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УМОВИ ТАРИФНИХ ПАКЕТІВ АТ «СБЕРБАНК» НА РОЗРАХУНКОВО - КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ ПРЕДСТАВНИКІВ КОРПОРАТИВНОГО БІЗНЕСУ 1
Індекс
1.1
1.1.1
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.
1.7.
1.7.1.
1.7.2.
1.7.3.
1.7.4.
1.8.

Операція (послуга)*
Відкриття Тарифного3 Пакету
4

За виконання операцій згідно з Тарифним Пакетом

Внесення змін до договорів, на підставі яких виконуються операції РКО у зв`язку зі зміною тарифного
пакету9
Підключення до системи дистанційного обслуговування «IFOBS «Клієнт-Банк» - без виїзду спеціаліста

Відкриття та обслуговування карткового рахунку з випуском корпоративних платіжних карток6
Кількість платіжних доручень в національній валюті протягом операційного часу, які входять в
щомісячний платіж за користування Тарифним Пакетом7
Переказ коштів в національній валюті:
Платежі по системі «IFOBS «Клієнт-Банк» в межах АО «СБЕРБАНК
Платежі по системі «IFOBS «Клієнт-Банк» по Україні, за кожне доручення
Обробка платежів по системі «IFOBS «Клієнт-Банк» по Україні на суму понад 100 000, 00 грн., за кожне
доручення10
Без використання системи «IFOBS «Клієнт-Банк» (на паперових носіях) як в межах, так і за межі Банку
Видача готівкових коштів з поточного рахунку в національній валюті, в т.ч. за Заявкою Клієнта (від суми
операції)

1.10.

Відкриття/закриття «Ощадного» рахунку»

1.13.

1.14.
1.15.

100,00 грн.

100,00 грн.

300,00 грн.

450,00 грн.

100,00 грн.

100,00 грн.
Не тарифікується

Банку, із записом ключів електронного – цифрового підпису на USB – flash накопичувач Клієнта5

Надання виписки по рахунках клієнта за допомогою SMS-повідомлень/e-mail (незалежно від кількості
рахунків та наявності руху коштів по рахунку/ рахункам)

1.12.

Бізнес рішення

Відкриття Тарифного Пакету

1.9.

1.11.

Базовий
2

Генеральна угода по депозитній лінії
Внутрішньобанківські перекази коштів в національній валюті з рахунків фізичних осіб – підприємців на
власні (приватні) поточні/карткові рахунки
Продаж безготівкової іноземної валюти (еквівалент дол. США):
до 50 000 дол.США
від 50 000 (включно) до 500 000 дол.США
понад 500 000 дол.США (включно)
Щомісячна комісія за обслуговування неактивного поточного рахунку відкритого в гривні8
Придбання безготівкової іноземної валюти (еквівалент дол. США)
до 50 000 дол. США

1 картка MC debit Business chip
2 картки MC debit Business chip
Обслуговування рахунку корпоративної карти входить у вартість щомісячного платежу
за користування Тарифним Пакетом
20 платежів по системі «Клієнт-Банк»
(за межі Банку)

55 платежів по системі «Клієнт-Банк»
(за межі Банку)

Не тарифікуються
3,00 грн.

Не тарифікуються
3,00 грн.

10 грн.

10 грн.

50,00 грн. за кожне доручення

50,00 грн. за кожне доручення

0,90%

0,80%

Входить у вартість щомісячного платежу за користування Тарифним Пакетом
Послуга надається не більше ніж за двома номерами телефонів зазначені Клієнтом у
Заяві/Заяві-Договорі.
Входить у вартість щомісячного платежу за користування Тарифним Пакетом
Входить у вартість щомісячного платежу за користування Тарифним Пакетом
0,50% від суми операції

0,50% від суми операції

0,3% від суми операції
0,2% від суми операції
0,15% від суми операції
150,00 грн.

0,3% від суми операції
0,2% від суми операції
0,15% від суми операції
150,00 грн.

0,5% від суми операції

0,5% від суми операції
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1.16.

від 50 000 (включно) до 500 000 дол. США
0,4% від суми операції
0,4% від суми операції
від 500 000 дол. США (включно) до 1 000 000 дол. США
0,3% від суми операції
0,3% від суми операції
понад 1 000 000 дол.США (включно)
0,25% від суми операції
0,25% від суми операції
Автоматичне списання коштів з рахунку Клієнта та/або структурних підрозділів Клієнта, що відкрито в Банку та перерахування їх для консолідації на рахунок, що відкрито:

1.16.1. - в мережі АТ «СБЕРБАНК»
1.16.2. - іншій банківській установі
1.17.

1.18.

Щомісячна плата за надання Клієнту виписок з поточних рахунків Підконтрольних компаній та/або
Сторонніх компаній за допомогою програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» шляхом дистанційного
доступу Клієнта до поточних рахунків Підконтрольних компаній та/або Сторонніх компаній, з відповідними
правами.
Переказ коштів в національній валюті, внесених юридичною особою (фізичною особою-підприємцем)
готівкою без відкриття рахунку: на користь отримувачів, з якими Банком укладено договір про прийом
платежів

не тарифікується
10,00 грн. за 1-не платіжне доручення

10,00 грн. за 1-не платіжне доручення

250,00 грн.
(незалежно від кількості рахунків)

250,00 грн.
(незалежно від кількості рахунків)

Згідно умов договору,
але не менше 15,00 грн.

Згідно умов договору,
але не менше 15,00 грн.

