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

Найменування послуги
ВІДКРИТТЯ ТА ЗАКРИТТЯ ПОТОЧНИХ РАХУНКІВ
Відкриття поточного рахунку

Вартість послуги

1.1.1

мультивалютного рахунку

100 грн.

1.1.2

у банківських металах

100 грн.

1.2
1.2.1
1.2.2

закриття рахунку за ініціативою клієнта
закриття ліквідатором рахунку
ВЕДЕННЯ РАХУНКІВ

2.1

Ведення поточного рахунку

2.2

Внесення змін у юридичну справу:

2.2.2

без зміни тексту реєстраційного свідоцтва НБУ
заміна карток зразків підписів

2.3

Засвідчення зразків підписів уповноваженим
працівником банку

3

РОЗРАХУНКОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

3.1

Зарахування коштів на рахунки

3.2

Переказ коштів в національній валюті:
в межах ПАТ«Укрсоцбанк» та в інші банки України
(протягом операційного часу):

3.2.1
3.2.1.1

на паперових носіях

3.2.1.2

з використанням системи електронних платежів (крім
платежів в межах ПАТ ” Укрсоцбанк”)

3.2.1.3

з використанням системи електронних платежів всередині
ПАТ„Укрсоцбанк”

3.2.2

в банки країн СНД і Балтії

3.2.3
3.2.4

3.2.5*

3.3

3.3.1

3.3.2

терміновий переказ коштів (в присутності клієнта) на
паперових носіях
переказ коштів в післяопераційний час (крім платежів в
межах ПАТ"Укрсоцбанк" з використанням системи
електронних платежів)

переказ коштів клієнтами за рахунок надходжень
протягом операційного дня

200 грн.
входить у вартість
ведення рахунку

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

без ПДВ

входить у вартість
ведення рахунку

без ПДВ

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

50 грн.

без ПДВ За кожну заміну

50 грн.

в т.ч.
ПДВ

входить у вартість
ведення рахунку

При засвідченні зразків підписів суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних
осіб (СПД). Сплачується при кожному засвідченні.

без ПДВ

20 грн.

без ПДВ За кожне доручення

2 грн.

без ПДВ За кожне доручення.

входить у вартість ведення
рахунку (або абонентську плату
за тарифним пакетом)

без ПДВ

50 грн.

без ПДВ За кожне доручення

15 грн.

без ПДВ За кожне доручення + комісія за переказ коштів

0.1% (min 5 грн., max
без ПДВ За кожне доручення
100 грн.)
Від суми, що перевищує залишок на рахунку на початок операційного дня плюс
комісія за переказ коштів. Комісія не нараховується на суми, що були
перераховані клієнтом протягом поточного операційного дня на рахунки в
ПАТ "Укрсоцбанк" а також за рахунок надходження коштів від продажу
0.1% (min 5 грн.,max 3
без ПДВ іноземної валюти; за рахунок коштів, які були повернуті з депозитних рахунків
000 грн.)
клієнта відкритих в Банку; за рахунок надходження коштів, внесених готівкою
фізичними/ юридичними особами; за рахунок надходження коштів від інкасації
торгівельних точок Клієнта Банком; за рахунок надходження кредитних коштів,
якщо клієнт отримує кредит в Банку.

Переказ коштів в іноземних валютах:
в межах ПАТ“Укрсоцбанк” (крім переказів на користь
ПАТ"Укрсоцбанк")

25 грн.

За кожне доручення, комісія нараховується тільки за платежами клієнтів зі свого
поточного рахунку на поточний рахунок контрагента (в т. ч. через розподільчий
без ПДВ рахунок) в межах системи ПАТ„Укрсоцбанк”. Комісія не застосовується для
платежів клієнта з поточного рахунку на депозитні, кредитні, процентні, рахунки
обліку комісії.

