ТАРИФИ НА БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
для Клієнтів рівня Start
НАЗВА ОПЕРАЦІЇ/ПОСЛУГИ

ТАРИФ

РОЗДІЛ 1: ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОТОЧНИХ/ДЕПОЗИТНИХ РАХУНКІВ (надалі разом рахунки)
Відкриття поточного рахунку для власних цілей
1.1

першого мультивалютного з будь-якою комбінацією валют на
вибір

200 грн.

1.2

всіх наступних (за кожний рахунок окремо)

100 грн.

Відкриття поточного рахунку для зарахувань з вкладних рахунків та погашення заборгованості по кредитам
1.3
в національній або іноземній валюті
тариф не передбачено
Відкриття депозитного рахунку
1.4
в національній або іноземній валюті
тариф не передбачено
Закриття рахунків
1.5
за ініціативою клієнта
тариф не передбачено
1.6
за ініціативою банку (у випадку, якщо за поточним рахунком
100% залишку на рахунку, але не більше 100 грн.
протягом 3-х років не було проведено жодної операції)
Зарахування коштів на рахунки
1.7

готівкових та/або безготівкових

тариф не передбачено

Зняття готівкових коштів з рахунків (в т.ч. з використанням транзитних рахунків)
1.8
Зняття готівкових коштів
1.9
Зняття готівкових коштів що надійшли:
1.9.1
готівкою з депозитного (вкладного) та процентного рахунків
відкритих в Банку
1.9.2
безготівково та знаходяться на рахунку більше 30 календарних
днів
Переказ коштів з оформленням платіжного документа (в т.ч. з використанням транзитних рахунків)
1.10
на будь-які рахунки в межах АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (крім рахунків
доходів банку)

1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.11.6

1,5% від суми, min 10 грн.

тариф не передбачено

15 грн. за кожний платіж

на будь-які рахунки за межами АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (в т.ч. без відкриття поточного рахунку):
в національній валюті
1,0% від суми, min 15 грн.
в доларах США
1,0% від суми, min 35 дол. США
в євро або в іншій іноземній валюті
1,0% від суми, min 35 євро
в національній валюті, де отримувачем є АТ "ЗНВКІФ "АВАНТ" та АТ
"ЗНВКІФ "ТЕННЕССІ"
в національній валюті, де отримувачем є ТОВ «КУА «ВАЛПРИМ» (ПНВІФЗТ
«Централ парк») та ТОВ «КУА «ВАЛПРИМ» (ПНВІФЗТ «Тетріс Холл»)
в національній валюті, де отримувачем є ТОВ «БУДЖИТЛОСТАНДАРТ» та
ТОВ «ЛОГІСТИК-АГРО»

Обслуговування рахунків та надання довідок
1.12
Нарахування процентів по залишках коштів на рахунках
1.13
Надання письмових:
1.13.1 довідок про відкриття або закриття рахунків
1.13.2 довідок про стан рахунків (державною та/або англійською
мовами)
1.13.3 іншу інформацію або довідки по рахунках на запит клієнта
1.13.4 виписок по рахунках за період більше 3-х місяців
1.13.5 довідок про нараховані доходи
1.14
Надання дублікату розрахункових документів та дублікату
договорів на вимогу клієнта
1.15
Оформлення довіреності на право розпорядження рахунками
іншій фізичній особі
Запити (в т.ч. про розшук переказу)
1.16
повідомлення, уточнення по операціях:
1.16.1 в національній валюті
1.16.2 в іноземній валюті
1.17
анулювання переказу:
1.17.1 в національній валюті
1.17.2 в іноземній валюті
Операції на міжбанківському валютному ринку
1.18
купівля іноземної валюти
1.19
продаж іноземної валюти
1.20
конвертація (обмін) ВКВ у ВКВ

500 грн.
500 грн.
500 грн.

Встановлюється згідно рішення уповноваженого органу Банку
50 грн.
100 грн.
300 грн.
100 грн.
100 грн.
(83,33 грн., крім того ПДВ - 16,67 грн.)

10 грн.
30 дол. США + комісії банку-кореспонденту та третім банкам
30 грн.
50 дол. США + комісії банку-кореспонденту та третім банкам
0,3% від суми угоди в гривнях за курсом купівлі іноземної валюти
0,2% від суми угоди в гривнях за курсом продажу іноземної валюти
1% від суми в валюті, що конвертується (купується), min 20 грн.

РОЗДІЛ 2. ПОСЛУГИ ЗА ДОГОВОРОМ КРЕДИТУ/ПОЗИКИ ВІД НЕРЕЗИДЕНТА В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

(можуть змінюватись в індивідуальному порядку за рішенням уповноваженого органу Банку в залежності від умов операції)

2.1
2.2

2.3

Перевірка документів при наданні згоди Банком на
обслуговування операцій
Перевірка документів при наданні згоди Банком на проведення
операцій з урахуванням змін (при внесенні змін до реєстраційного
свідоцтва)
Перевірка документів по обслуговуванню одного кредиту/позики
від нерезидента в іноземній валюті, за яким отримано
реєстраційне свідоцтво НБУ

1500 грн.
сплачується в день отримання згоди Банку
1000 грн.
сплачується щоквартально до 10-го числа наступного за
кварталом місяця

РОЗДІЛ 3. ПРИЙМАННЯ ПЛАТЕЖІВ
Приймання платежів готівкою від фізичних осіб на користь юридичних осіб:
3.1.
на користь партнерів Банку
в національній валюті, де отримувачем є АТ "ЗНВКІФ "АВАНТ" та АТ
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

відповідно до умов договору/ тариф не передбачено*
500 грн.