До клієнтів сегменту корпоративного бізнесу відносяться юридичні особи та фізичні особи – підприємці (у т.ч. ЮО/ФОП, що входять до складу однієї із бізнес груп, якій присвоєно сегмент Корпоративний
бізнес), річний обсяг виручки яких становить понад 50 млн. грн.
2
Тарифний пакет – це комплекс Банківських продуктів та послуг Банку, що надаються Клієнту в рамках одного Договору, який регулює обслуговування Клієнта на умовах Тарифного пакету. Комплекс
Банківських продуктів та послуг в залежності від обраного Пакету та бажання Клієнта може включати в себе: 1) відкриття та обслуговування Поточного Рахунку; 2) відкриття та обслуговування
Карткового Рахунку з випуском Корпоративної Картки; 3) надання доступу до IFOBS Клієнт-банк; 4) інші послуги, перелік яких вказаний у тарифах на розрахунково-касове обслуговування в
національній та іноземній валюті.
3
Разова комісія. Сплачується в день відкриття одного мультивалютного рахунку (в тому числі для відкриття рахунків у разі припинення юридичної особи у наслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення,
зміни її найменування або зміни імені фіз. особи (прізвища/імені/по батькові). Під одним мультивалютним рахунком розуміються всі рахунки Клієнта відкриті в різних валютах, які мають один аналітичний
номер.
4
Щомісячний платіж за проведення операцій: 1)по рахунку корпоративної картки; 2) мультивалютному рахунку, що сплачується в останній робочий день календарного місяця за умови наявності руху
коштів по такому мультивалютному рахунку, в поточному календарному місяці (за виключенням платежів: з повернення коштів з рахунку корпоративної картки Клієнта в Банку; зарахування
нарахованих відсотків по вкладах на вимогу/строкових депозитах розміщених у Банку; повернення строкових вкладів Клієнта розміщених в Банку; повернення раніше оплачених доходів Банку; комісії
списані Банком за надання операцій і послуг). Плата не стягується у разі накладення арешту на Поточний Рахунок.
5
Плата стягується не залежно від кількості користувачів системи при першому підключенні до системи. При повторному підключенні до системи – плата стягується відповідно до п. 2.16.1 Загальних
тарифів на розрахунково – касове обслуговування в національній та іноземній валюті АТ “СБЕРБАНК”.
6
Валюта корпоративного карткового рахунку у Тарифних Пакетах «Базовий», «Бізнес рішення» визначається Клієнтом самостійно і зазначаються у відповідній Заяві-Договорі або окремій Заяві на відкриття
карткового рахунку та емісії до нього корпоративної платіжної картки. Понад пакетні карти MC debit Business chip або Visa Business chip - випускаються відповідно до стандартних тарифів у всіх тарифних
пакетах.
7
Послуги не використані за поточний календарний місяць, до послуг на наступний календарний місяць не переносяться і не додаються.
8
Комісія утримується до 5-го числа кожного місяця за умови відсутності руху коштів протягом 3-х попередніх календарних місяців поспіль, по рахунку відкритому в гривні, в рамках Тарифного пакету (за
виключенням рахунків, на які накладено арешт). Якщо 5-е число припадає на вихідний, святковий чи не робочий день – комісія утримується в перший робочий день після 5-го числа місяця.
Наявність/відсутність руху коштів у місяці, в якому списується комісія не впливає на розрахунок комісії. Якщо залишок по рахунку менше встановленого тарифу – комісія утримується в розмірі залишку на
поточному рахунку.
9
Разова комісія, що стягується у разі зниження класу (типу) Тарифного пакету, у разі підвищення класу (типу) Тарифного пакету – плата не стягується. Зміна Тарифного пакету здійснюється з 1-го
календарного дня місяця, наступного за місяцем подання заяви/укладення Договору про зміну Тарифного пакету.
10
Разова комісія, що нараховується та стягується додатково до тарифу згідно п. 1.7.2.
* Послуги, що не увійшли у Тарифні Пакети, Розділ І Тарифів, сплачуються додатково на загальних підставах згідно з Загальними тарифами на розрахунково – касове обслуговування в національній та
іноземній валюті АТ “СБЕРБАНК” для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців представників Корпоративного бізнесу.
1

ПРИМІТКИ:
1. Комісії за розрахунково-касове обслуговування утримуються в день проведення операції.
2. Всі комісії утримуються:
− за операціями в національній валюті - в гривнях та копійках;
− за операціями в іноземній валюті/банківських металів – згідно цих тарифів в національній валюті по курсу НБУ на день проведення операції.
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3. Банк залишає за собою право доповнювати і змінювати тарифи із попереднім повідомленням клієнта у порядку, передбаченому відповідним Договором та/або Умовами банківського обслуговування
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в АТ «СБЕРБАНК», затвердженими Наказом Голови Правління Банку № 316 від 04.04.2013 р. (з усіма змінами та доповненнями) та розміщені на сайті Банку:
https://www.sbrf.com.ua, або Умови, що затверджені на заміну вищезазначеним.
Клієнт з тарифами Банку ознайомлений та згоден сплачувати комісійну винагороду за надані банківські послуги згідно даних Тарифів.

.
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ЗАГАЛЬНІ ТАРИФИ1 АТ “СБЕРБАНК” НА РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
У НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ
ПРЕДСТАВНИКІВ КОРПОРАТИВНОГО БІЗНЕСУ
Індекс
1.

Операція (послуга)
ВІДКРИТТЯ / ЗАКРИТТЯ РАХУНКУ

1.1.

Відкриття поточного мультивалютного рахунку

1.2

Відкриття поточного рахунку в банківських металах

1.3.

Відкриття рахунку для формування статутного фонду

1.4.
1.5.

Відкриття/закриття поточного рахунку із спеціальним режимом використання 2604%
Відкриття/закриття депозитного та ощадного рахунку
Відкриття рахунків (при зміні рахунків та у разі припинення юридичної особи у наслідок злиття,
приєднання, поділу, перетворення, зміни її найменування або зміни імені фіз. особи
(прізвища/імені/по батькові)
Переоформлення рахунку для формування статутного фонду в поточний мультивалютний
рахунок
Закриття поточного рахунку (разова комісія, що стягується при закритті поточного рахунку):
− за ініціативою клієнта, у тому числі при закритті рахунку Клієнтом через прийняття рішення
банком про зупинення фінансових операцій у рамках чинного законодавства
− за ініціативою Банку (у т.ч. за письмовим зверненням Банку у разі відсутності руху коштів по
рахунку понад 6 місяців)
− за заявою ліквідатора юридичної особи чи спадкоємця фізичної особи – суб’єкта
підприємницької діяльності
− на підставі довідки про виключення юридичної особи з Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України або свідоцтва про смерть фізичної особи – суб’єкта
підприємницької діяльності
РОЗРАХУНКОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Щомісячне розрахункове обслуговування рахунку/-ів без використання системи «IFOBS
«Клієнт-Банк» (за кожний мультивалютний рахунок)2
Зарахування коштів, що надійшли з інших банків на рахунки клієнтів
Повернення (видача готівки через касу Банку) коштів, що були внесені на рахунок для
формування статутного фонду (капіталу) при відмові в реєстрації юридичної особи
Переказ коштів у національній валюті:
Платежі по системі «IFOBS «Клієнт-Банк» в межах АО «СБЕРБАНК»
Платежі по системі «IFOBS «Клієнт-Банк» по Україні, за кожне доручення
Обробка платежів по системі «IFOBS «Клієнт-Банк» по Україні на суму понад 100 000, 00 грн.,
за кожне доручення16
Платежі на паперовому носії в операційний/післяопераційний час в межах АО «СБЕРБАНК» та
в операційний час по Україні, за кожне доручення

1.6.
1.7.
1.8.
1.8.1.
1.8.2.
1.8.3.
1.8.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.