в інші банки:
Переказ коштів у англійських фунтах стерлінгів (комісія OUR, SHARE та BEN):
від 0.01 до 500.00

GBP 10.00

від 500.01 до 3 000.00

GBP 15.00

від 3 000.01

GBP 20.00

Переказ коштів у доларах США (комісія OUR):
від 0.01 до 5 000.00
від 5 000.01 до 100 000.00
від 100 000.01

3.3.2.3

без ПДВ Ця комісія включає в себе плату за відкриття поточного рахунку тільки в одній
валюті. При наступному відкритті поточних рахунків в інших валютах, що
мають такий самий номер аналітичного рахунку, стягується додаткова плата в
без ПДВ такому ж розмірі.Сума комісійної винагороди стягується у національній валюті.
(сплачується разово)

100 грн.

3.3.2.1

3.3.2.2

Примітки

Закриття поточного рахунку

2

2.2.1

ПДВ

Переказ коштів у доларах США (комісія GUARANTEED
OUR)

USD 20.00
USD 40.00
USD 80.00

USD 25.00

без ПДВ комісія OUR За кожне доручення + комісія закордонного банку. Сума
комісійної винагороди банку відправника за здійснення переказів у іноземній
без ПДВ валюті за кордон за дорученням клієнтів стягується у національній валюті. Сума
комісійної винагороди у національній валюті розраховується за курсом НБУ на
день стягнення комісії. Комісія закордонного банку стягується у валюті платежу.
комісія SHARE За кожне доручення . Сума комісійної винагороди за здійснення
переказів у іноземній валюті за кордон за дорученням клієнтів стягується у нац.
валюті. Сума комісійної винагороди у національній валюті розраховується за
без ПДВ курсом НБУ на день стягнення комісії. Комісія закордонного банку стягується у
валюті платежу.
комісія BEN за кожне доручення. Сума комісійної винагороди за здійснення
переказів у іноземній валюті за кордон за дорученням клієнтів стягується у
валюті платежу.
За кожне доручення + комісія закордонного банку. Сума комісійної винагороди
банку відправника за здійснення переказів у іноземній валюті за кордон за
без ПДВ дорученням клієнтів стягується у національній валюті. Сума комісійної
винагороди у національній валюті розраховується за курсом НБУ на день
стягнення комісії. Комісія закордонного банку стягується у валюті платежу
За кожне доручення + тариф за обробку платіжного доручення з типом комісії
OUR. Сума комісійної винагороди за здійснення переказів у іноземній валюті за
без ПДВ кордон за дорученням клієнтів стягується у національній валюті. Сума
комісійної винагороди у національній валюті розраховується за курсом НБУ на
день стягнення комісії.

Переказ коштів у доларах США (комісія SHARE та BEN)

3.3.2.4
комісія OUR За кожне доручення + комісія закордонного банку. Сума
комісійної винагороди банку відправника за здійснення переказів у іноземній
валюті за кордон за дорученням клієнтів стягується у національній валюті. Сума
комісійної винагороди у національній валюті розраховується за курсом НБУ на
день стягнення комісії. Комісія закордонного банку стягується у валюті платежу.

3.3.2.4

від 0.01 до 5 000.00

USD 15.00

без ПДВ

від 5 000.01 до 100 000.00

USD 30.00

без ПДВ

від 100 000.01

USD 60.00

без ПДВ

від 0.01 до 5 000.00

EUR 30.00

без ПДВ

від 5 000.01 до 100 000.00

EUR 60.00

без ПДВ

від 100 000.01

EUR 100.00

без ПДВ

Переказ коштів у Євро (комісія OUR, комісія SHARE та BEN)

3.3.2.4

Переказ коштів у рублях Росії (комісія OUR, комісія SHARE та BEN)

3.3.2.5

від 0.01 до 150 000.00

RUR 30.00

без ПДВ

від 150 000.01 до 3 000 000.00

RUR 100.00

без ПДВ

від 3 000 000.01

RUR 200.00

без ПДВ

3.3.2.6

Переказ коштів у інших валютах

3.4
3.4.1

Розслідування по переказах за запитом клієнта:
в національній валюті та іноземній валюті

0,2% (min 5USD max
100USD)

комісія OUR За кожне доручення + комісія закордонного банку. Сума
комісійної винагороди банку відправника за здійснення переказів у іноземній
валюті за кордон за дорученням клієнтів стягується у національній валюті. Сума
комісійної винагороди у національній валюті розраховується за курсом НБУ на
день стягнення комісії. Комісія закордонного банку стягується у валюті платежу.
комісія SHARE За кожне доручення . Сума комісійної винагороди за здійснення
переказів у іноземній валюті за кордон за дорученням клієнтів стягується у
національній валюті. Сума комісійної винагороди у національній валюті
розраховується за курсом НБУ на день стягнення комісії. Комісія закордонного
банку стягується у валюті платежу.
комісія BEN за кожне доручення. Сума комісійної винагороди за здійснення
переказів у іноземній валюті за кордон за дорученням клієнтів стягується у
валюті платежу.

