ТАРИФИ
НА БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"
ДЛЯ КОРПОРАТИВНИХ КЛІЄНТІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Тарифи на банківські послуги (далі Тарифи) для корпоративних клієнтів - юридичних осіб¹, що надаються АБ “КЛІРИНГОВИЙ ДІМ” (далі Банк), встановлені відповідно до
Статуту Банку, чинного законодавства України, нормативних актів Національного банку України та з урахуванням міжнародних правил, угод та практики.
Комісійна винагорода стягується в національній валюті відповідно до нормативно-правових актів НБУ.
У випадку надання послуг, які не враховані в цих Тарифах, застосовується комісія, розмір якої встановлюється Банком додатково.
Банк залишає за собою право стягувати спеціальну та додаткову комісію у випадках, якщо виконання операції потребує додаткового обсягу робіт та/або при виникненні
інших обставин.
Податки, збори, мита, телекомунікаційні, поштові витрати Банку та інших банків, комісії банків-кореспондентів та інші непередбачені витрати, пов’язані з виконанням
окремих видів операцій Банку додатково стягуються з рахунку клієнта.
Банк залишає за собою право за рішенням Тарифного комітету в односторонньому порядку доповнювати Тарифи та змінювати їх, про що повідомляє клієнта із
зазначенням дати, з якої вони встановлюються, електронними засобами зв’язку, а також через дошки оголошень в операційних приміщеннях, касах Банку та вкладанням
змінених Тарифів у папки Клієнтів або іншим узгодженим сторонами у відповідному договорі способом.
Банк не несе відповідальності за:
а) затримки, помилки, неправильне розуміння та інше, що виникають внаслідок нечітких, неповних або недбайливих інструкцій юридичних осіб, банків-кореспондентів
та/або телекомунікаційних пошкоджень;
б) збитки та порушення, як наслідок зміни законодавства, втручання Уряду, війни, страйки та інші форс-мажорні обставини.
Вартість деяких послуг, ціна яких визначається в еквіваленті до іноземної валюти та на яку відповідно до п.194.1.1 ст.194 Податкового Кодексу України нараховується
ПДВ, в тарифах визначається загальною, належною до сплати сумою з зазначенням у відповідній строці “в.т.ч. ПДВ”. Це свідчить тільки про те, що ціна послуги в гривнях
та нарахована на неї відповідно до діючого законодавства сума ПДВ будуть визначатися на момент виконання платежу, але їх загальна сума не може перевищувати
встановленої в даних тарифах вартості такої послуги.
1.

Тарифи на банківські послуги АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" з розрахунково-касового обслуговування
корпоративних клієнтів - юридичних осіб

2.

Тарифи на випуск та обслуговування корпоративних платіжних карт корпоративним клієнтам - юридичним особам АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"

3.

Тарифи за документарними операціями АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" для корпоративних клієнтів

4.

Тарифи за операціями з цінними паперами АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" для корпоративних клієнтів

5.

Тарифи за кредитними операціями АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" для корпоративних клієнтів

6.

Тарифи за банківськими гарантіями АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" для корпоративних клієнтів
І. ТАРИФИ НА БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"
З РОЗРАХУНКОВО-КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
КОРПОРАТИВНИХ КЛІЄНТІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
НАЙМЕНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ПОСЛУГИ

ПДВ

ТАРИФ

без ПДВ

100,00 грн. за рахунок

Закриття поточного рахунку за ініциативою клієнта :

без ПДВ

300,00 грн. (в т.ч. довідка)

Закриття поточного рахунку по якому не проводились операції 3 роки та більше

без ПДВ

в межах залишку коштів на рахунку

1.

Відкриття, переоформлення та закриття рахунків

1.1.

Відкриття рахунку, а саме:
•

поточного в національній валюті та/або в іноземній валюті

•

для формування Статутного капіталу (тимчасовий рахунок)

•

для обліку цільових коштів (зарахування і виплати страхових коштів єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування)

•
1.2.

1.3.

1.4.

поточний (спеціальний) рахунок для проведення процедури санації

Відкриття поточного та/або інвестиційного рахунку нерезиденту
•

в національній валюті

без ПДВ

1 000,00 грн. за рахунок

•

в іноземній валюті

без ПДВ

1 000,00 грн. за рахунок

Відкриття та обслуговування рахунку умовного зберігання (ескроу)

•

відкриття рахунку

без ПДВ

100,00 грн.

•

закриття рахунку

без ПДВ

включено до вартості тарифу за відкриття
рахунку

у т.ч. ПДВ

100,00 грн.

1.5.

За отримання витягу з Державного реєестру обтяжень рухомого майна

2.
2.1.

Обслуговування рахунків
Надання письмових довідок:
•

при повторному запиті клієнта

•

про відкриття та формування статутного капіталу

•

про рух коштів за період до шести місяців;

•

про рух коштів за період більше шести місяців;

•

без ПДВ
без ПДВ

100,00 грн. за довідку

без ПДВ
без ПДВ

200,00 грн. за довідку

за запитами клієнта (на вимогу аудиторських фірм)

без ПДВ

1000,00 грн. за довідку

•

щодо стану розрахунків при переведенні договору на обслуговування до іншого банку

без ПДВ

1500,00 грн. за довідку

•

інші довідки щодо стану розрахунків за кредитним договором/договором позики з
нерезидентом

без ПДВ

500,00 грн. за довідку

без ПДВ

300,00 грн. за довідку

без ПДВ

200,00 грн. за довідку

без ПДВ

додатково 50% до встановленого тарифу за
видачу письмової довідки

без ПДВ

входить в абонплату

•
•

Підготовка на письмовий запит клієнта або іншого банку (з письмового дозволу клієнта)
письмового повідомлення іншому банку про зарахування виручки на відкритий в
уповноваженому Банку поточний рахунок клієнта або наявність митних декларацій в
реєстрах (при здійсненні експортно-імпортних операцій)
інші довідки за запитами клієнтів

•

2.3.

за терміновість довідки:
якщо запит Клієнта надійшов до 12-00 поточного дня, видача довідки в день запиту
Клієнта; якщо запит Клієнта надійшов після 12-00 поточного дня- видача довідки на
наступний робочий день.
Надання виписки про рух коштів в електронній формі:
•

виписка в електронній формі, що робиться Банком за календарний місяць та надається в
порядку передбаченому договором

•

виписка в електронній формі, яка не відповідає стандартній формі та робиться за
окремим запитом клієнта, за період до одного місяця (за період більше одного місяця
вартість послуги розраховується, як встановлений розмір тарифу помножений на
відповідну кількість місяців, що входять до періоду за який отримується виписка)*

без ПДВ

200,00 грн.

•

1 примірник виписки, за період до одного місяця (за період більше одного місяця
вартість послуги розраховується, як встановлений розмір тарифу помножений на
відповідну кількість місяців, що входять до періоду за який отримується виписка)*

без ПДВ

100,00 грн.