2.4.4.

Платежі на паперовому носії в післяопераційний час по Україні, за кожне доручення
2.4.5.
2.4.6.

2.4.6

2.5.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.2.1.
2.5.2.2.
2.5.3.
2.5.3.1.
2.5.3.2.
2.5.4.
2.5.5.

Вартість послуги
200,00 грн. за відкриття кожного
рахунку
100,00 грн. за відкриття кожного
рахунку
100,00 грн. за відкриття кожного
рахунку
не тарифікується
не тарифікується
50,00 грн. за відкриття кожного
рахунку
не тарифікується

300,00 грн.
вартість включена до вартості
відкриття рахунку
вартість включена до вартості
відкриття рахунку
вартість включена до вартості
відкриття рахунку

350,00 грн.
не тарифікується
не тарифікується
не тарифікується
3,00 грн.
10 грн.
100,00 грн.
0,1% від суми
(min 100,00 грн., max 200,00 грн.)

Внутрішньобанківські перекази коштів в національній валюті з рахунків фізичних осіб –
0,50% від суми
підприємців на власні (приватні) поточні/карткові рахунки в межах АО «СБЕРБАНК»
Переказ коштів у національній валюті за зовнішньоекономічними контрактами через ЛОРО
0,1% від суми (min 250,00 грн.)
рахунки банків – нерезидентів, за кожне доручення
Переказ коштів на рахунки фізичних осіб з метою виконання умов договорів про надання
права на користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (Емфітевзису),
0,6% від суми перерахування
укладених між клієнтом (юридичною особою або фізичною особою-підприємцем) та такими
фізичними особами
Перекази коштів в іноземній валюті та банківських металах по системі «IFOBS «Клієнт-Банк» і на паперових носіях протягом
операційного часу:
в межах АТ «СБЕРБАНК»
не тарифікується
За межі АТ «СБЕРБАНК» на рахунки в інших банках в EUR, за кожне доручення:
0,2% від суми
за рахунок платника коштів (OUR)
(min 40 EUR, max 200 EUR)
за рахунок отримувача коштів (BEN) або за рахунок платника/отримувача коштів (SHA)
40 EUR
За межі АТ «СБЕРБАНК» на рахунки в інших банках в USD, за кожне доручення:
0,2% від суми
за рахунок платника коштів (OUR)
(min 40 USD, max 200 USD)
за рахунок отримувача коштів (BEN) або за рахунок платника/отримувача коштів (SHA)
30 USD
0,2% від суми
За межі АТ «СБЕРБАНК» на рахунки в інших банках в RUB, за кожне доручення
(min 500 RUB, max 3000 RUB )
За межі АТ «СБЕРБАНК» на рахунки в інших банках в іншій валюті, за кожне доручення:
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2.5.5.1.
2.5.5.2.
2.5.6.
2.5.7.
2.6.
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.7.

0,2% від суми
(min 50 EUR, max 200 EUR)
за рахунок отримувача коштів (BEN) або за рахунок платника/отримувача коштів (SHA)
40 EUR
0,3% від суми
Банківських металів, за кожне доручення
(min 50 USD, max 200 USD)
Переказ коштів в доларах США за рахунок платника коштів, з гарантією платежу (OUR/OUR), за
25 USD + комісія за переказ коштів
кожне доручення
(п. 2.5.3.1.)
Перекази коштів в іноземній валюті та банківських металах по системі «IFOBS «Клієнт-Банк» і на паперових носіях після
операційного часу:
в межах АТ «СБЕРБАНК»
не тарифікується
0,3% від суми (min 100 USD, max 400
за межі АТ «СБЕРБАНК» на рахунки в інших банках, за кожне доручення
USD або еквівалент цієї суми в іншій
інвалюті)
переказ коштів в доларах США за рахунок платника коштів, з гарантією платежу (OUR/OUR),
25 USD + комісія за переказ коштів
за кожне доручення
(п.2.6.2.)
Уточнення, повернення, анулювання, зміна умов переказів та розшук (запит) проведених переказів за запитом клієнта:
за рахунок платника коштів (OUR)

в національній валюті

100,00 грн. за кожну зміну/уточнення

2.7.2.

в іноземній валюті

еквівалент 50 USD у валюті переказу,
за кожну зміну/уточнення/доручення

2.7.3.

в іноземній валюті, що не надійшов до банку

2.9.
2.9.1.

Операції на міжбанківському валютному ринку:
Продаж безготівкової іноземної валюти (еквівалент дол.США), від суми операції

2.9.2.

Придбання безготівкової іноземної валюти (еквівалент дол.США), від суми операції

2.9.3.

Здійснення безготівкових конверсійних операцій

2.9.4

Продаж банківських металів, від суми операції

0,3%

2.9.5

Придбання банківських металів, від суми операції

0,5%

2.7.1.

2.14.

Перевірка документів, на підставі яких виконуються операції з обслуговування кредитів/позик,
залучених від нерезидента (за кожен договір)
Внесення змін до договорів про залучення від нерезидентів кредитів/позики, на підставі яких
виконуються операції з обслуговування кредитів/позик (сплачується за кожну таку реєстрацію
змін до договору)
Щомісячна плата за обслуговування рахунків, в т. ч. для проведення платежів в рамках
договору кредиту (позики) в іноземній валюті, отриманого Клієнтом від нерезидента (за кожен
договір) 3
Попередня перевірка документів, що стосуються укладення зовнішньоекономічних договорів
(контрактів), на відповідність чинному законодавству України
(здійснюється протягом 3 днів на запит Клієнта до моменту укладення відповідного
договору/контракту)
Надання виписки з рахунку (раз на місяць)

2.15.

Видача дублікату виписки з рахунку за запитом Клієнта за кожний рахунок

2.10.
2.11.

2.12.

2.13.

2.16.
2.17.
2.17.1.
2.17.2.

2.17.3.
2.17.4.
2.17.4.1
2.17.4.2
2.17.5.
2.17.6.
2.18.