Від суми платежу. За кожне доручення + комісія закордонного банку. Сума
комісійної винагороди банку відправника за здійснення переказів у іноземній
без ПДВ валюті за кордон за дорученням клієнтів стягується у національній валюті. Сума
комісійної винагороди у національній валюті розраховується за курсом НБУ на
день стягнення комісії. Комісія закордонного банку стягується у валюті платежу.

3.4.1.1

в межах ПАТ“Укрсоцбанк” та в інші банки України

10 грн.

без ПДВ За кожний запит

3.4.1.2

в банки країн СНД і Балтії

50 грн.

без ПДВ

3.4.2

в іноземній валюті:

3.4.2.1

в банки країн далекого зарубіжжя

35 USD

без ПДВ

3.4.2.2

по переказах в російських рублях

550 RUB

3.4.2.3
3.5

80 грн.

по переказах в ОКВ

За запит + комісія закордонного банку. Сплачується у національній валюті за
курсом НБУ на день стягнення комісії.
За запит (враховуючи комісію банка-кореспондента). Сплачується у національній
без ПДВ
валюті за курсом НБУ на день стягнення комісії.
без ПДВ за запит (враховуючи комісію банка-кореспондента)

Зміна/уточнення умов платежу (по переказах, здійснених клієнтом):

3.5.1

в національній валюті

10 грн.

без ПДВ За кожну зміну

3.5.2

в іноземній валюті через американські банки

30 USD

без ПДВ

3.5.3

в іноземній валюті через європейські банки

25 USD

3.5.4

в російських рублях

500 RUB

3.5.5
3.6

в ОКВ через банки країн СНД
Анулювання платежу після його виконання ПАТ"Укрсоцбанк":

75 грн.

За запит + комісія закордонного банку. Сплачується у національній валюті за
курсом НБУ на день стягнення комісії.
За кожну зміну + комісія закордонного банку. Сплачується у національній валюті
без ПДВ
за курсом НБУ на день стягнення комісії.
За зміну + комісія банка-кореспондента. Сплачується у національній валюті за
без ПДВ
курсом НБУ на день стягнення комісії.
За кожну зміну

3.6.1

в національній валюті

15 грн.

без ПДВ За кожний платіж

3.6.2

в іноземній валюті через американські банки

40 USD

без ПДВ

3.6.3

в іноземній валюті через європейські банки

25 USD

без ПДВ

3.6.4

в російських рублях

600 RUB

без ПДВ

3.6.5

в ОКВ через банки країн СНД

100 грн.

без ПДВ

За кожний платіж + комісія закордонного банку. Сплачується у національній
валюті за курсом НБУ на день стягнення комісії.

За кожний платіж
3.7

Телекомунікації SWIFT за надсилання повідомлення або листа:

3.7.1.1

в національній валюті

25 грн.

без ПДВ За кожний документ

3.7.1.2

в іноземній валюті

10 USD

без ПДВ

3.7.2

Телекомунікації "Телекс" при здійсненні розрахункових операцій :

3.7.2.1

в національній валюті

25 грн.

без ПДВ За кожний документ

3.7.2.2

в іноземній валюті

10 USD

За кожен документ. Сплачується у національній валюті за курсом НБУ на день
без ПДВ стягнення комісії.

3.8

За кожен документ. Сплачується у національній валюті за курсом НБУ на день
стягнення комісії.

Надання виписок:

3.8.1

по мірі здійснення операції

входить у вартість
ведення рахунку

3.8.2

дублікатів поточного року

10 грн.

без ПДВ За один лист

дублікатів давниною понад рік

50 грн.