•

завірена копія платіжного документу / видача дублікатів та/або копій платіжних
документів та/або касових документів та/або інших розрахункових документів (за
письмовим запитом клієнта)

без ПДВ

50,00 грн. за документ

без ПДВ

входить в абонплату

в т.ч. ПДВ

75,00 грн. за одне відправлення

*неповний місяць в періоді, за який отримується виписка, враховується як один місяць
2.4.

Надання виписки про рух коштів на паперовому носії, з відміткою Банку та копій платіжних
документів на вимогу клієнтів:

*неповний місяць в періоді, за який отримується виписка, враховується як один місяць
2.5.

Надання виписок та платіжних документів на вимогу клієнтів (в електронному вигляді за
допомогою засобів електронного зв’язку)

2.6.

Відправка документів поштою чи спецзв’язком на письмову вимогу клієнта

2.7.

Документальне підтвердження Банком платіжних доручень на сплату держмита, податків та
інших обов'язкових платежів

без ПДВ

50,00 грн. за документ

2.8.

За запитом клієнта надання бланку картки зі зразками підписів і відтиском печатки, завіреної
банком

без ПДВ

50,00 грн.

2.9.

Процентна ставка по залишках коштів на поточних рахунках в національній валюті
юридичних осіб:
•

нараховується на середньомісячний залишок коштів

3.

Плата за виконання розрахункових операцій по поточному рахунку

3.1.

Плата за виконання операцій з зарахування та переказу грошових коштів за рахунком
умовного зберігання (ескроу)

4.

Супровід програмного комплексу та розрахунково-касове обслуговування за системою
“Інтернет-Банк”

4.1.
4.2.

Підключення /розблокування системи дистанційного обслуговування “Інтернет - Банк”
Плата за виконання операцій за допомогою системи дистанційного обслуговування “Інтернет Банк”

без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ

без ПДВ

за рішенням відповідного колегіального
органу Банку
150,00 грн. (щомісячно за всі рахунки)
1% від суми зарахування, мін. 40 000,00 грн.

300,00 грн.

•

•

•

Плата за надання виписок по рахунках Клієнта за допомогою системи дистанційного
обслуговування «Інтернет-Банк» в режимі «Інформаційний» (стягується незалежно від
здійснення операцій по рахунках)
Плата за виконання операцій за допомогою системи дистанційного обслуговування
“Інтернет - Банк” в режимі “Платіжний” (стягується незалежно від здійснення операцій по
рахунках)
Плата за виконання операцій за допомогою системи дистанційного обслуговування
“Інтернет - Банк” з використанням сервісу бюджетування та моніторингу рахунків

4.3.

Надання консультації по системі “Інтернет-Банк” без виїзду до клієнта інженера-технолога

4.4.

Плата за підключення, реєстрацію, налаштування та надання доступу до послуги «Центр
фінансового контролю» в системі дистанційного обслуговування клієнтів Банку для головного
офісу/ уповноваженій особи клієнта
Плата за виконання операцій за допомогою функціонального модуля «Центр фінансового
контролю» системи дистанційного обслуговування “Інтернет - Банк”.

4.5.

4.6.

4.7.

без ПДВ

200,00 грн. (щомісячно)

без ПДВ

200,00 грн. (щомісячно)

без ПДВ

за домовленістю Сторін
входить в абонплату

без ПДВ

500,00 грн.

без ПДВ

100,00 грн.
(за кожний підключений рахунок,
сплачується щомісячно)

Сервіс «Інтернет-банк для «1С: Підприємство»
•

Підключення сервісу «Інтернет-банк для «1С: Підприємство»

без ПДВ

1500,00 грн.

•

Плата за виконання операцій
за допомогою сервісу «Інтернет-банк для «1С:
Підприємство» (стягується незалежно від здійснення операцій по рахункам, додатково до
тарифів, визначених п.4.2.2.)

без ПДВ

300,00 грн. (щомісячно)

без ПДВ

входить в абонплату

без ПДВ

300,00 грн. (щомісячно)

без ПДВ

550,00 грн. (за шт.)

без ПДВ

200,00 грн.на рік за кожний номер

без ПДВ

0,50 грн. за одне відправлене повідомлення

без ПДВ

входить в абонплату

Сервіс «Корпоративний автоклієнт»
•

підключення сервісу «Корпоративний автоклієнт»

•

5
5.1.
5.2.

плата за виконання операцій за допомогою сервісу «Корпоративний автоклієнт»
(стягується незалежно від здійснення операцій по рахункам, додатково до тарифів,
визначених п.4.2.2.)
Сервіси інформаційної безпеки
Плата за рухомий криптографічний засіб захисту інформації – електронний ключ “IBank2Key”
(токен)
Плата за підключення послуги «Моніторинг рахунку» системи дистанційного обслуговування
«Інтернет – банк» та плата за повідомлення, в залежності від обраного каналу доставки:
•
Плата за отримання інформації про стан рахунку у вигляді SMS – повідомлення (за
допомогою засобів мобільного зв’язку), при використанні системи дистанційного
обслуговування «Інтернет – банк»;
•
Плата за отримання інформації про стан рахунку у вигляді поштового електронного
повідомлення, при використанні системи дистанційного обслуговування «Інтернет –
банк».

5.3.

Плата за використання послуги «Багатофакторна аутентифікація та/або підтвердження
платіжних документів одноразовим паролем».

6.

Касові та неторгові операції

6.1.

Касове обслуговування рахунків в національній та іноземній валюті:

6.1.1
.

видача готівки з каси Банку в національній валюті

без ПДВ

150,00 грн. (щомісячно)

1% від суми виданої готівки

•

із письмовим замовленням до 15-00 попереднього робочого дня

•

до 150 000,00 грн.

без ПДВ

•

від 150 000,01 до 250 000,00 грн.

без ПДВ

•

від 250 000,01 до 500 000,00 грн.

без ПДВ

•

від 500 000,01 грн.

без ПДВ

0,7% від суми виданої готівки

•

без письмового замовлення до 15-00 попереднього робочого дня

без ПДВ

1,2% від суми виданої готівки

без ПДВ

1,0% від суми виданої готівки (в національній
валюті за курсом НБУ на дату здійснення
операції)

без ПДВ

додатково до тарифу за видачу готівки 0,3%
від суми
(в національній валюті за курсом НБУ на дату
здійснення операції)

без ПДВ

безкоштовно

без ПДВ

500,00 грн

у т.ч. ПДВ

30,00 грн.

без ПДВ

згідно з договором

без ПДВ

безкоштовно

без ПДВ

0,3% від суми (в національній валюті за курсом
НБУ на дату здійснення операції)

6.1.2
.

видача готівки з каси Банку в іноземній валюті

6.1.3
.

при індивідуальному замовленні номіналу купюр

6.1.4
.

прийом та зарахування готівки на поточні та спеціальні рахунки клієнтів

6.2.

Оформлення чекової книжки

6.3.

Оплата за покупку бланку простого чи переказного векселя

6.4.

Інкасаторські послуги

6.5.