Надання власнику рахунку повідомлення про відправлені/отримані перекази в національній та
іноземній валюті засобами SWIFT, за кожне повідомлення
Підключення та обслуговування в системі «IFOBS Клієнт-Банк»
Підключення до системи «IFOBS Клієнт-Банк» - без виїзду спеціаліста Банку із записом ключів
електронного – цифрового підпису на USB - flesh накопичувача Клієнта
Виконання операцій з переказу коштів за допомогою системи дистанційного обслуговування
«IFOBS Клієнт-Банк» за перший місяць (незалежно від кількості рахунків та наявності руху
коштів по рахунку/рахункам)
Виконання операцій з переказу коштів за допомогою системи дистанційного обслуговування
«IFOBS Клієнт-Банк» (незалежно від кількості рахунків та наявності руху коштів по
рахунку/рахункам)
Встановлення/супроводження системи «IFOBS Клієнт-банк» – із виїздом спеціаліста Банку:
− виїзд спеціаліста на підприємство, яке знаходиться в межах міста розташування
відділення у якому обслуговується клієнт
− виїзд спеціаліста на підприємство, яке знаходиться за межами міста розташування
відділення у якому обслуговується клієнт
Продаж USB - flash накопичувача для запису ключів електронного - цифрового підпису
Продаж захищеного носія інформації - USB - Token для запису ключів електронного цифрового підпису
Надання виписки по рахунках клієнта за допомогою SMS-повідомлень/e-mail (незалежно від
кількості рахунків та наявності руху коштів по рахунку/рахункам)

за окремою угодою
0,4%
0,5%
1% від суми до конверсії
(еквівалент min 20 USD у валюті до
конверсії)

1500,00 грн.
300,00 грн.

100,00 грн.

400,00 грн. за кожен договір (у т.ч.
ПДВ)
не тарифікується
30,00 грн. за виписку одного дня
запитуваного клієнтом періоду (макс.
1000,00 грн.)
100,00 грн.

100,00 грн.
100,00 грн.

250, 00 грн. щомісячно

250,00 грн. за виїзд (у т.ч. ПДВ)
450,00 грн. за виїзд (у т.ч. ПДВ)
200,00 грн. (у т.ч. ПДВ)
780, 00 грн. (у т.ч. ПДВ)
15,00 грн. щомісячно
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2.18.1.
2.19.
2.19.1.
2.19.2.
2.20.
2.20.1.
2.20.2.
2.21.
2.20.1.

2.22.1.
2.23.
2.24.
2.25.
2.26.
3.
3.1.
3.1.1
3.1.2
3.2
3.3
3.4.

Направлення SMS – повідомлень про рух коштів по рахунку/-ах при наданні до Банку
0,50 грн.
платіжних доручень на паперових носіях, за кожне SMS – повідомлення (послуга надається за
заявою Клієнта встановленого зразку)
Автоматичне здійснення регулярних переказів коштів в національній валюті з рахунку Клієнта, відкритого в Банку на рахунки, відкриті:
не тарифікується
− в мережі АТ "СБЕРБАНК"
50,00 грн.
− в іншій банківській установі, за кожне платіжне доручення
Автоматичне списання коштів з рахунку Клієнта та/або структурних підрозділів Клієнта та їх перерахування на рахунок, відкритий
(консолідація єдиного залишку):
25,00 грн./міс. (за один рахунок)
− в мережі АТ "СБЕРБАНК"
350,00 грн.
− в іншій банківській установі
(незалежно від кількості рахунків)
Операції з документарного оформлення чи підтвердження розрахунків клієнтів (послуга «Моніторинг»)
Щомісячна плата за надання Клієнту виписок з поточних рахунків Підконтрольних компаній
та/або Сторонніх компаній за допомогою програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» шляхом
250,00 грн.
дистанційного доступу Клієнта до поточних рахунків Підконтрольних компаній та/або Сторонніх
(незалежно від кількості рахунків)
компаній, з відповідними правами
300,00 грн.
Надання виписок з рахунку Клієнта за допомогою системи SWIFT у форматі MT 940, на місяць4
Плата за підключення, реєстрацію, налаштування та надання доступу до послуги «Контроль
500,00 грн.
та акцепт» в системі «IFOBS Клієнт-банк» для головного офісу/уповноваженій особи клієнта 5
Щомісячна плата за ведення рахунку та обробку електронних банківських документів з
50,00 грн./міс. за кожний рахунок, але
використанням системи «IFOBS Клієнт-банк» (послуга «Контроль та акцепт»)6
не більше 250,00 грн./міс.
Щомісячна комісія за обслуговування неактивного поточного рахунку відкритого в гривні 7

3.4.1.

в національній валюті, у т.ч. за Заявкою Клієнта

3.4.2.

в іноземній валюті, у т.ч. за Заявкою Клієнта

3.5.

3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

150,00 грн.

Плата за підключення, реєстрацію та надання доступу до послуги «Мультиклієнт» в системі
100,00грн.
«IFOBS Клієнт-банк»8
Касове обслуговування
Зарахування на поточний рахунок готівкових коштів у національній валюті, які доставлені в касу Банку Клієнтом самостійно:
- протягом операційного часу
не тарифікується
- після операційного часу
0,2% від суми (мін. 100 грн.)
Приймання готівки на загальну суму понад 2000 грн. (номінал купюр 1, 2, 5, 10, 20 грн.) від
0,2 % від суми (мін. 25 грн.)
клієнтів для зарахування на власні рахунки9
Приймання банківських металів з фізичною поставкою на поточний рахунок клієнта
не здійснюється
Видача готівкових коштів з поточного рахунку Клієнта:

Видача банківських металів (золота) з фізичною поставкою номіналами зливків, які є в
наявності в касі Банку на момент видачі з поточного рахунку клієнта у разі зарахування на
поточний рахунок без фізичної поставки та /або зарахування на поточний рахунок з фізичною
поставкою іншими номіналами.
Розраховується від вартості зливку банківського металу, що видається в гривнях за курсом
НБУ на день здійснення операції.