без ПДВ За один лист

3.8.3
3,9

Надання копії SWIFT-повідомлення:
входить у вартість
ведення рахунку

3.9.1

надання SWIFT-повідомлення по мірі здійснення операції

3.9.2

копії SWIFT-повідомлення давниною до року

10 грн.

3.9.3

копії SWIFT-повідомлення давниною понад рік

100 грн.

3.10
3.10.1
3.10.1.1
3.10.1.2

3.10.2

без ПДВ

без ПДВ За один примірник
без ПДВ За один примірник
без ПДВ За один примірник

Купівля – продаж інвалюти на МВРУ:
купівля валюти
у доларах США та ЄВРО
до 100 000,00
від 100 000,01 до 300000,00
від 300000,01
інша валюта

продаж валюти

0,3%
0,25%
0,2%
0,4%

0,1%

без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ

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
без ПДВ ПАТ«Укрсоцбанк»

3.11

Конверсія безготівкових коштів - іноземної валюти в іншу
іноземну валюту незалежно від групи Класифікатора
іноземних валют НБУ

0.3%

3.12

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

700 грн.

без ПДВ Сплачується разово

3.13

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

без ПДВ

Від суми. Сплачується у національній валюті по курсу НБУ на день стягнення
комісії

3.14.

складання статистичної звітності за клієнта за формами 503,
504

100 грн.

3.15

погодження зовнішньоекономічних контрактів клієнтів

200 грн.

у т.ч.
ПДВ
у т.ч.
ПДВ

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

50 грн.

без ПДВ За кожне повідомлення

30 грн.

без ПДВ Сплачується щомісячно за перерахування коштів за одними реквізитами

3.16

3.17

Перерахування банком за дорученням клієнта коштів у
національній валюті, в інтересах третіх осіб або на рахунки
клієнта, відкритих в системі ПАТ"Укрсоцбанк" або в інших
банках (за наданими реквізитами) в операційний час :

3.17.1

перерахування до 3 разів на протязі календарного місяця

3.17.2
3.17.3
4
4.1
4.1.1
4.1.2

перерахування від 4-х до 10 разів на протязі календарного
місяця
перерахування від 11 до 25 разів на протязі календарного
місяця

60 грн.
150 грн.

абонентська плата за ведення рахунку та обробку
електронних банківських документів

60 грн.

4.1.4

позапланова заміна ключів шифрування

50 грн.

4.1.6
4.1.7
4.2
4.2.1
4.2.2

За кожен погоджений контракт

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

СИСТЕМА "КЛІЄНТ-БАНК"
Система електронного обміну банківськими документами "Платіжний термінал" (розробник фірма Profix):
в т.ч.
100 грн.
встановлення та налагодження системи
Сплачується разово
ПДВ
в т.ч.
50
грн.
підключення мережевого додаткового робочого місця
Сплачується разово
ПДВ

4.1.3

4.1.5

без
ПДВ
без
ПДВ

За кожну форму

повторна інсталяція та налагодження системи з вини
клієнта
реєстрація та підключення клієнта до локальної
електронної системи "Клієнт-Банк"
абонентська плата за ведення рахунку та обробку
електронних банківських документів з використанням
локальної електронної системи "Клієнт-Банк"
Система "iBank 2 UA" (розробник фірма Біфіт):
встановлення та налагодження модуля "PC-Banking",
системи "Інтернет-Клієнт-Банк" у разі виїзда
співробітника банку в офіс клієнта
активація та підключення до системи "Інтернет-КлієнтБанк"

100 грн.
10 грн.

без ПДВ

в т.ч.
ПДВ
в т.ч.
ПДВ
в т.ч.
ПДВ

Сплачується щомісячно незалежно від кількості рахунків та наявності руху
коштів по
рахунку/рахункам додатково до комісії за переказ коштів

За кожну заміну
За кожну інсталяцію
Сплачується разово

15 грн.

Сплачується щомісячно незалежно від кількості рахунків та наявності руху
без ПДВ коштів по
рахунку/рахункам додатково до комісії за переказ коштів

100 грн.

в т.ч.
ПДВ

Сплачується разово

20 грн.