Прийом виручки із зарахуванням її на рахунок клієнта в операційний час банку

6.6.

Обмін одних номіналів банкнот на інші та/або обмін банкнот на розмінні монети

7.

Зарахування та перекази в національній та іноземній валютах:

0,8% від суми виданої готівки

7.1.
7.1.1
.
7.1.2
.

7.1.3
.

Розрахунки та перекази в національній валюті:
Зарахування коштів на користь клієнта Банку

безкоштовно

без ПДВ

10,00 грн. за один платіжний документ

без ПДВ

безкоштовно

Переказ коштів в межах системи Банку на підставі документу, що надійшов:
•

на паперовому носії впродовж операційного часу

•

через систему «Інтернет-банкінг» впродовж операційного часу

Переказ коштів на користь клієнтів інших банків на підставі документу, що надійшов:
•

на паперовому носії впродовж операційного часу

без ПДВ

50,00 грн. за один платіжний документ

•

через систему «Інтернет-банкінг» впродовж операційного часу в сумі до 99 999,99грн.

без ПДВ

3,00 грн. за один платіж

•

через систему «Інтернет-банкінг» впродовж операційного часу сумі 100 000,00грн. і
більше
перекази, які надійшли до Банку після закінчення операційного часу з датою валютування
коштів поточним банківським днем на користь клієнтів інших банків.

без ПДВ

12,50 грн.

без ПДВ

0,1% від суми переказу min 30,00 грн., max
300,00 грн.

без ПДВ

згідно з договором

без ПДВ

30,00 грн.

без ПДВ

0,1% від суми проведених платежів min 20,00
грн., max 200,00 грн.

в т.ч. ПДВ

25,00 грн., крім того ПДВ 5,00 грн., всього
30,00 грн.

без ПДВ

10,00 грн. за один платіжний документ

без ПДВ

безкоштовно

•
7.1.4
.

Переказ готівкових коштів, прийнятих від фізичних осіб на рахунок юридичних осіб – клієнтів
Банку за наявності договору з юридичною особою

7.1.5
.
7.1.6
.

Відправлення дебетового інформаційного повідомлення клієнта

7.1.7
.

Оформлення платіжного документа працівником банку для безготівкового списання коштів з
поточного рахунку клієнта

8.

Розрахунки та перекази в іноземній валюті:

8.1.

Переказ коштів в межах системи Банку на підставі документу, що надійшов

8.2.

без ПДВ

Проведення платежів за рахунок коштів, внесених готівкою в касу банку, за умови
безготівкового перерахування з поточного рахунку в той же операційний день

•

на паперовому носії впродовж операційного часу

•

через систему «Клієнт-Банк» або «Інтернет-Банк» впродовж операційного часу

Переказ коштів на користь клієнтів інших банків, на підставі документу, що надійшов
Перекази в доларах США

а)
б)

в)

з датою валютування – “день отримання платіжного доручення”, якщо платіжне
доручення отримано Банком до 15-30 годин за київським часом;
з датою валютування –“день отримання платіжного доручення плюс один банківський
день”, якщо платіжне доручення отримано Банком з 15-30 до 16-30 годин за київським
часом;³
з використанням типу комісії "guaranteed OUR".

без ПДВ

0,15% від суми переказу min 30 доларів США,
max 150 доларів США (в національній валюті
за курсом НБУ на дату здійснення операції)

без ПДВ

0,15% від суми переказу min 50 доларів США,
max 450 доларів США (в національній валюті
за курсом НБУ на дату здійснення операції)

без ПДВ

0,15% від суми переказу min 25 євро, max 150
євро (в національній валюті за курсом НБУ на
дату здійснення операції) плюс комісії банкукореспондента та комісії третіх банків

без ПДВ

0,2% від суми переказу min 20 доларів США,
max 150 доларів США (в національній валюті
за курсом НБУ на дату здійснення операції)

без ПДВ

0,2% від суми переказу min 20 доларів США,
max 150 доларів США плюс комісії банкукореспондента та комісії третіх банків (в
національній валюті за курсом НБУ на дату
здійснення операції)

Перекази в євро:
а)

з датою валютування – “день отримання платіжного доручення ”, якщо платіжне
доручення отримано Банком до 15-30 годин за київським часом;

б)

з датою валютування –“день отримання платіжного доручення плюс один банківський
день ”, якщо платіжне доручення отримано Банком після 15-30 до 16-30 годин за
київським часом.³

Перекази в російських рублях:
а)

з датою валютування – “день отримання платіжного доручення ”, якщо платіжне
доручення отримано Банком до 13-00 годин за київським часом;

б)

з датою валютування –“день отримання платіжного доручення плюс один банківський
день ”, якщо платіжне доручення отримано Банком після 13-00 годин за київським
часом.4
Перекази в інших іноземних валютах:
а)

з датою валютування – “день отримання платіжного доручення плюс один банківський
день”, якщо платіжне доручення отримано Банком до 13-00 годин за київським часом;

б)

з датою валютування –“день отримання платіжного доручення плюс два банківські дні”,
якщо платіжне доручення отримано Банком після 13-00 годин за київським часом.

³

За здійснення термінового переказу в доларах США, євро (для платіжних доручень, які
надійшли в проміжок часу, визначений підпунктами б) п.7.2. розділу 7 цих Тарифів, та за
рахунок коштів, які будуть зараховані протягом поточного операційного дня)

без ПДВ

додатково сплачується комісія в розмірі 25
доларів США (в національній валюті за курсом
НБУ на дату здійснення операції)

За здійснення термінового переказу в російських рублях (для платіжних доручень, які
надійшли в проміжок часу, визначений підпунктом б) п.7.2. розділу 7 цих Тарифів, та за
рахунок коштів, які будуть зараховані протягом поточного операційного дня)

без ПДВ

додатково сплачується комісія в розмірі 25
доларів США (в національній валюті за курсом
НБУ на дату здійснення операції)

4

8.3.

Запити, уточнення по операціях в іноземних валютах:

а) уточнення /зміна умов переказу
без ПДВ

30 доларів США плюс комісії банкукореспондента та комісії третіх банків (в
національній валюті за курсом НБУ на дату
здійснення операції)

без ПДВ

50 доларів США плюс комісії банкукореспондента та комісії третіх банків (в
національній валюті за курсом НБУ на дату
здійснення операції)

без ПДВ

30 доларів США плюс комісії банкукореспондента та комісії третіх банків (в
національній валюті за курсом НБУ на дату
здійснення операції)

в т.ч. ПДВ

10 доларів США (в національній валюті за
курсом НБУ на дату здійснення операції)

без ПДВ

0,4% від суми купленої валюти по кожній
заявці (в національній валюті за курсом НБУ) (в
національній валюті за курсом купівлі валюти)

без ПДВ

0,25% від суми купленої валюти по кожній
заявці (в національній валюті за курсом купівлі
валюти)

без ПДВ

0,2% від суми купленої валюти по кожній
заявці (в національній валюті за курсом купівлі
валюти)

без ПДВ

за домовленістю Сторін

без ПДВ

0,25% від суми купленої валюти по кожній
заявці, в національній валюті за курсом купівлі
валюти, min 20 доларів США

без ПДВ

0,25% від суми купленої валюти по кожній
заявці (в національній валюті за курсом
продажу валюти)

б) анулювання переказу

в) запит про розшук переказу

8.4.