Обмін банкнот національній валюті на розмінну монету та зворотній обмін
Переказ коштів у національній валюті, внесених юридичною особою (фізичною особоюпідприємцем) готівкою без відкриття рахунку
Переказ коштів у національній валюті, внесених юридичною особою (фізичною особоюпідприємцем) готівкою без відкриття рахунку на користь отримувачів, з якими Банком укладено
договір про прийом платежів
Оформлення чекової книжки в рамках обслуговування поточних рахунків, за кожну книжку
Оплата за бланк векселя, за один вексель

1,00% від суми (мін. 50 грн.)
1,5% від суми
Золоті зливки 1г
Золоті зливки 2г
Золоті зливки 2,5г
Золоті зливки 5г
Золоті зливки 10г
Золоті зливки 20г
Золоті зливки 31,103г
(1тр.ун.)
Золоті зливки 50г
Золоті
зливки
100г
(штамп)
Золоті зливки 100г (литі)
Золоті зливки 250г
Золоті зливки 500г
Золоті зливки 1000г

35,50%
18,00%
16,00%
9,00%
6,00%
4,50%
3,50%
2,00%
1,50%
1,25%
1,20%
1,10%
1,10%

не тарифікується
1,00% (мін. 15 грн.)
Згідно умов договору, мін.15 грн.
100,00 грн.
50,00 грн. (у т. ч. ПДВ)

Надання довідок
Про відкриття/закриття рахунку (надається в день відкриття /закриття рахунку)
не тарифікується
Про сформований статутний фонд (при відкритті рахунку для формування статутного фонду)
не тарифікується
Про розрахунково-касове обслуговування (наявність рахунків в Банку, обороти по рахунку(ах),
150,00 грн. за один екземпляр
залишки на рахунках або ін. довідки пов’язані із розрахунково-касовим обслуговуванням)
Про відсутність чи наявність у клієнта кредитів та стан розрахунків за ними
200,00 грн. за один екземпляр
Надання довідок на паперовому носії/ в електронному вигляді на запити Клієнтів Банку/інших банків про розрахунково-касове
обслуговування в іноземній валюті за зовнішньоекономічними контрактами:
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4.5.1.

- зі строком давності до 1 року

4.5.2.

- зі строком давності від 1 до 2 років

4.5.3

- зі строком давності понад 2 роки

4.6.

Термінове надання довідок, що перелічені у пунктах 4.3.- 4.6. Тарифів (протягом 1 дня)
Надання довідок за індивідуальним запитом клієнта на вимогу державних органів, у тому числі
довідок – розрахунків для оформлення компенсацій процентних ставок по залученим позикам
підприємства АПК (крім запитів щодо заборгованості по активним операціям)
Надання довідок/листів на вимогу власника рахунку для третьої сторони (за виключенням
державних органів) стосовно взаємовідносин клієнта з Банком
Надання на вимогу власника рахунку довідок стосовно РКО, а також іншої інформації
необхідної для формування аудиторського звіту10
Надання завірених банком копій документів, які передбачені Інструкцією про порядок відкриття
і використання рахунків у національній та інших валютах
ІНШІ ПОСЛУГИ

4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
5.
5.1.

Послуги інкасації

5.2.

Надання в оренду індивідуальних банківських сейфів

5.3.
6.

Внесення змін до Переліку осіб, які мають право розпоряджатися рахунком
Тарифи за надання послуги «ТОРГОВИЙ ЭКВАЙРИНГ»
Комісія по операціям у Торговця по розрахункам з використанням карток (від суми
авторизованої операції від Торговця):

6.1.
6.1.1.

- для операцій на суму до 100 гривень

6.1.2.

- для операцій на суму понад 100 гривень

6.2.
6.3.
7
7.1.

150 грн за один екземпляр довідки по
одному контракту
250 грн за один екземпляр довідки по
одному контракту
350 грн за один екземпляр довідки по
одному контракту
подвійна вартість відповідної довідки
550,00 грн. за один екземпляр
150,00 грн. за один екземпляр
550,00 грн. за один екземпляр
50,00 грн. за один документ
Тариф встановлюється за окремою
домовленістю з клієнтами та визначається
відповідними угодами
За окремою угодою згідно Тарифів АТ
«СБЕРБАНК» на послуги по наданню в
оренду індивідуальних банківських сейфів

150 грн.

2% +0,5 грн.
2%

Комісія за виконання операцій у Торговця по перерахуванню коштів з використанням
платіжного терміналу незалежно від факту здійснення операцій у Торговця протягом звітного
місяця (за один платіжний термінал)
Комісія за перерахування відшкодування по операціям у Торговця на поточний рахунок,
відкритий в іншому Банку
Тарифи за надання послуги «ІНТЕРНЕТ ЭКВАЙРИНГ»
Комісія за операціями у Торговця за розрахунки із використанням платіжних
карток на сайті (від с уми авторизованої операції у Торговця)

300 грн./міс
200 грн./міс

2.4%

ТАРИФИ ЗА ДОКУМЕНТАРНИМИ ТА ГАРАНТІЙНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ АТ “СБЕРБАНК”
Індекс
1.
1.1.
1.1.1.

Операція (послуга)
ПОСЛУГИ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ З ДОКУМЕНТАРНИМИ АКРЕДИТИВАМИ
Розрахунки в національній валюті:
Комісії за документарними акредитивами, одержаними від інших банків:

1.1.1.1.

Авізування акредитива / змін в частині збільшення суми акредитива;

1.1.1.2.
1.1.1.3.

Авізування інших змін в умови акредитива, в т.ч. анулювання акредитива.
− основна перевірка11

1.1.1.3.2.
1.1.1.4.

− попередня перевірка12
Виконання операції з переказу трансферабельного акредитива на користь іншого бенефіціара.
Підтвердження акредитива/ змін до акредитиву в частині збільшення суми підтвердженого
акредитиву без грошового покриття

1.1.1.6.
1.1.1.7.
1.1.1.8.
1.1.1.9.
1.1.2.
1.1.2.1.
1.1.2.2.

0,1% від суми акредитива/збільшення
(min 300 грн., max 2 500 грн.)
300,00 грн.

Перевірка документів по акредитиву:

1.1.1.3.1.

1.1.1.5.

Вартість послуги

Підтвердження акредитива/ змін до акредитиву в частині збільшення суми підтвердженого
акредитиву з грошовим покриттям в АТ “СБЕРБАНК”
Виконання операцій/обробка документів по акредитиву з метою подальшого надсилання
Розшук (запит) по акредитиву за зверненням (запитом) клієнта
Перевірка документів, на підставі яких виконуються операції з розрахунково-касового
обслуговування, а саме – перевірка платіжної частини контракту, що передбачає акредитивну
форму розрахунку, або тексту акредитиву
Комісії за відкритими документарними акредитивами:
Відкриття акредитива з грошовим покриттям / Внесення змін до умов акредитива: збільшення
суми акредитива з грошовим покриттям (якщо не застосовується пункт 1.1.2.2.)
Відкриття акредитива з грошовим покриттям / Внесення змін до умов акредитива: збільшення
суми акредитива з грошовим покриттям, якщо акредитив зі складними умовами 13

0,2% від суми документів
(min 1 500 грн., max 12 000 грн.)
1 500,00 грн. за пакет документів
0,3% від суми переказу (min 10 000 грн.)
Згідно рішення уповноваженого
колегіального органу Банку
0,4% річних від суми
акредитива/збільшення
(min 2 000 грн., max 16 000 грн.)
150,00 грн.
1 000,00 грн.
500,00 грн.