в т.ч.
ПДВ

Сплачується разово
Сплачується разово. Тільки для Клієнтів при перепідключенні з системи
електронного обміну банківськими документами „Платіжний термінал”
(розробник фірма Profix) на систему "iBank 2 UA" (розробник фірма Біфіт) .
Сплачується разово. Для обслуговування зарплатних проектів при підключенні
до модулю "Зарплатний проект", тільки для Клієнтів, які не мають поточних
рахунків в ПАТ "Укрсоцбанк" .

4.2.2.1

активація та підключення до системи "Інтернет-КлієнтБанк"

1 грн.

в т.ч.
ПДВ

4.2.2.2

активація та підключення до системи "Інтернет-КлієнтБанк"

1 грн.

в т.ч.
ПДВ

50 грн.

Сплачується щомісячно незалежно від кількості рахунків та наявності руху
без ПДВ коштів по
рахунку/рахункам додатково до комісії за переказ коштів

50 грн.

Сплачується щомісячно незалежно від кількості рахунків та наявності руху
без ПДВ коштів по
рахунку/рахункам додатково до комісії за переказ коштів

4.2.3

4.2.4

абонентська плата за ведення рахунку та обробку
електронних банківських документів надісланих засобами
системи "Інтернет-Клієнт-Банк при підключенні модулю
"PC-Banking"
абонентська плата за ведення рахунку та обробку
електронних банківських документів надісланих засобами
системи "Інтернет-Клієнт-Банк при підключенні модулю
"Інтернет-Банкінг"

4.2.5

повторне встановлення та налагодження модуля PCBanking (за ініціативою клієнта), системи "Інтернет-КлієнтБанк" у разі виїзда співробітника банку в офіс клієнта

50 грн.

в т.ч.
ПДВ

4.2.6

абонентська плата за ведення рахунку та обробку
електронних банківських документів надісланих засобами
системи "Інтернет-Клієнт-Банк при користуванні модулів
Інтернет-Банкінг та PC-Banking одночасно

60 грн.

Сплачується щомісячно незалежно від кількості рахунків та наявності руху
без ПДВ коштів по
рахунку/рахункам додатково до комісії за переказ коштів

4.2.7
4.2.8

генерація та активація додаткових нових ключів ЕЦП
клієнта
повторне підключення/розблокування клієнта в системі
"Інтернет-Клієнт-Банк"

4.2.9

Встановлення фільтра по ІР-адресам

4.2.10

Активація модулю "Корпоративний мультиклієнт" в
системі "Інтернет-Клієнт-Банк” для головного офісу
клієнта - юридичної особи

15 грн.
20 грн.
10 грн.
110 грн.+Х*10 грн.

в т.ч.
ПДВ
в т.ч.
ПДВ
в т.ч.
ПДВ
в т.ч.
ПДВ

За кожну інсталяцію (виїзд)

За кожний новий ключ
За кожне підключення/розблокування
За кожну інсталяцію
Разова комісія. Х - кількість клієнтів - юридичних осіб, підключених до модулю
(головний офіс та підпорядковані та пов'язані підприємства)

4.2.11

4.2.12.

Абонентська плата клієнта - юридичної особи (головного
офісу) за ведення рахунку та обробку елетронних
банківських документів з використанням модулю
"Корпоративний мультиклієнт" в системі "Інтернет-КлієнтБанк”
абонентська плата за отримання повідомлень засобами
модулю "Моніторинг" системи "Інтернет-Клієнт-Банк про стан рахунку
(інформація про залишок коштів, загальну суму дебетових операцій,
загальну суму кредитових операцій )

50 грн.

без ПДВ Сплачується щомісячно

15 грн.

без ПДВ Сплачується щомісячно

4.2.13.

Абонентська плата за отримання повідомлень засобами
"Розширена аутентифікація" для доступу до системи
„Інтернет-Клієнт-Банк”

10 грн.

з ПДВ

Сплачується щомісячно

4,3

Виїзд спеціаліста Банка до Клієнта (за вимогою останнього)
для усунення неполадок, що виникли в системі "Клієнт-Банк"
або "Інтернет-Клієнт-Банк" (не з вини Банку)

150 грн.