Оформлення платіжного документа працівником банку для безготівкового списання коштів з
поточного рахунку клієнта

9.

Операції на міжбанківському валютному ринку

9.1.

Купівля іноземної валюти на МВРУ в доларах США або еквівалент іншої валюти в доларах
США:

а)

•

б)

в)

•

•

до 200 000,00 доларів США;

від 200 000,01 до 500 000,00 доларів США;

від 500 000,01 до 1 000 000,00 доларів США;

г)

•

від 1 000 000,01 долар США;

9.2.

Конвертація (обмін) ВКВ у ВКВ

9.3.

Продаж іноземної валюти (обовязковий та вільний)

а)

•

до 200 000,00 доларів США;

б)

в)

•

•

від 200 000,01 до 500 000,00 доларів США;

Обслуговування операцій за договором кредиту/позики від нерезидента в іноземній валюті

10.1.

Надання до автоматизованої інформаційної системи Національного банку України "Кредитні
договори з нерезидентами" повідомлення про договір/зміни до договору з наданням виписки
з реєстру
Щоквартальне обслуговування кредитного договору/договору позики від нерезидента на
підставі отриманої від клієнта статистичної звітності*

10.3.

Щоквартальне обслуговування кредитного договору/договору позики від нерезидента в разі,
якщо Банк самостійно надає щомісячну статистичну звітність Національному банку України

11.

Обслуговування операцій з отримання компенсації з бюджету за державними програмами
підтримки галузей господарства України.

11.1.

Надання довідок, вкл. заяви, реєстри, інші документи, необхідні для отримання компенсації з
бюджету за державними програмами підтримки галузей господарства України, щодо
основного та/ або відсотків та/ або цільового використання наданого банком фінансування

11.2.

11.3.

0,15% від суми купленої валюти по кожній
заявці (в національній валюті за курсом
продажу валюти)

без ПДВ

0,1% від суми купленої валюти по кожній
заявці (в національній валюті за курсом
продажу валюти)

без ПДВ

2 500,00 грн. (сплачується в день внесення
облікового запису/змін до облікового запису)

без ПДВ

1 000,00 грн. (сплачується щоквартально до
10-го числа наступного за кварталом місяця)

без ПДВ

1500,00 грн. (сплачується щоквартально до
10-го числа наступного за кварталом місяця)

без ПДВ

700,00 грн
• Комісія сплачується за формування та/ або
аналіз документів/ інформації за кожним
кредитом (послугою) окремо.
• Довідки/ документи надаються протягом 10ти робочих днів з моменту отримання Банком
письмового запиту від Клієнта.
• Комісія сплачується Клієнтом в день надання
письмового запиту щодо отримання
зазначених довідок, тощо.

без ПДВ

1% від суми кредиту, min 25 000,00 грн.

без ПДВ

500,00 грн
Комісія сплачується в день зарахування
компенсаційних коштів на поточний рахунок
Клієнта.

від 500 000,01 доларів США;

10.

10.2.

без ПДВ

Перевірка та пересилання пакету документів (довідок, вкл. заяви, реєстри, інші документи),
необхідні для отримання компенсації з бюджету за державними програмами підтримки
галузей господарства України, щодо тіла та/ або відсотків та/ або цільового використання
наданого іншим банком фінансування
Перевірка та пересилання пакету документів щодо отримання компенсації за програмами,
якими клієнт скористався за власні кошти (без залучення кредитних коштів)

11.4.

Розподіл та зарахування на поточний рахунок Клієнта компенсаційних коштів, одержаних за
державними програмами підтримки галузей господарства України, а також інформування
державних органів про зарахування коштів.
без ПДВ

500,00 грн.
• Комісія застосовується у випадку
попереднього надання Банком документів до
державних органів для участі Клієнта у
державній програмі підтримки галузей
господарства України.
• Комісія сплачується в день зарахування
компенсаційних коштів на поточний рахунок
Клієнта.

II.ТАРИФИ
НА ВИПУСК ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ПЛАТІЖНИХ КАРТ КОРПОРАТИВНИМ КЛІЄНТАМ - ЮРИДИЧНИМ
ОСОБАМ АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"
ПЛАТІЖНИХ КАРТ КОРПОРАТИВНИМ КЛІЄНТАМ
- ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"
Назва операції, послуги, умови відкриття карткового рахунку

ТАРИФ
Visa Business
Валюта рахунку та валюта тарифу

ПДВ

UAH
1.

Оформлення карткового рахунку та випуск платіжної карти

1.1.

Відкриття карткового рахунку та випуск платіжної карти (строк
дії – 2 роки)

1.2.

USD

EUR

RUB

•

в одній валюті (гривнях, доларах США, євро)

без ПДВ

75 грн.

75 грн.

75 грн.

не передбачено

•

одночасне в декількох валютах, за кожний картковий
рахунок/платіжну карту в відповідній валюті (при відкритті
рахунку в російських рублях обовязковим є відкриття
рахунку в гривнях)

без ПДВ

50 грн.

50 грн.

50 грн.

75 грн.

без ПДВ

150 грн.

150 грн.

150 грн.

не передбачено

Термінове відкриття карткового рахунку та випуск платіжної
карти, сплачується додатково до тарифу на відкриття рахунку
(строк дії – 2 роки)¹
•

в одній валюті (гривнях, доларах США, євро)

•

1.3.

одночасне в декількох валютах, за кожний картковий
рахунок/платіжну карту в відповідній валюті (при відкритті
рахунку в російських рублях обовязковим є відкриття
рахунку в гривнях)

без ПДВ

100 грн.

100 грн.

100 грн.

200 грн.

Переоформлення платіжної карти на новий термін дії (на
наступні 2 роки)
•

в одній валюті (гривнях, доларах США, євро)

без ПДВ

75 грн.

75 грн.

75 грн.

не передбачено

•

одночасне в декількох валютах, за кожний картковий
рахунок/платіжну карту в відповідній валюті

без ПДВ

50 грн.

50 грн.

50 грн.

75 грн.

1.4.

Виконання розрахункових операцій по картковому
рахунку, щорічно (за перший рік вноситься при відкритті
рахунку).

без ПДВ

150 грн.

150 грн.

150 грн.

150 грн.

1.5.

Розмір незнижувального залишку на картковому рахунку

300 грн.

40 долл. США

30 євро

1000 рос. рублів

2.

Оформлення додаткового карткового рахунку/додаткової
платіжної карти

2.1.

Відкриття додаткового карткового рахунку/випуск додаткової
платіжної карти довіреній особі (незалежно від кількості
рахунків)

2.2.

2.3.

•

в одній валюті (гривнях, доларах США, євро)

без ПДВ

75 грн.

