Тарифи на основні послуги з розрахунково-касового обслуговування клієнтів мікро- та малого бізнесу
№
1
1.1
1.2

Найменування послуги
ВІДКРИТТЯ ТА ЗАКРИТТЯ ПОТОЧНИХ РАХУНКІВ
Відкриття поточного рахунку
Закриття поточного рахунку]/Closing of current account

1.2.1

закриття рахунку за ініціативою клієнта/

2

ВЕДЕННЯ РАХУНКІВ

2.1

Ведення поточного рахунку

2.2

Внесення змін у юридичну справу:

2.2.1

Вартість послуги ПДВ

Примітки

100 грн.

без ПДВ

Сума комісійної винагороди стягується у національній валюті

200 грн.

без ПДВ

Сума комісійної винагороди стягується у національній валюті.
Комісія не стягується у випадку закриття рахунку при
перереєстрації клієнта, за умови відкриття нового рахунку в даній
установі Банку та закриття рахунку ліквідатором.

200 грн.

без ПДВ

За кожну валюту окремо. Сплачується щомісячно лише при
наявності обороту за рахунком протягом звітного місяця (за
винятком платежів на користь банку)

Внесення в юридичну справу змін у разі призначення/звільнення
перших посадових осіб, зміни власників, зміни найменування

100 грн.

без ПДВ

За кожен випадок, крім випадків тимчасового виконання
обов`язків та випадків перевідкриття рахунків у звязку зі зміною
найменування

2.2.2

Внесення змін в юридичну справу (в т.ч. заміна карток зразків підписів)
за виключенням змін відповідно до п.2.2.1

50 грн.

без ПДВ

За кожен випадок заміни

2.3

Засвідчення зразків підписів уповноваженим працівником банку

100 грн.

в т.ч. ПДВ

30 грн.

без ПДВ

За кожне доручення

2 грн.

без ПДВ

За кожне доручення

50 грн.

без ПДВ

30 грн.

без ПДВ

За кожне доручення
За кожне доручення додатково до основних комісій за переказ
коштів

0.1% (min 10 грн.,
max 100 грн.)

без ПДВ

РОЗРАХУНКОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Переказ коштів в національній валюті:
в межах ПАТ«Укрсоцбанк» та в інші банки України (протягом
3.2.1
операційного часу)
3.2.1.1 на паперових носіях
з використанням системи електронних платежів (крім платежів в межах
3.2.1.2
ПАТ ” Укрсоцбанк”)
3.2.2 в банки країн СНД і Балтії
3
3.2

3.2.3

терміновий переказ коштів (в присутності клієнта) на паперових носіях

3.2.4

переказ коштів в післяопераційний час (крім платежів в межах
ПАТ"Укрсоцбанк" з використанням системи електронних платежів)

3.2.5
3.3

3.3.1

3.3.2

переказ коштів клієнтами за рахунок надходжень протягом
операційного дня
Переказ коштів в іноземних валютах:

0.1% (min 5 грн.,max
без ПДВ
3 000 грн.)

в межах ПАТ“Укрсоцбанк” (крім переказів на користь
ПАТ"Укрсоцбанк")

в інші банки (комісія OUR, SHARE та BEN)

25 грн.

без ПДВ

0,1 % (min 20
USD/EUR/GBP/RUR
max 100
без ПДВ
USD/EUR/GBP/RUR
)

3.3.3

Переказ коштів у доларах США (комісія GUARANTEED OUR)

3.4

Розслідування/зміна/уточнення/анулювання по переказах за запитом клієнта:

3.4.1
3.4.2
3.5

USD 25.00

без ПДВ

в межах ПАТ“Укрсоцбанк” та в інші банки України, СНД і Балтії

50 грн.

без ПДВ

в іноземній валюті в інші банки:
Телекомунікації (SWIFT та інші):
Купівля/ продаж/конверсія інвалюти на МВРУ( в т.ч.обовязковий):

300 грн
50 грн.

без ПДВ
без ПДВ

За кожне доручення, комісія нараховується тільки за платежами
клієнтів зі свого поточного рахунку на поточний рахунок
контрагента (в т. ч. через розподільчий рахунок) в межах системи
ПАТ„Укрсоцбанк”. Комісія не застосовується для платежів клієнта
з поточного рахунку на депозитні, кредитні, процентні, рахунки
обліку комісії.
За кожне доручення + комісія закордонного банку у валюті
платежу. По платежам у інших валютах крім USD, EUR, GBP,
RUR, комісія розраховується як по платежам в EUR. Стягується у
національній валюті. Сума комісійної винагороди у національній
валюті розраховується за курсом НБУ на день стягнення комісії.
За кожне доручення + тариф за обробку платіжного доручення з
типом комісії OUR.