в т.ч.
ПДВ

Сплачується за кожний виїзд

5
5.1

КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Прийом готівки для зарахування на рахунок:

5.1.1

в національній валюті

5.1.2

в іноземній валюті

5.2
5.2.1

0,05% (max 1000
грн)****
входить у вартість
ведення рахунку

без ПДВ

Видача готівки із рахунку:
в національній валюті:
1%

без ПДВ

від 500.01 грн. до 1000.00 грн.

0,90%

без ПДВ

від1 000.01 грн. до 10 000.00 грн.

0,80%

без ПДВ Від суми

від10 000.01 грн. до 100 000.00 грн.

0,70%

без ПДВ

від 100 000.01 грн.

0,6%***

без ПДВ

0,30%

без ПДВ Від суми

до 500.00 грн.

5.2.2

видача готівки підприємствам (підприємцям) на
купівлю сільськогосподарської продукції і продуктів її
переробки у сільськогосподарських, переробних та
інших підприємств і фізичних осіб (46 касовий
символ):
в іноземній валюті:

5.2.2.1

в іноземній валюті

5.3
5.3.1

Від суми
без ПДВ Для клієнтів Хмельницького, Львівського та Київського макрорегіонів діє тариф
0,1% (max 1000 грн)

без
ПДВ

2,00%

Термінова підготовка готівки без попередньої заявки:
в національній валюті

без ПДВ Від суми. Сплачується спільно з тарифом за видачу готівки
0,50%

5.3.2
5.4
5.4.1
5.4.2
5.5

в іноземній валюті

Повторний перерахунок проінкасованої виручки

5.7

Обмін одних номіналів банкнот на інші:

5.7.2
5.8

без ПДВ

в національній валюті
в іноземній валюті

Від суми, стягується в національній валюті у випадку, коли повторний
без ПДВ перерахунок підтвердив факт розбіжності між сумою, що була в інкасаторській
сумці та сумою, зазначеною у супровідній відомості до неї.

0,20%

входить у вартість
видачі готівки

в національній валюті

0.15 грн.

5.8.2

в іноземній валюті

0.50 грн.

в національній валюті

5.9.2

миттєве інкасо готівкової іноземної валюти

в т.ч.
ПДВ
в т.ч.
ПДВ

За одну банкноту

не тарифікується

без ПДВ

3%

без ПДВ

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

Прийняття на інкасо:

5.10.1

іноземної валюти з обміном після отримання
відшкодування від банку-кореспондента

5.10.2

іменних чеків

5.11

без ПДВ

Обмін неплатіжних (зношених) купюр:

5.9.1

5.10

без ПДВ

Тестування банкнот за заявою клієнта:

5.8.1

5.9

Від суми. Сплачується в національній валюті за курсом НБУ на день здійснення
операції (спільно з тарифом за видачу готівки)

Обробка об’яв на внесення готівки та обробка опломбованих сумок:
входить у вартість
в національній валюті
без ПДВ
ведення рахунку
входить у вартість
в іноземній валюті
без ПДВ
ведення рахунку
22 грн. за одну тисячу
Видача та/або обмін розмінних монет в національній
без ПДВ Оплата здійснюється у день здійснення операції
штук монет
валюті

5.6

5.7.1

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

5% (min 1 USD)

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

1% (min 30 USD, max
Від суми. Сплачується у національній валюті за курсом НБУ на день стягнення
без ПДВ
500 USD)
комісії.

Оформлення і видача чекових книжок:

5.11.1

на 25 аркушів

30 грн.

без ПДВ

5.11.2

на 50 аркушів

60 грн.

без ПДВ

За одну книжку

6

НАДАННЯ ДОВІДОК

6.1

Надання довідок за операціями:

6.1.1

давниною до року

Без
терміновос
ті

40 грн.

Терміново

80 грн.

без ПДВ
За один примірник. Не застосовується для разових довідок про відкриття або
закриття рахунків

6.1.2
6.1.3
6.1.4.

6.1.5.
6.2

давниною понад рік

60 грн.

120 грн.

без ПДВ

дублікат довідки

40 грн.

80 грн.

без ПДВ

надання довідок на запити клієнтів/банків по розрахунковим
операціям в іноземній валюті
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
Надання довідок про наявність кореспондентського рахунку
ПАТ“Укрсоцбанк” в іноземному банку

70 грн

500 грн.