0,5% від суми акредитива/збільшення
(min 1 500 грн., max 5 000 грн.)
0,5% від суми акредитива/збільшення
(min. 5 000 грн., max.12 000 грн.)

Затверджено
Засіданням КУЗ № 64-1від 24.09.2020 р.
Вступають в дію з 01.10. 2020 р.

1.1.2.3.
1.1.2.4.

Відкриття акредитива без грошового покриття / Внесення змін до умов акредитива: збільшення
суми акредитива без грошового покриття / продовження строку дії акредитиву без грошового
покриття
Виконання операцій за відкритими акредитивами без грошового покриття: за зобов’язання за
акредитивом

1.1.2.5.

Перевірка документів по акредитиву (якщо не застосовується пункт 1.1.2.6.)

1.1.2.6.

Перевірка документів по акредитиву зі складними умовами 14

1.1.2.7.
1.1.2.8.
1.1.2.9.
1.2.
1.2.1

Внесення інших змін в умови акредитива, у т.ч. анулювання акредитива
Виконання операцій з переказу трансферабельного акредитива на користь іншого бенефіціара
Виконання операцій/обробка документів по акредитиву з метою подальшого надсилання
Розрахунки в іноземній валюті:
Комісії за експортними документарними акредитивами, одержаними від інших банків:

1.2.1.1.

Авізування акредитива / змін в частині збільшення суми акредитива

1.2.1.2.

Авізування інших змін в умовах акредитива, у т.ч. анулювання акредитиву
Підтвердження акредитива/ змін до акредитиву в частині збільшення суми підтвердженого
акредитиву без грошового покриття
Підтвердження акредитива/ змін до акредитиву в частині збільшення суми підтвердженого
акредитиву з грошовим покриттям в АТ “СБЕРБАНК”

1.2.1.3.
1.2.1.4.
1.2.1.5.

Основна перевірка документів по акредитиву 11

1.2.1.6.

Попередня перевірка документів по акредитиву 12

1.2.1.7.

Виконання операцій за авізованими акредитивами: негоціація/ дисконтування

1.2.1.8.

Виконання операцій з переказу трансферабельного акредитива на користь іншого бенефіціара

1.2.1.9.

Виконання операцій/обробка документів по акредитиву з метою подальшого надсилання

1.2.1.10.

Розшук (запит) по акредитиву за зверненням(запитом) клієнта.
Перевірка документів, на підставі яких виконуються операції з розрахунково-касового
обслуговування, а саме – перевірка платіжної частини контракту, що передбачає акредитивну
форму розрахунку, або тексту акредитиву
Комісії за відкритими імпортними документарними акредитивами:
Відкриття акредитива з грошовим покриттям/ Внесення змін до умов акредитива: збільшення
суми акредитива з грошовим покриттям (якщо не застосовується пункт 1.2.2.2.)
Відкриття акредитива з грошовим покриттям / Внесення змін до умов акредитива: збільшення
суми акредитива з грошовим покриттям, якщо акредитив зі складними умовами 15
Відкриття акредитива без грошового покриття / Внесення змін до умов акредитива: збільшення
суми акредитива без грошового покриття / продовження строку дії акредитиву без грошового
покриття
Виконання операцій за відкритими акредитивами без грошового покриття: за зобов’язання за
акредитивом

1.2.1.11.
1.2.2.
1.2.2.1.
1.2.2.2.
1.2.2.3.
1.2.2.4.
1.2.2.5.

Перевірка документів по акредитиву (якщо не застосовується пункт 1.2.2.6.)

1.2.2.6.

Перевірка документів по акредитиву зі складними умовами

1.2.2.7.

Виконання операції із здійснення платежу по акредитиву

1.2.2.8.
1.2.2.9.

Внесення інших змін в умови акредитива, у т.ч. анулювання акредитива
Виконання операцій з переказу трансферабельного акредитива на користь іншого бенефіціара

1.2.2.10.

Виконання операцій/обробка документів по акредитиву з метою подальшого надсилання

1.2.2.11.

Виконання операцій за відкритими акредитивами (управління акредитивом)

2.

Згідно рішення уповноваженого
колегіального органу Банку
Згідно рішення уповноваженого
колегіального органу Банку
0,2% від суми документів
(min 1 500 грн., max 8 000 грн.)
0,2% від суми документів
(min 5 000 грн., max 12 000 грн.)
300,00 грн.
0,3% від суми переказу (min 10 000 грн.)
150,00 грн.

0.15% від суми акредитива/збільшення
акредитива
(min 100 USD, max 1 000 USD)
100 USD
Згідно рішення уповноваженого
колегіального органу Банку
0,4% річних від суми акредитива
(min 300 USD, max 3 000 USD)
0,4% від суми документів
(min 100 USD, max 1 000 USD)
100 USD
Згідно рішення уповноваженого
колегіального органу Банку
0,3% від суми переказу (min 3 000 USD)
70 USD (Європа, Росія, Казахстан),
120 USD (інші країни),
15 USD (Україна)
300 USD
50 USD

0,5% від суми акредитиву
(min 100 USD, max 500 USD)
0,5% від суми акредитиву
(min 700 USD, max 2000 USD)
Згідно рішення уповноваженого
колегіального органу Банку
Згідно рішення уповноваженого
колегіального органу Банку
0,2% від суми документів
(min 100 USD, max 500 USD)
0,2% від суми документів
(min 300 USD, max 1 500 USD)
0,2% від суми
(min 50 USD, max 500 USD)
100 USD
0,3% від суми переказу (min 3 000 USD)
70 USD (Європа, Росія, Казахстан),
120 USD (інші країни),
15 USD (Україна)
Згідно рішення Комітету управління змінами
Банку

ПОСЛУГИ РАМБУРСУ ЗА АКРЕДИТИВАМИ, У Т.Ч. РЕЗЕРВНИМИ АКРЕДИТИВАМИ
0,2% від суми
(min 50 USD, max 500 USD)

2.1.

Виконання операції із здійснення платежу зарамбурсним зобов’язанням

2.2.

Виконання операцій, пов’язаних з акредитивами: надання рамбурсного зобов’язання / внесення змін в частині збільшення суми
рамбурсного зобов’язання:

2.2.1.
2.2.2.
2.3.
3.