без ПДВ

За кожний запит. Анулювання платежів в національній валюті
можливе виключно до початку його обробки банком
За запит + комісія закордонного банку
За кожний документ, надсилання листа, повідомлення
Від суми (сплачується у національній валюті). Комісія за купівлю
валюти на МВРУ не стягується у випадку здійснення операції
купівлі валюти для погашення кредитних зобов’язань перед
ПАТ«Укрсоцбанк»

700 грн.

без ПДВ

Сплачується разово

при внесенні змін до тексту реєстраційного свідоцтва НБУ про
здійснення валютних операцій за договорами, які передбачають
виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами за
залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті.

200 грн.

без ПДВ

Сплачується разово у день внесення змін

складання статистичної звітності за клієнта за формами 503, 504/To
report preparation instead of customers form 503, 504

100 грн.

0.30%

3.6

3.7

Розрахункове обслуговування за договорами, які передбачають
виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за
залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті.

3.8

3.9
3.10

За кожне доручення+ комісія за переказ коштів

погодження зовнішньоекономічних контрактів клієнтів
підготовка на письмовий запит клієнта або іншого банку (з письмового
дозволу клієнта) письмового повідомлення іншому банку про
3.11
зарахування виручки на відкритий в уповноваженому Банку поточний
рахунок клієнта
Перерахування банком за дорученням клієнта коштів у національній
валюті, в інтересах третіх осіб або на рахунки клієнта, відкритих в
3.12
системі ПАТ"Укрсоцбанк" або в інших банках (за наданими
реквізитами) в операційний час :
абонентська плата, якщо договірними умовами передбачено до 3
3.12.1
перерахувань на протязі календарного місяця

200 грн.

у т.ч. ПДВ За кожну форму
у т.ч. ПДВ За кожен погоджений контракт

50 грн.

30 грн.

без ПДВ

За кожне повідомлення

без ПДВ

Сплачується щомісячно за перерахування коштів за одними
реквізитами

абонентська плата, якщо договірними умовами передбачено від 4-х до
10 разів перерахувань на протязі календарного місяця
абонентська плата, якщо договірними умовами передбачено від 11 до
3.12.3
25 разів перерахувань на протязі календарного місяця
3.12.2

60 грн.

без ПДВ

150 грн.

без ПДВ

Сплачується щомісячно за перерахування коштів за одними
реквізитами
Сплачується щомісячно за перерахування коштів за одними
реквізитами

4
4.1.1

СИСТЕМА ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ(розробник фірма Bifit)
активація та підключення до системи "Інтернет-банкінг"

25 грн.

без ПДВ

Сплачується разово

4.1.2

активація та підключення до системи "Інтернет-Клієнт-Банк"

1 грн.

без ПДВ

Сплачується разово. Для обслуговування зарплатних проектів при
підключенні до модулю "Зарплатний проект", тільки для Клієнтів,
які не мають поточних рахунків в ПАТ "Укрсоцбанк" .

4.2

абонентська плата за ведення рахунку та обробку електронних
банківських документів надісланих засобами системи "Інтернет-банкінг"

4.3

підключення нових користувачів до Інтернет-банкінгу

4.4

Активація модулю "Корпоративний мультиклієнт" для головного офісу
клієнта - юридичної особи

4.5

Сплачується щомісячно незалежно від кількості рахунків та
наявності руху коштів по
рахунку/рахункам додатково до комісії за переказ коштів
25 грн.
без ПДВ
За кожний новий ключ/користувача
Разова комісія. Х - кількість клієнтів - юридичних осіб,
110 грн.+Х*10 грн. в т.ч. ПДВ підключених до модулю (головний офіс та підпорядковані та
пов'язані підприємства)
50 грн.

без ПДВ

Абонентська плата клієнта - юридичної особи (головного офісу) за
ведення рахунку та обробку елетронних банківських документів з
використанням модулю "Корпоративний мультиклієнт"

50 грн.

без ПДВ

Сплачується щомісячно

4.6

абонентська плата за отримання повідомлень засобами модулю
"Моніторинг"про стан рахунку (інформація про залишок коштів,
загальну суму дебетових операцій, загальну суму кредитових операцій )

15 грн.

без ПДВ

Сплачується щомісячно

4.7

Абонентська плата за отримання повідомлень засобами "Розширена
аутентифікація"

10 грн.