За один примірник. Не застосовується для разових довідок про відкриття або
закриття рахунків

без ПДВ За один примірник

у т.ч.
ПДВ

За кожну довідку

30 грн.

60 грн.

без ПДВ За один примірник

25 грн.

50 грн.

без ПДВ За один примірник

6.3

Надання дублікатів касових документів

6.4

Надання довідок на вивезення за межі України іноземної валюти та чеків в іноземній валюті:
за формою 01с (при виїзді в службове відрядження за межі
без ПДВ
України)
За один примірник. Довідка надається на суму готівкової іноземної валюти,
за формою 02с (для оплати експлуатаційних потреб
50 грн.
100 грн. без ПДВ
знятої з рахунку клієнта або купленої ним на МВРУ через банк
транспортних засобів)

6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.5

за формою 01м (для членів екіпажу судна)
Надання довідок щодо заборгованості клієнта за
банківськими кредитами:
поточного року

без ПДВ

100 грн.

200 грн.

без ПДВ

6.5.2

давниною понад рік

200 грн.

400 грн.

без ПДВ За один примірник.

6.5.3

дублікат довідки

100 грн.

200 грн.

без ПДВ

6.5.1

7
7.1
7.2

ІНШІ ПОСЛУГИ
Прийом платежів готівкою від юридичної особи на
користь юридичної особи.
Надання послуг голосової інформаційної системи:

1% (min 10
грн.)

без ПДВ Від суми

7.2.1

голосом

20 грн.

7.2.2

факсом

30 грн.

Сплачується щомісячно, незалежно від кількоств звернень до системи. Якщо
клієнт бажає мати можливість отримання інформації одночасно голосом та
без ПДВ факсом, плата стягується відповідно до сумарного рівня комісійних

20 грн.

без ПДВ Сплачується щомісячно незалежно від кількості наданої інформації

25 грн.

без ПДВ Сплачується щомісячно незалежно від кількості наданої інформації

Надання інформації на пейджер та мобільний телефон
(SMS):
інформація про залишок коштів, загальну суму дебетових
7.3.1
операцій, загальну суму кредитових операцій за рахунком
клієнта станом на кінець дня (21:00)
інформація про залишок коштів, загальну суму дебетових
7.3.2
операцій, загальну суму кредитових операцій за рахунком
клієнта станом на 12:00, 15:00, 18:00, 21:00
надання інформації про кожне надходження на рахунок
7.3.3*
Клієнта (сума та назва відправника) протягом
операційного дня
надання інформації про кожне надходження на рахунок
7.3.3**
Клієнта (сума та назва відправника) протягом
операційного дня
Надання інформації на електронну пошту:
7.4
деталізована виписка про рух та залишки коштів за
7.4.1
рахунком Клієнта станом на 21:00 кожного операційного
дня
деталізована виписка про рух та залишки коштів за
7.4.2
рахунком Клієнта станом на 12:00, 15:00, 18:00 та 21:00
кожного операційного дня

без ПДВ

7.3

0.30 грн.

без ПДВ

За кожне повідомення. Застосовується до клієнтів усіх оперточок за
виключенням клієнтів Хмельницького, Львівського та Київського макрорегіонів

10 грн.

Сплачується щомісячно незалежно від кількості наданої інформації.
без ПДВ Застосовується виключно до клієнтів Хмельницького, Львівського та
Київського макрорегіонів

20 грн.

без ПДВ Сплачується щомісячно незалежно від кількості наданої інформації

25 грн.

без ПДВ Сплачується щомісячно незалежно від кількості наданої інформації

* пункт не застосовується для клієнтів Хмельницького, Львівського, Харьківського, Одеського та Київського макрорегіонів та Головного офісу
** пункт діє виключно для клієнтів Хмельницького, Львівського, Харьківського, Одеського та Київського макрорегіонів
*** для клієнтів Хмельницького, Львівського, Харьківського, Одеського та Київського макрорегіонів діє тариф 0,5%
**** для клієнтів Хмельницького, Львівського, Харьківського, Одеського та Київського макрорегіонів діє тариф 0,1% (max 1000 грн)