75 грн.

75 грн.

не передбачено

•

одночасне в декількох валютах, за кожний картковий
рахунок/платіжну карту в відповідній валюті (при відкритті
рахунку в російських рублях обовязковим є відкриття
рахунку в гривнях)

без ПДВ

50 грн.

50 грн.

50 грн.

75 грн.

Термінове відкриття додаткового карткового рахунку/випуск
додаткової платіжної карти довіреній особі¹ (незалежно від
кількості рахунків)
•

в одній валюті (гривнях, доларах США, євро)

без ПДВ

150 грн.

150 грн.

150 грн.

не передбачено

•

одночасне в декількох валютах, за кожний картковий
рахунок/платіжну карту в відповідній валюті (при відкритті
рахунку в російських рублях обовязковим є відкриття
рахунку в гривнях)

без ПДВ

100 грн.

100 грн.

100 грн.

100 грн

Переоформлення додаткової платіжної карти довіреній особі
на новий термін дії

•

в одній валюті (гривнях, доларах США, євро)

без ПДВ

75 грн.

75 грн.

75 грн.

не передбачено

•

одночасне в декількох валютах, за кожний картковий
рахунок/платіжну карту в відповідній валюті (при відкритті
рахунку в російських рублях обовязковим є відкриття
рахунку в гривнях)

без ПДВ

50 грн.

50 грн.

50 грн.

75 грн.

2.4.

Виконання розрахункових операцій по додатковому
картковому рахунку, щорічно (за перший рік вноситься при
відкритті рахунку).

без ПДВ

150 грн.

150 грн.

150 грн.

150 грн.

3.

Переоформлення карткового рахунку:

3.1.

Переоформлення карткового рахунку та випуск нової картки за
ініціативою клієнта, в тому числі у випадку втрати/крадіжки
картки (незалежно від кількості рахунків)

без ПДВ

75 грн

3.2.

Термінове переоформлення карткового рахунку та випуск нової
картки за ініціативою клієнта та у випадку втрати/крадіжки
картки ¹ (незалежно від кількості рахунків)

без ПДВ

150 грн

3.3.

Переоформлення карткового рахунку у зв’язку зі зміною ПІНкоду в банкоматах Банку (незалежно від кількості рахунків)
(незалежно від кількості рахунків)

без ПДВ

10 грн

3.4.

Переоформлення карткового рахунку за ініціативою Банку

без ПДВ

тариф не передбачено

4.

Закриття карткового рахунку

без ПДВ

75 грн.

5.

Проведення безготівкових розрахунків за картковим рахунком:

5.1.

Безготівкова оплата товарів/послуг в торгових точках

без ПДВ

тариф не передбачено

5.2.

Перерахування коштів з карткового рахунку на власний
поточний рахунок в АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" (за один платіжний
документ)
Переказ коштів з карткового рахунку на власний поточний
рахунок в іншому Банку (за один платіжний документ)

без ПДВ

5 грн.

без ПДВ

10 грн.

Комісія за перерахування коштів на рахунки відкриті в іншому
банку у випадку закриття рахунку
Поповнення картрахунку:

без ПДВ

1% від суми переказу

Миттєве зарахування готівки на картковий рахунок ч/з ПОСтермінал АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"

без ПДВ

Тариф не передбачено

5.3.
5.4.
6.
6.1.

6.2.

Зарахування готівки на картковий рахунок без застосування
ПОС-терміналу

без ПДВ

Тариф не передбачено

6.3.

Плата за поповнення рахунку готівковими грошовими коштами
через касу Банку без застосування картки
Зарахування безготівкових коштів на картковий рахунок

без ПДВ

Тариф не передбачено

без ПДВ

Тариф не передбачено

Зарахування безготівкових коштів на картковий рахунок в
мережі
АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" поза
регламентом²
Видача готівки в банкоматах та установах:

без ПДВ

0,1%, min 20 грн

Зняття готівки в мережі АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", в т.ч. в
банкоматах
Зняття готівки в мережі інших українських банків

без ПДВ

0,80%

не передбачено

без ПДВ

1,5%+5 грн.

не передбачено

7.3.

Зняття готівки в мережі закордонних банків (конвертація
здійснюється за курсом, встановленим на міжбанківському
валютному ринку України)

без ПДВ

1,5% + еквівалент 3 долларів США

8.

Конвертація:

8.1.

Конвертація при надходженні на рахунок валюти, що не
співпадає з валютою карткового рахунку (конвертація
проводиться тільки після отримання заяви на конвертацію
коштів). Конвертація здійснюється по курсу встановленому на
міжбанківському валютному ринку України на день здійснення
конвертації грошових коштів.
Конвертація коштів для розрахункових операцій, здійснених в
валюті, відмінній від валюти карткового рахунку. (Конвертація
здійснюється відносно суми операції в валюту розрахунків з
платіжною системою по курсу встановленому на
міжбанківському валютному ринку України на день списання
коштів).
Надання інформації по картковому рахунку:

без ПДВ

1%

без ПДВ

1%

6.4.
6.5.

7.
7.1.
7.2.

8.2.

9.
9.1.

Перегляд залишку по картковому рахунку в банкоматах Банку
та інших українських банків, незалежно від кількості рахунків
(за кожний запит).
•

в банкоматах Банку

без ПДВ

Включено до вартості тарифу за виконання розрахункових операцій по
картковому рахунку

•

в банкоматах інших українських банків

без ПДВ

2 грн.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.
9.8.

9.9.

Перегляд залишку по картковому рахунку в банкоматах
закордонних банків, незалежно від кількості рахунків, за
кожний запит (конвертація здійснюється за курсом,
встановленим на міжбанківському валютному ринку України).
Надання окремих sms -виписок по операціях по картковому
рахунку засобами електронного зв’язку (на мобільний телефон),
грн. в місяць / за кожну картку / за кожний номер телефону
(незалежно від кількості рахунків).
Надання окремих sms- виписок по операціях по картковому
рахунку засобами електронного зв’язку (на мобільний телефон
іноземного оператора мобільного зв’язку), грн. в місяць / за
кожну картку / за кожний номер телефону (незалежно від
кількості рахунків).

без ПДВ

Еквівалент 0,5 доларів США

без ПДВ

10 грн.

без ПДВ

30 грн.

Надання міні - виписки по картковому рахунку в банкоматах АБ
"КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", не залежно від кількості рахунків
(конвертація здійснюється за курсом встановленим на
міжбанківському валютному ринку).
Надання виписки по картковому рахунку більше одного разу на
місяць та (або) за період більше двох місяців, незалежно від
кількості рахунків (конвертація здійснюється за курсом
встановленим на міжбанківському валютному ринку).
Надання довідки про стан карткового рахунку за заявою клієнта
(незалежно від кількості рахунків).
Надання копій підтверджуючих документів за заявою клієнта,
незалежно від кільклості рахунків (в т.ч. платіжних документів,
що отримуються на запит АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» з інших
банків, тощо).
Надання довідки нестандартної форми, з інформацією про
надходження, списання грошових коштів та ін. операції, за
запитом клієнта.

