Стандартні тарифні пакети для клієнтів мікро та малого бізнесу
Пакетні послуги для малого та мікро бізнесу
Абонентська плата*

Підприємець

Економ

Стандарт

Преміум

Преміум
-UNLIMIT

Аграрій***

Класік**

100 UAH

150 UAH

200 UAH

250 UAH

800 UAH

200 UAH

250 UAH





Послуги, що входять до пакету






1 рахунок в
нац.вал.

1 рахунок в
нац.вал.

1 рахунок в
нац.вал.

ведення поточного рахунку (за платежами в національній валюті)









фіксована щомісячна кількість переказів в національній валюті в
системі Інтернет-банкінг









відкриття поточного рахунку

абонентська плата за ведення рахунку та обробку електронних
банківських документів надісланих засобами системи Інтернетбанкинг
Переказ коштів клієнтами за рахунок надходжень протягом
операційного дня
Внесення змін у юридичну справу
Прийом готівки для зарахування на рахунок

5 платежів





1 рахунок в
нац.вал.

1 рахунок в
нац.вал.













1 рахунок в
2 рахунки в
нац.вал. +
2 нац.вал. +
2
в ін.вал.
в ін.вал.

10 платежів 25 платежів 50 платежів необмежено 25 платежів













25 платежів













Додаткові знижки на наступні послуги
активація та підключення до системи "Інтернет-Клієнт-Банк"****







вартість переказу в національній валюті в системі Клієнт-Банк
(Інтернет-Клієнт-Банк) (протягом операційного дня) з 51 по 100
включно – 1,5 грн.
вартість переказу в національній валюті в системі Клієнт-Банк
(Інтернет-Клієнт-Банк) (протягом операційного дня) з 101 – 1 грн.




Видача готівки з рахунку: в національній валюті

0,9% (min25 0,8% (min25
0,75%
0,75% (min25
грн)
грн)
(min25 грн)
грн)
50 грн

Надання довідок стосовно одного банківського продукту ( в т.ч.
сточовно наявності/відсутності кредиту) та дублікатів (виписок,
SWIFT-повідомлень, касових та розрахункових документів тощо)
Розмір комісії за зарахування коштів на зарплатні проекти при
оформленні зарплатного проекту незалежно від суми зарахування



0,5%

0,5%

0,4%

0,3%

*- Абонентська плата за користування тарифним пакетом сплачується щомісячно при наявності обороту за рахунком протягом звітного місяця
(за винятком платежів на користь банку та поповнень рахунку готівковими коштами, які в подальшому направлятимуться для здійснення
платежів на користь банку);
**-новим клієнтам пакет не пропонується
***-тарифний пакет для підприємств агропромислового комплексу

0,2%

0.10%



