Розрахунково-касове обслуговування ТП "Чемпіон" міграційний для фізичних
осіб
Операції та послуги

№
1
2
2.1.
3

Тариф
Національна валюта

Відкриття/Закриття рахунків фізичних осіб

Іноземні валюти

не тарифікується***

Зарахування готівкових надходжень:
Зарахування на рахунок фізичної особи готівки, прийнятої
від третьої особи (без наявності довіреності власника
рахунку)

*зазначена вартість послуги входить до вартості видачі готівки з
рахунку (п.4)

не тарифікується*

Зарахування безготівкових надходжень:

3.1.

з рахунків ФОП та юридичних осіб, відкритих в АТ
"Укрсоцбанк", в національній валюті (крім надходжень від
Страхових компаній та бюджетних організацій)

не тарифікується***

3.2.

інші безготівкові надходження

не тарифікується***

4

Видача готівки з рахунку

5

Переказ в національній валюті :

1

на рахунки в АТ "Укрсоцбанк" та АТ "Альфа-Банк" (Україна)

5.2.

на рахунки в інших банках України

6

Переказ в іноземній валюті:

6.1.

на рахунки в АТ "Укрсоцбанк"
(Україна)

6.2.

в інші банки у доларах США/Євро

1

не тарифікується***

-

1%, мін. 25 UAH,max 1000 UAH

-

-

не тарифікується***

-

1%, мін. 25 USD/ EUR

та АТ "Альфа-Банк"

За кожне доручення у гривнях за курсом НБУ на день
здійснення операції. Без ПДВ.

Розслідування, зміна, уточнення, анулювання платежу по переказах:

7.1.

в межах України

7.2.

за межами України

8

Сплачується готівкою від суми операції. За операціями в
іноземних валютах комісія сплачується у гривнях за курсом
НБУ на день здійснення операції. Без ПДВ.

1%

5.1.

7

Примітки

за кожний запит. Без ПДВ.

250 UAH

за кожний запит. Без ПДВ.

Видача довідок, копій документів:

8.1.

Довідки по закритим/відкритим рахункам, касовим
операціям :
- про наявність / стан рахунку, в т.ч. для пред`явлення в
посольство та податкової
- копій SWIFT – повідомлень/дублікати касових документів, в
т.ч. за операціями без відкриття рахунку
- про стан заборгованості клієнта за кредитами та ін.,
окрім договорів кредиту/забезпечення/поруки

150 UAH

За кожну довідку / копію. Без ПДВ.

8.2.

Дублікати договорів кредиту/забезпечення/поруки

150 UAH

За кожну копію. В т.ч. ПДВ.

9

Купівля/продаж безготівкової валюти:

У гривнях за курсом НБУ на день та час здійснення
операції. Без ПДВ

9.1.

Купівля/продаж/обмін (конвертація) іноземної валюти/банківських
металів на МВРУ за дорученням фізичної особи

1% мін 10 USD

9.2.

Купівля іноземної валюти на МВРУ за дорученням фізичної особи
для погашення кредитної заборгованості перед АТ «Укрсоцбанк»

не тарифікується***

2

10

Обслуговування неактивного рахунку

1000 UAH

40 USD/30EUR

Сплачується щомісячно у національній валюті за
курсом МВРУ на дату оплати. Без. ПДВ,

Відправка документів на поштову адресу Клієнта:
11

в межах України

50 UAH, в т.ч. ПДВ 8,33 UAH;

за межі України

500 UAH, в т.ч. ПДВ 83,33 UAH

Можлива додаткова плата за послуги поштових служб,
котрі здійснюють доставку документів на поштову
адресу за межі України, згідно тарифів служб.

*** В рамках даних Тарифів у разі зазначення вартості послуги як такої, що "не тарифікується", мається на увазі, що зазначена вартість послуги входить до вартості переказів в національній валюті на
рахунки у інших банках (п.5.2.)
1 - Крім переказів з поточних на депозитні (в т.ч. рахунок "Ощадний+") та власні рахунки клієнтів, відкриті в АТ "Укрсоцбанк", на позичкові рахунки клієнтів, відкриті в АТ "Укрсоцбанк", на
внутрішньобанківські рахунки за операціями по сплаті комісії за надані банком послуги та внутрішньобанківські торговельні рахунки клієнтів, відкриті для проведення арбітражних операцій на умовах
маржинальної торгівлі; а також окрім переказів коштів на користь страхових компаній за договорами страхування фізичних осіб за рахунок кредиту). Зазначені перекази для фізичних осіб
здійснюються безкоштовно.
2 - Неактивним вважається рахунок, по якому протягом 6-ти місяців не проводилися розрахунково-касові операції (за ініціативою клієнта). Комісія сплачується щомісячно, починаючи з 7-го місяця
відсутності активності за рахунком. Якщо залишок нам рахунку менше встановленого розміру комісії, комісія встановлюється в розмірі залишку на даному рахунку. Комісія не стягується у випадку
нульового залишку на рахунку; з рахунків, які відкриті для обслуговування інших діючих банківських продуктів.