з ПДВ

Сплачується щомісячно

4.8

Користування системою Інтернет-банкінг із застосуванням спеціальних
засобів захисту Електронно-цифрового підпису

5
5.1
5.1.1
5.2
5.2.1

КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Прийом готівки для зарахування на рахунок:
в національній валюті
Видача готівки із рахунку:/Cash issue from account:
в національній валюті

5.2.2

в іноземній валюті

5.3
5.4

Видача та/або обмін розмінних монет в національній валюті
Тестування банкнот за заявою клієнта:

5.4.1

в національній валюті

5.4.2

в іноземній валюті

5.5

Обмін неплатіжних (зношених) купюр:

5.5.1

миттєве інкасо готівкової іноземної валюти

5.6

Прийняття на інкасо:

5.6.1

X*12,50
грн.+Y*12,50 грн,
де Х - кількість
Без ПДВ
смарт карт, Yкількість рідерів

0,1% (max 1000 грн) без ПДВ
1 % (min10 грн.)

без ПДВ

2.00%

без ПДВ

22 грн. за одну

без ПДВ

0.25 грн.

в т.ч. ПДВ

1 грн.

в т.ч. ПДВ

Сплачується додатково до абонентської плати. Комісія
сплачується на щомісячній основі на протязі перших 12 місяців
починаючи з місяця підключення послуги. У разі відключення від
послуги у зазначений період, комісія підлягає разовій сплаті з
розрахунку щомісячного розміру помноженого на кількість
місяців, що залишилися до закінчення перших 12 місяців
починаючи з місяця підключення послуги.

Від суми
Від суми
Від суми. Сплачується в національній валюті за курсом НБУ на
день здійснення операції
Оплата здійснюється у день здійснення операції

За одну банкноту

10%

без ПДВ

Від суми, сплачується у національній валюті по курсу НБУ на день
здійснення операції.

іноземної валюти з обміном після отримання відшкодування від банкукореспондента

5% (min 1 USD)

без ПДВ

Від суми. Комісія банку сплачується в гривні по курсу НБУ на
день здійснення операції. Комісія банку в разі ненадходження
відшкодування від іноземного банку клієнту не відшкодовується

5.6.2

іменних чеків

2% (min 30 USD,
max 500 USD)

без ПДВ

Від суми. Сплачується у національній валюті за курсом НБУ на
день стягнення комісії.

5.7
5.7.1
5.7.2

Оформлення і видача чекових книжок:
на 25 аркушів
на 50 аркушів

50 грн.
100 грн.

без ПДВ
без ПДВ

За одну книжку

6

НАДАННЯ ДОВІДОК ТА ДУБЛІКАТІВ

6.1

Надання довідок стосовно одного банківського продукту( в т.ч. стосовно
наявності/відсутності кредиту) та дублікатів (виписок, SWIFTповідомлень, касових та розрахункових документів тощо) /Provision of
inquiries about one product

100 грн.

без ПДВ

За один примірник. Не застосовується для разових довідок про
відкриття або закриття рахунків; для довідок щодо стану
кредитної заборгованості та кредитної історії, для довідок
стосовно більше ніж одного банківського продукту, довідок для
підтвердження річного звіту по аудиторському запиту

за видачу довідки про припинення обслуговування за договорами, які
передбачають виконання резидентами боргових зобов’язань перед
нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в
іноземній валюті у разі переведення операцій на обслуговування в
інший уповноважений банк

500 грн.

Надання довідок стосовно більше ніж одного банківського продукту (в
т.ч. довідок для підтвердження річного звіту по аудиторському запиту)
та довідок щодо стану кредитної заборгованості та кредитної історії

600 грн.

без ПДВ

За кожну довідку, а по довідкам для підтвердження річного звіту
по аудиторському запиту -за надання інформациї за кожен рік

1% (min 10 грн.)

без ПДВ

Від суми. Не застосовується при зарахуванні коштів на власний
поточний рахунок, відкритий в ПАТ "Укрсоцбанк"

7.2

ІНШІ ПОСЛУГИ
Прийом платежів готівкою від юридичної особи на користь юридичної
особи
Надання інформації на мобільний телефон (SMS)/ електронну пошту:

7.2.1

Станом на кінець дня (21:00)/as of the end of the day

20 грн.

без ПДВ

7.2.2

Станом на 12:00, 15:00, 18:00, 21:00/as of 12:00, 15:00, 18:00, 21:00

25 грн.

без ПДВ

7.2.3

надання інформації про кожне надходження на рахунок Клієнта (сума
та назва відправника) протягом операційного дня

10 грн.

без ПДВ

6.2.
6.3.
7
7.1

(21:00)

у т.ч. ПДВ За кожну довідку

Сплачується щомісячно незалежно від кількості наданої
інформації. На мобільний телефон надсилається інформація про
залишок коштів, загальну суму дебетових операцій, загальну суму
кредитових операцій за рахунком клієнта; на електронну поштудеталізована виписка про рух та залишки коштів за рахунком.