"ЗНВКІФ "ТЕННЕССІ"
в національній валюті, де отримувачем є ТОВ «КУА «ВАЛПРИМ» (ПНВІФЗТ
«Централ парк») та ТОВ «КУА «ВАЛПРИМ» (ПНВІФЗТ «Тетріс Холл»)
в національній валюті, де отримувачем є ТОВ «БУДЖИТЛОСТАНДАРТ» та
ТОВ «ЛОГІСТИК-АГРО»
в національній валюті, де отримувачем є ТОВ «ТАУН СЕРВІС»

500 грн.
500 грн.
7 грн.

на користь інших юридичних осіб, які мають рахунки відкриті в
0,6% від суми, min 12 грн. max 1 000 грн.
АБ«КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»
* на користь юридичних осіб, перелік яких затверджено відповідним рішенням Банку. Перелік таких осіб розміщений на сайті Банку
http://www.clhs.com.ua/

РОЗДІЛ 4. НЕТОРГОВЕЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ
Валютно-обмінні операції з готівковою іноземною валютою:
4.1
- купівля у фізичних осіб-резидентів і нерезидентів
- продаж фізичним особам-резидентам
- зворотний обмін фізичними особами-нерезидентами
невикористаних готівкових гривень
- конвертація готівкової іноземної валюти
Інші неторговельні операції
4.2
Перевірка на справжність та підрахунок готівки
(в національній або іноземній валюті) за бажанням клієнта
Приймання та обмін зношених та значно зношених банкнот в
4.3
іноземній валюті
4.4
Обмін банкнот одного номіналу на інший
4.5
Інкасаторські послуги

тариф не передбачено

0,15% від суми,
min 15 грн., max 2 000 грн.
5% від суми,
3% від суми - при зарахуванні коштів на депозитний рахунок
0,5% від суми (по курсу НБУ на дату операції)
згідно з угодою

РОЗДІЛ 5. ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
Брокерське (комісійне) обслуговування на фондовому ринку (купівля, продаж, обмін цінних паперів), за угоду
5.1
до 500 000,00 грн.
0,5% від суми, min 300 грн.
5.2
від 500 000,01 грн. до 1 000 000,00 грн.
0,25% від суми
5.3
від 1 000 000,01 грн. до 10 000 000,00 грн.
0,1 від суми
5.4
від 10 000 000,01 грн.
0,05% від суми

РОЗДІЛ 6. КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ
Послуги Банку при здійсненні кредитних операцій з фізичними особами
6.1
Послуги Банку по операціях з надання та супроводження кредиту:
6.1.1
надання кредиту/відкриття кредитної лінії
Встановлюється згідно рішення уповноваженого органу Банку
6.1.2
за розрахункове обслуговування кредиту
6.1.3
надання виписки (більше однієї на місяць) або довідки на вимогу
100 грн.
клієнта про залишок заборгованості за кредитним договором
6.2
Надання виписок на вимогу клієнта про рух коштів по рахунках обліку заборгованості, процентів, комісій за період:
6.2.1
до 1-го року
100 грн.
6.2.2
від 1-го до 3-х років
150 грн.
6.2.3
більше 3-х років
200 грн.
6.3
Надання довідок на вимогу клієнта про рух коштів по рахунках обліку заборгованості, процентів, комісій за період:
6.3.1
до 1-го року
200 грн.
6.3.2
від 1-го до 3-х років
300 грн.
6.3.3
більше 3-х років
400 грн.
6.4
За управління кредитною операцією (в т.ч. за зміну умов
200 грн. за кожну зміну
фінансового інструменту за ініціативою клієнта)
(може бути змінений за рішенням уповноваженого органу Банку)

РОЗДІЛ 7. КОМІСІЇ ПОВ’ЯЗАНІ ЗА ПЕРЕКАЗОМ КОШТІВ НА ОСНОВІ Е-ЛІЦЕНЗІЇ
7.1

За переказ коштів з поточного рахунку клієнта на підставі
індивідуальної е-ліцензії НБУ

1,2% від суми, min 35 дол. США/євро, без ПДВ

ПРИМІТКИ:





Рівень Клієнта визначається згідно з внутрішніми правилами Банку.
Всі зазначені тарифи розраховуються без ПДВ, за виключенням пунктів, у яких зазначено «крім того ПДВ» або « в т.ч. ПДВ».
Всі зазначені тарифи в іноземній валюті, сплачуються в гривнях по курсу НБУ на день здійснення операції.
Тарифи можуть змінюватись за рішенням уповноваженого органу Банку.