без ПДВ

5 грн.

без ПДВ

30 грн.

без ПДВ
без ПДВ

Державною мовою – 50 грн., англійською мовою – 70 грн., англійською
та українською мовами - 100 грн.
еквівалент 25 доларів США

без ПДВ

100 грн.

без ПДВ

еквівалент 10 долларів США

10.

Зміна статусу картрахунку:

10.1
.

Плата за запит копії документів (в інших банках), які
підтверджують правомірність операції по картці, якщо такий
запит необхідний згідно правил платіжної системи про
проведенні операції опротестування (за курсом НБУ на дату
списання)³

10.2
.

Плата за розслідування згідно заяви клієнта на оскарження
операції (списується з картрахунку клієнта в разі якщо
розслідування було безпідставним)³

без ПДВ

50 грн.

10.3
.

Постановка картрахунку до електронного СТОП-Листа платіжної
системи ( за один регіон за один тиждень) (незалежно від
кількості рахунків)4

без ПДВ

еквівалент 3 доларів США

10.4
.

Постановка картрахунку до паперового СТОП – Листа платіжної
системи (за один регіон за один тиждень) (незалежно від
кількості рахунків)4

без ПДВ

еквівалент 30 доларів США

10.5
.

без ПДВ

15 грн.

11.

Розблокування в електронному СТОП-Листі процесингового
центру картрахунку за заявою клієнта (незалежно від кількості
рахунків).
Інші операції (для основного та додаткового картрахунку):

11.1
.

Компенсація плати банку в разі списання іншим банком плати
за вилучення картки клієнта (за курсом НБУ на дату списання)

без ПДВ

еквівалент 15 доларів США

11.2
.

Плата за користування кредитною лінією

без ПДВ

Згідно рішення відповідного колегіального органу Банку та умов
кредитного договору

11.3
.

Виконання додаткових розрахункових операцій по картковому
рахунку в разі встановлення кредитної лінії (одноразово, % від
суми встановлення кредитної лінії).

без ПДВ

Згідно рішення відповідного колегіального органу Банку та умов
кредитного договору

11.4
.
11.5
.

Плата за користування несанкціонованим овердрафтом
(щомісячно у % річних)
Плата за прострочений несанкціонованиий овердрафт
(щомісячно у % річних)

без ПДВ

50%

без ПДВ

11.6
.
11.7
.

Нарахування відсотків на суму залишків по картковому рахунку
(щомісячно у % річних)
Плата за обслуговування основного та/або додаткового
карткового рахунку Держателя у разі, коли протягом 3 останніх
років його дії, не було проведено жодної операції (операції з
зарахування процентів за користування коштами на рахунку не
враховуються). Плата стягується єдиним платежем за 3 останні
роки обслуговування карткового рахунку.

без ПДВ

додатково до плати за користування несанкціонованим овердрафтом,
визначеної п.11.4. + подвійна облікова ставка НБУ від суми
простроченого несанкціонованого кредиту за кожен день користування
0% річних

без ПДВ

100% залишку коштів на рахунку, але не більше 100грн.

35%

35%

1

Протягом 4 годин для Головного офісу Банку, протягом 3 банківських днів для філій та відділень Банку

2

Протягом 30 хвилин з момента надходження коштів на транзитний рахунок та отримання відповідного листа від організації

50%

3

У разі підтвердження обгрунтованості списання суми по операціях в торговій мережі T&E (подорожі та розваги, наприклад, готелі, прокат автомобілів та інш.) додатково
стягується комісія у розмірі 30USD (30 EUR, 150 UAH).

4

Регіони: 1. США; 2. Канада; 3. Країни Центральної та Південної Америки; 4. Країни азіатського та тихоокеанського регіону; 5. Країни Центральної та Східної Європи,
Близького Сходу та Африки (в т.ч. Україна та всі країни ближнього зарубіжжя); 6. Країни Європейської Співдружності.

IІІ. ТАРИФИ
ЗА ДОКУМЕНТАРНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"
ДЛЯ КОРПОРАТИВНИХ КЛІЄНТІВ
НАЙМЕНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ПОСЛУГИ

ПДВ

ТАРИФ

1.

Експортні акредитиви

1.1.

Попереднє авізування акредитива

без ПДВ

50 доларів США (в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення
операції)

1.2.

Авізування акредитиву

без ПДВ

0,15% від суми акредитива, мін. 50 доларів США, макс. 500 доларів США
(в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції)

1.3.

Підтвердження акредитива:

•

з перерахуванням грошового покриття в Банку / з
розміщенням покриття в Банку

без ПДВ

0,2 % від суми акредитива, мін. 50 доларів США, макс. 1000 доларів США
(в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції)

•

без перерахування грошового покриття в Банку / без
розміщення покриття в Банку

без ПДВ

1.4.

Авізування змін умов акредитива (в т.ч. лонгація
терміну дії акредитива та ануляція)

без ПДВ

50 доларів США за кожну зміну
(в національній валюті за
курсом НБУ на дату здійснення операції)

1.5.

Перевірка, прийняття та відправка документів по
акредитивах (без поштових витрат)

без ПДВ

0,15% від суми акредитива, мін. 50 доларів США, макс. 500 доларів США
(в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції)

1.6.

Листування з банками за акредитивом

1.7.

Переказ трансферабельного акредитива на користь
іншого бенефіціара

1.8.

Пересилання документів спецзв`язком, поштою,
кур`єром

2.

Імпортні акредитиви

2.1.

Попереднє авізування акредитива та підготовка
проектів акредитивів

визначається рішенням Кредитного комітету Банку

в т.ч. ПДВ

30 доларів США (за 1 лист),
(в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції)

без ПДВ

0,2% від суми акредитива мін. 100 доларів США, макс. 1000 доларів США
(в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції)

в т.ч. ПДВ

Сума фактичних витрат + 10 доларів США
(в національній валюті
за курсом НБУ на дату здійснення операції)

без ПДВ

50 доларів США
(в національній валюті
за курсом НБУ на дату здійснення операції)

0,2% від суми акредитива мін. 100 доларів США, макс. 2000 доларів США
(в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції)

2.2.

Відкриття акредитива:

•

з перерахуванням грошового покриття в Банк

•

без перерахування грошового покриття в Банк

без ПДВ

2.3.

Виконання платежу за акредитивом

без ПДВ

2.4.

Внесення змін до умов акредитива (в т.ч. лонгація
терміну дії акредитива або ануляція)

без ПДВ

50 доларів США за кожну зміну
(в національній валюті за
курсом НБУ на дату здійснення операції)

2.5.

Збільшення суми акредитива

без ПДВ

0,1% від суми акредитива мін. 50 доларів США, макс. 100 доларів США
(в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції)

2.6.

Листування з банками за акредитивом

2.7.