−

без грошового покриття

−

з грошовим покриттям в АТ “СБЕРБАНК”

Внесення інших змін в умови рамбурсного зобов’язання, пов’язаного з акредитивом, у т.ч.
анулювання рамбурсного зобов’язання.
ПОСЛУГИ ЗА ГАРАНТІЙНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

Згідно рішення уповноваженого
колегіального органу Банку
0,4% річних від суми акредитива
(min 300 USD, max 3 000 USD)
100 USD

Затверджено
Засіданням КУЗ № 64-1від 24.09.2020 р.
Вступають в дію з 01.10. 2020 р.
3.1.

Комісії за отриманими гарантіями інших банків:

3.1.1.

Авізування гарантії / змін в частині збільшення суми гарантії;

3.1.2.

Авізування інших змін в умови гарантії, у т.ч. анулювання гарантії.
Виконання операцій за авізованими гарантіями: складання/перевірка вимоги платежу за
гарантією іншого банку за запитом клієнта
Виконання операцій за авізованими гарантіями: перевірка та підтвердження відповідності
підписів на вимозі за гарантією іншого банку

3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.

Виконання операцій/обробка документів по гарантії з метою подальшого надсилання

3.1.6.

Розшук (запит) по гарантії за зверненням (запитом) клієнта
Перевірка документів, на підставі яких виконуються операції з розрахунково-касового
обслуговування, а саме – перевірка платіжної частини контракту, що передбачає надання
гарантії, або тексту гарантії
Комісії за наданими гарантіями/контргарантіями:
Надання гарантії/контргарантії, зміна умов гарантії/контргарантії в частині збільшення суми /
продовження строку дії гарантії/контргарантії
Внесення інших змін в умови гарантії/ контр гарантії, у т.ч. анулювання гарантії/контргарантії
Виконання операцій за наданими гарантіями/контргарантії: за зобов’язання по
гарантії/контргарантії

3.1.7.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.

Виконання операцій зі здійснення платежу за вимогою по наданій гарантії/контр гарантії

3.2.5.

Виконання операцій із здійснення перевірки вимоги та інших документів за гарантією

3.2.6.

Виконання операцій/обробка документів по гарантії з метою подальшого надсилання.

3.2.7.

Комісія за управління гарантією/контргарантією

0.15% від суми гарантії/збільшення
(min 50 USD, max 500 USD)
100 USD
0,2% від суми вимоги
(min 50 USD, max 1 000 USD)
200 USD
70 USD (Європа, Росія, Казахстан),
120 USD (інші країни),
15 USD (Україна)
300 USD
50 USD

Згідно рішення уповноваженого
колегіального органу Банку
100 USD
Згідно рішення уповноваженого
колегіального органу Банку
0,1% від суми вимоги
(min 100 USD, max 500 USD)
0,2% від суми документів
(min 100 USD, max 500 USD)
70 USD (Європа, Росія, Казахстан),
120 USD (інші країни),
15 USD (Україна)
Згідно рішення уповноваженого
колегіального органу Банку

ІНКАСОВІ ОПЕРАЦІЇ
Проведення розрахунків із застосуванням документарного інкасо: видача документів проти/без
акцепта або переказу за імпортним інкасо
Повернення несплачених платіжних документів, що були виставлені за документарним інкасо

0,2% від суми
(min 150 USD, max 500 USD)

4.3.

Оформлення інкасового доручення за експортним інкасо

0,2% від суми
(min 150 USD, max 500 USD)

4.4.

Зміна умов інкасових доручень за експортним інкасо / авізування змін за імпортним інкасо, у
т.ч. анулювання

4.5.

Пересилання платіжних документів за документарним інкасо

4.6.

Розшук (запит) по інкасо за зверненням (запитом) клієнта
Перевірка документів, на підставі яких виконуються операції з розрахунково-касового
обслуговування (перевірка платіжної частини контракту, що передбачає розрахунок за
інкасовим дорученням, або інкасового доручення)
ПОСЛУГИ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ ІЗ РЕЗЕРВНИМИ АКРЕДИТИВАМИ
Комісії за резервними акредитивами, отриманим від інших банків:

4.
4.1.
4.2.

4.7.
5.
5.1.
5.1.1.

Авізування резервного акредитиву / змін в частині збільшення суми резервного акредитиву

5.1.2.

Внесення інших змін в умови резервного акредитиву, у т.ч. анулювання резервного акредитиву
Підтвердження резервного акредитиву/ змін до акредитиву в частині збільшення суми
підтвердженого резервного акредитиву без грошового покриття
Підтвердження резервного акредитиву/ змін до акредитиву в частині збільшення суми
підтвердженого резервного акредитиву з покриттям в АТ “СБЕРБАНК”

5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.
5.1.7.
5.1.8.
5.1.9.
5.1.10.
5.2.

Перевірка документів за резервним акредитивом (вимоги та інших документів)
Виконання операцій за авізованими резервними акредитивами: складання/перевірка вимоги
платежу за резервним акредитивом іншого банку за запитом клієнта
Виконання операцій за авізованими резервними акредитивами: перевірка та підтвердження
відповідності підписів на вимозі за резервним акредитивом іншого банку
Виконання операцій/ обробка документів по резервному акредитиву з метою подальшого
надсилання
Розшук (запит) по акредитиву за зверненням (запитом) клієнта
Перевірка документів, на підставі яких виконуються операції з розрахунково-касового
обслуговування, а саме – перевірка платіжної частини контракту, що передбачає відкриття
резервного акредитиву, або тексту акредитиву
Комісії за відкритими резервними акредитивами:

100 USD

100 USD
70 USD (Європа, Росія, Казахстан),
120 USD (інші країни),
15 USD (Україна)
300 USD (у т.ч. ПДВ)
50 USD

0.15% від суми акредитива/збільшення
акредитива
(min 100 USD, max 1 000 USD)
100 USD
Згідно рішення уповноваженого
колегіального органу Банку
0,4% річних від суми акредитива
(min 300 USD, max 3 000 USD)
0,4% від суми документів
(min 100 USD, max 1 000 USD)
0,2% від суми вимоги
(min 50 USD, max 1 000 USD)
200 USD
70 USD (Європа, Росія, Казахстан),
120 USD (інші країни),
15 USD (Україна)
300 USD

50 USD

Затверджено
Засіданням КУЗ № 64-1від 24.09.2020 р.
Вступають в дію з 01.10. 2020 р.
5.2.1.

Відкриття резервного акредитиву/зміна умов резервного акредитиву в частині збільшення суми

5.2.2.

Внесення інших змін в умови резервного акредитиву, у т.ч. анулювання
Виконання операцій за відкритими резервними акредитивами: за зобов’язання по резервному
акредитиву

5.2.3.
5.2.4.

Виконання операцій зі здійснення платежу за вимогою по резервному акредитиву

5.2.5.

Перевірка документів по резервному акредитиву (вимоги та інших документів)

5.2.6.

Виконання операцій/ обробка документів по резервному акредитиву з метою подальшого
надсилання

5.2.7.

Виконання операцій за відкритими резервними акредитивами без грошового покриття: за
управління резервним акредитивом

Операційний час в Банку:
В національній валюті:
- по Клієнт-Банку
- на паперових носіях
В іноземній валюті/банківських металах
Касове обслуговування:
- видача готівкових коштів з рахунку
- зарахування на поточний рахунок готівкових коштів в національній валюті, які доставлені в касу Банку Клієнтом
самостійно
Післяопераційний час в Банку:
В національній валюті:
- по Клієнт-Банку
- на паперових носіях
В іноземній валюті/банківських металах
Касове обслуговування:
- видача готівкових коштів з рахунку
- зарахування на поточний рахунок готівкових коштів в національній валюті, які доставлені в касу Банку Клієнтом
самостійно

Згідно рішення уповноваженого
колегіального органу Банку
100 USD
Згідно рішення уповноваженого
колегіального органу Банку
0,1% від суми вимоги
(min 100 USD, max 500 USD)
0,2% від суми документів
(min 100 USD, max 500 USD)
70 USD (Європа, Росія, Казахстан),
120 USD (інші країни),
15 USD (Україна)
Згідно рішення уповноваженого
колегіального органу Банку

з 9-00 до 17-00
з 9-00 до 16-30
з 9-00 до 14-00
з 9-00 до 16-30
з 9-00 до 16-30

з 17-00 до 17-30
з 16-30 до 17-30
з 14-00 до 17-30
з 16-30 до 17-30
з 16-30 до 17-30

1

Тарифікація послуг, які не увійшли до Умов тарифних пакетів на розрахунково-касове обслуговування в АТ «СБЕРБАНК» для юридичних осіб та фізичних осібпідприємців і які надаються поза Тарифними пакетами.
2
Щомісячний платіж, що сплачується в останній робочий день поточного місяця за умови наявності руху коштів по такому мультивалютному рахунку, за умов відсутності
арешту і за виключенням платежів: повернення коштів з рахунку корпоративної картки, відкритого у Банку; зарахування нарахованих відсотків по вкладах на
вимогу/строкових вкладах, розміщених у Банку; повернення строкових вкладів, розміщених у Банку; повернення раніше оплачених доходів Банку; списання Банком
нарахованих комісій за надані операції/послуги.
3
Комісія нараховується та списується щомісячно за повний місяць до 5-го числа протягом строку надання кредиту (позики) від нерезидента. Якщо 5-е число припадає на
вихідний/святковий/неробочий день, така комісія утримується у перший робочий день після 5-го числа.
4
Комісія нараховується та списується щомісячно протягом строку надання послуги, незалежно від дати підключення/відключення такої послуги, в останній робочий день
поточного місяця.
5
Разова комісія, що нараховується та списується з рахунку Головної компанії Клієнта.
6
Сплачується щомісячно Головною компанією Клієнта за кожний рахунок незалежно від наявності руху коштів по такому рахунку/рахункам.
7
Комісія утримується до 5-го числа за умови відсутності руху коштів протягом 3-х попередніх календарних місяців поспіль по рахунку, відкритому у гривні і за виключенням
рахунків, на які накладено арешт. Якщо 5-е число припадає на вихідний/святковий/неробочий день, така комісія утримується у перший робочий день після 5-го числа.
Наявність/відсутність руху коштів по рахунку у місяці, в якому списується комісія, не впливає на розрахунок і утримання комісії. Якщо залишок кош тів на рахунку менше
встановленого тарифу, така комісія утримується в межах залишку по рахунку.
8
Разова комісія, що сплачується за кожного підключеного до послуги Клієнта.
9
У разі зарахування готівкових коштів у розмірі від 2000 грн. (номінал купюр 1, 2, 5, 10, 20 грн.) додатково сплачується комісія, зазначена у п. 3.2. даних Загальних
Тарифів.
10
Інформація щодо відкриття/закриття/наявність рахунків у Банку, підтвердження залишку коштів на рахунках, відсутність/наявність кредитів, курс гривні до іноземних
валют та банківських металів, стан розрахунків за договором (кредиту/позики, експорту/імпорту тощо), здійснення операцій з купівлі-продажу/обміну іноземної валюти, у
т. ч. для погашення кредиту.
11
Перевірка документів, наданих для одержання платежу за акредитивом.
12
Перевірка проектів документів, що будуть надані для одержання платежу за акредитивом.
13
Застосовуються у випадку, якщо акредитив передбачає сплату за об’єкт(и) нерухомості та/або за корпоративні права та/або містить два та більше видів оплати тощо.
14
Застосовуються у випадку, якщо акредитив передбачає сплату за об’єкт(и) нерухомості та/або за корпоративні права та/або Банку надано більше 20-ти документів в
рамках одного пакету документів за акредитивом.
15
Разова комісія. Застосовуються у випадку, якщо акредитив передбачає сплату за об’єкт(и) нерухомості та/або за корпоративні права та/або містить два та більше видів
оплати тощо.
16
Разова комісія, що нараховується та стягується додатково до тарифу згідно п. 2.4.2.
ПРИМІТКИ:
4. Комісії за розрахунково-касове обслуговування утримуються в день проведення операції.
5. Всі комісії утримуються:
− за операціями в національній валюті - в гривнях та копійках;
− за операціями в іноземній валюті/банківських металів – згідно цих тарифів в національній валюті по курсу НБУ на день проведення операції.
6. Банк залишає за собою право доповнювати і змінювати тарифи із попереднім повідомленням клієнта у порядку, передбаченому відповідним Договором та/або
Умовами банківського обслуговування юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в АТ «СБЕРБАНК», затвердженими Наказом Голови Правління Банку № 316
від 04.04.2013 р. (з усіма змінами та доповненнями) та розміщені на сайті Банку: https://www.sbrf.com.ua, або Умови, що затверджені на заміну вищезазначеним.

Клієнт з тарифами Банку ознайомлений та згоден сплачувати комісійну винагороду за надані банківські послуги згідно даних Тарифів.