Прийняття та перевірка документів по акредитивах

без ПДВ

0,15% від суми акредитиву, мін. 50 доларів США; макс. 500 доларів США
(в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції)

2.8.

Виявлення розбіжностей в документах з умовами
акредитива (утримується з бенефіціара, за кожну
розбіжність)

без ПДВ

30 доларів США
(в національній
валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції)

2.9.

Переказ трансферабельного акредитиву

без ПДВ

0,2% від суми акредитива мін. 100 доларів США, макс. 1000 доларів США
(в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції)

2.10.

Пересилання документів спецзв`язком, поштою,
кур`єром

в т.ч. ПДВ

Сума фактичних витрат + 10 доларів США
(в національній
валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції)

2.11.

Супроводження та обслуговування непокритого
акредитива

без ПДВ

визначається рішенням Кредитного комітету Банку, мін. 100 доларів США,
макс. 200 доларів США, сплачується щомісячно
(в
національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції)

3.

Акредитиви у національній валюті

3.1.

Відкриття акредитиву

•

з перерахуванням грошового покриття в Банк

без ПДВ

0,2% від суми, мін. 250 грн., макс. 4500 грн.

•

без перерахування грошового покриття в Банк/без
розміщення покриття в банку

без ПДВ

3.2.

Підтвердження акредитива

•

з покриттям

без ПДВ

в т.ч. ПДВ

без ПДВ

визначається рішенням Кредитного комітету Банку
0,15% від суми платежу, мін. 30 доларів США, макс. 450 доларів США
(в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції)

30 USD (в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції)

визначається рішенням Кредитного комітету Банку

0,2% від суми, мін. 200 грн., макс. 2500 грн.

•

без покриття

без ПДВ

визначається рішенням Кредитного комітету Банку

3.3.

Попереднє авізування

без ПДВ

200 грн.

3.4.

Авізування

без ПДВ

0,1% від суми, мін. 200 грн., макс. 2500 грн.

3.5.

Внесення змін до умов акредитива (в т.ч. лонгація
терміну дії акредитива або анулювання)

без ПДВ

3.6.

Збільшення суми акредитива

без ПДВ

3.7.

Прийняття та перевірка документів за акредитивом

без ПДВ

3.8.

Переказування трансферабельного акредитива

без ПДВ

250 грн.
0,1% від суми, мін. 100 грн., макс. 1500 грн.
0,2% мін. 300 грн., макс. 3000 грн.
0,15% від суми акредитиву (мін. 200 грн., mах 2 500 грн.)

в т.ч. ПДВ

Пересилання документів спецв’язком, поштою, кур’єром Сума фактичних
витрат + 10 доларів США
(в
національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції)

Прийом, перевірка і відправка документів Банком для
акцепту/або платежу (за кожен пакет документів)

без ПДВ

0,15% від суми інкасо, мін. 50 доларів США, макс. 100 доларів США
(в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції)

•

Зміна умов/анулювання інкасо

без ПДВ

30 доларів США
(в національній валюті
за курсом НБУ на дату здійснення операції)

•

Запити за інкасовою операцією (SWIFT повідомлення)

без ПДВ

10 доларів США за кожне повідомлення
(в національній валюті
за курсом НБУ на дату здійснення операції)

4.2.

Імпортне інкасо

•

Одержання й авізування документів по інкасо (за
кожен пакет документів)

без ПДВ

0,15% від суми інкасо, мін. 50 доларів США, макс. 100 доларів США
(в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції)

•

Передача документів по інкасо на платіж згідно з
умовами інкасо

без ПДВ

•

Зміна умов/анулювання інкасо

без ПДВ

•

Запити за інкасовою операцією (SWIFT повідомлення)

без ПДВ

•

Повернення документів без оплати/ Повернення
несплачених документів у разі відмови клієнта

без ПДВ

•

Пересилання документів спецзв`язком, поштою,
кур`єром

в т.ч. ПДВ

3.9.

Надання документів до банка-емітента

4.

Інкасо

4.1.

Експортне інкасо

•

100 доларів США (в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення
операції)
30 доларів США
(в національній валюті
за курсом НБУ на дату здійснення операції)
10 доларів США за кожне повідомлення
(в національній
валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції)
25 доларів США (в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення
операції)
Сума фактичних витрат + 10 доларів США
(в національній
валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції)

ІV. ТАРИФИ
ЗА ОПЕРАЦІЯМИ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"
ДЛЯ КОРПОРАТИВНИХ КЛІЄНТІВ
НАЙМЕНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ПОСЛУГИ

ТАРИФ

ПДВ

1.

Авалювання векселів, видача гарантій в забезпечення
оплати векселів:

1.1.

Авалювання податкових векселів

без ПДВ

0,35% -1% від суми векселя,
але не менше 3 500,00 грн.*
*визначається рішенням Кредитного комітету Банку

1.2.

Авалювання товарних та інших векселів

без ПДВ

визначається рішенням Кредитного комітету Банку

2.

Кредитні операції: врахування векселів

без ПДВ

визначається рішенням Кредитного комітету Банку

3.

Брокерське (комісійне) обслуговування на фондовому
ринку (купівля, продаж, обмін цінних паперів), за
угоду

3.1.

від 50 000 001 грн.

без ПДВ

за домовленістю, але не менше 50 000,00 грн.

3.2.

від 10 000 001 грн. до 50 000 000 грн.

без ПДВ

0,1% від суми угоди, але не менше 20 000,00 грн.

3.3.

від 1 000 001 грн. до 10 000 000 грн.

без ПДВ

0,2% від суми угоди, але не менше 5 000,00 грн.

3.4.

до 1 000 000 грн.

без ПДВ

0,5% від суми угоди, але не менше 1 000,00 грн.

V. ТАРИФИ
НА КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"
ДЛЯ КОРПОРАТИВНИХ КЛІЄНТІВ
НАЙМЕНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ПОСЛУГИ
ПДВ
ТАРИФ ЩО ПРОПОНУЄТЬСЯ
1.

ПОРЯДОК ОПЛАТИ

За надання Кредиту в залежності від форми кредиту:
1.1

За надання кредиту

1.2

За відкриття ліміту кредитної лінії

1.3

За відкриття ліміту овердрафту

2

без ПДВ

0,5% від суми, min 25 000 грн.,
макс. визначається рішенням Кредитного
комітету Банку.

Одноразово.
Сплачується в
національній валюті в
порядку, передбаченому
кредитним договором.

Управління кредитною заборгованістю в частині внесення змін до умов договорів за ініціативою клієнта (зміна умов кредитування):

2.1
2.2

Комісія за перегляд графіка погашення кредиту/кредитної
лінії / ліміту овердрафту

2.3

Комісія за перегляд структури забезпечення (застави, іпотеки,
поруки, тощо).

3

3.4.

Комісія за перегляд (збільшення) суми кредиту/ ліміту
кредитної лінії / ліміту овердрафту
без ПДВ

визначається рішенням Кредитного
комітету Банку, за оформлення кожного
договору (додаткового договору)

Сплачується в
національній валюті в
порядку встановленому
відповідним рішенням
Кредитного комітету

Робота з Державним реєстром:

3.1.

Отримання витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого
майна (за кожен витяг) – формується за кожним контрагентом
при розгляді нової або зміні умов існуючої кредитної операції

в т.ч.
ПДВ

83,33 грн., крім того ПДВ 16,67 грн.,
всього 100 грн.

3.2.

Внесення запису (змін) до Державного реєстру обтяжень
рухомого майна (сплачується в день внесення запису, за
кожен окремий запис/зміну)

в т.ч.
ПДВ

125,00 грн., крім того ПДВ 25 грн.,
всього 150 грн.

3.3.

Отримання інформації з Державного реєстру речових прав
на нерухоме майно (за кожен витяг) - за необхідністю,
формується за кожним контрагентом при розгляді нової або
зміні умов існуючої кредитної операції

в т.ч.
ПДВ

166,66 грн., крім того ПДВ 33,34 грн.,
всього 200,00 грн.

Плата за внесення (зміну) запису до Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно

в т.ч.
ПДВ

4 166,67 грн., крім того ПДВ 833,33 грн.,
всього 5 000,00 грн.

Сплачується в день
підписання з клієнтом
кредитних договорів/
договорів застави

VІ. ТАРИФИ
ЗА БАНКІВСЬКИМИ ГАРАНТІЯМИ АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"
ДЛЯ КОРПОРАТИВНИХ КЛІЄНТІВ
НАЙМЕНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ПОСЛУГИ
1.

Банківські гарантії в національній та іноземній валюті

1.1.

За надання тендерної гарантії (гарантії забезпечення пропозиції
конкурсних торгів), в залежності від суми Гарантії:

ПДВ

до 1 500 000,00 грн.
від 1 500 000,01 грн.

ТАРИФ

відповідно затвердженим тарифам по продукту "Експрес гарантії"
без ПДВ

За рішенням Кредитного комітету.

1.2.

1.2.1.

1.3.

інші ніж тендерна гарантія:
• платіжні гарантії щодо забезпечення виконання платежу за
контрактом/договором;
• гарантії авансового платежу щодо забезпечення повернення
суми авансу покупцю в разі невиконання продавцем зобов'язань за
контрактом/договором;
• гарантії виконання зобов'язань за контрактом щодо забезпечення
поставки товару (або виконання робіт, надання послуг) відповідно
до контракту/договору);
інші
до 200 000,00 грн.

без ПДВ

відповідно затвердженим тарифам по продукту "Експрес гарантії"

від 200 000,01 грн.

без ПДВ

За рішенням Кредитного комітету.

до 3 000 000,00 грн

без ПДВ

1 500,00 грн

від 3 000 000,01 до 6 000 000,00 грн

без ПДВ

0,05% але не менше 2 000,00 грн.

від 6 000 000,01 грн

без ПДВ

За рішенням Кредитного комітету.

За надання гарантій ГТС та УРЕНЕРГО :

За управління гарантією

•

з 100% грошовим покриттям на відповідному рахунку в Банку

•

без грошового покриття, забезпеченою заставою майнових прав на
депозит (кошти, розміщені на вкладному (депозитному) рахунку)

•

без грошового покриття, забезпеченою заставою іншого майна, ніж
майнові права на депозит

1.4.1.

За управління гарантіями ГТС та УРЕНЕРГО :

без ПДВ

без ПДВ

без ПДВ

до 3 000 000,00 грн

без ПДВ

від 3 000 000,01 до 6 000 000,00 грн

без ПДВ

визначається рішенням Кредитного комітету Банку*
*за гарантіями в іноземній валюті сплачується в національній валюті
за курсом НБУ на дату здійснення операції
визначається рішенням Кредитного комітету Банку*
*за гарантіями в іноземній валюті сплачується в національній валюті
за курсом НБУ на дату здійснення операції
визначається рішенням Кредитного комітету Банку*
*за гарантіями в іноземній валюті сплачується в національній валюті
за курсом НБУ на дату здійснення операції

2% річних щомісячно від суми наданої гарантії

від 6 000 000,01 грн

без ПДВ

За рішенням Кредитного комітету.
визначається рішенням Кредитного комітету Банку*
*за гарантіями в іноземній валюті сплачується в національній валюті
за курсом НБУ на дату здійснення операції

1.5.

Пролонгація, збільшення суми та інші зміни до умов гарантії

без ПДВ

1.6.

Авізування гарантії, внесення змін до гарантії та ануляція

без ПДВ

•

внесення змін до умов Гарантії щодо строку дії Гарантії

без ПДВ

•

внесення змін до умов Гарантії щодо збільшення суми Гарантії

без ПДВ

1.7.

Переказ коштів згідно з умовами Гарантії - у разі настання
Гарантійного випадку

•

до 1 500 000,00 грн.

без ПДВ

відповідно затвердженим тарифам по продукту "Експрес гарантії"

•

від 1 500 000,01 грн.

без ПДВ

За рішенням Кредитного комітету.

1.7.1.

Переказ коштів згідно з умовами Гарантії ГТС та УРЕНЕРГО - у разі
настання Гарантійного випадку

без ПДВ

24% річних на суму заборгованості Принципала за наданою
Гарантією за фактичну кількість календарних днів існування такої
заборгованості, якщо інше не передбачено рішенням
Кредитного комітету банку.

•

Процентна ставка у випадку сплати по Гарантії

1.8.

Листування з іншими банками на прохання клієнта

1.9.

Складання та відправлення вимоги платежу по гарантії за
дорученням клієнта

в т.ч.
ПДВ
в т.ч.
ПДВ

1.10.

Розгляд та перевірка вимоги платежу по гарантії

без ПДВ

1.11.

SWIFT-повідомлення, пов'язані з гарантійним обслуговуванням

без ПДВ

1.12.

Поштові витрати

1.13.

Надання дублікату оригіналу Гарантії*

в т.ч.
ПДВ
без ПДВ

500,00 грн. за кожну зміну
500,00 грн. за кожну зміну
500,00 грн. за кожну зміну

150,00 грн.
500,00 грн. за кожну складену вимогу
0,1% від суми вимоги, мін. 500 грн.; макс. 1500 грн. *
*за гарантіями в іноземній валюті сплачується в національній валюті
за курсом НБУ на дату здійснення операції
50,00 грн.
Сума фактичних витрат + 80,00 грн.
500,00 грн.

1.14.

1.15.

Отримання витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна
(за кожен витяг) – формується за кожним контрагентом при
розгляді нової або зміні умов існуючої операції за банківською
гарантією
Внесення запису (змін) до Державного реєстру обтяжень рухомого
майна (сплачується в день внесення запису, за кожен окремий
запис/зміну)

83,33 грн., крім того ПДВ 16,67 грн., всього 100 грн.
в т.ч.
ПДВ
в т.ч.
ПДВ

125,00 грн., крім того ПДВ 25,00 грн.,
всього 150,00 грн.

