ТАРИФИ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ - "ЗАГАЛЬНІ"
№ п/п

Послуги, операції

Національна валюта

Примітки

Іноземна валюта

ПДВ

1. ТАРИФИ БЕЗ ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ

1.1

1.2

Прийом платежів і здійснення
переказів без відкриття
рахунку, на користь суб'єктів
господарювання (в тому числі
фізичних осіб-підприємців) і
фізичних осіб, рахунки яких
знаходяться в інших банках

1% min 14,00 грн. max
1000,00 грн.

40,00$/€

За кожен платіж

В момент проведення
операції

без ПДВ

1.2.1 Прийом платежів без
відкриття рахунку, на поточні
рахунки клієнтів, відкриті в
системі ПАТ "КБ
"ПІВДЕНКОМБАНК"

0,5% min 14,00 грн. max
1000,00 грн.

-

За кожен платіж

В момент проведення
операції

без ПДВ

1.2.2. Прийом платежів без
відкриття рахунку на поточні
рахунки клієнтів, як сплата за
товари (роботи, послуги),
вартість яких перевищує 150
000,00 грн. та підлягає
нотаріальному завіренню

0,5% min 14,00 грн. max
500,00 грн.

_

За кожен платіж

В момент проведення
операції

без ПДВ

Прийом платежів і здійснення переказів без відкриття рахунку від фізичних осіб на користь суб'єктів господарювання (в тому числі фізичних осіб-підприємців), за
умовами, що передбачені в договорі, укладеному з одержувачем коштів -юридичною особою 2 (якщо інше не передбачено умовами договору згідно рішення Тарифного
Комітету)
до 1 000,00 грн.

0,4% min 14,00 грн.

від 1 000,01 грн. до 5 000,00 грн.

0,35% min 14,00 грн.

від 5 000,01 грн.

0,3% min 14,00 грн.

1.4

Видача переказів та інших
коштів готівкою, які надійшли
безготівковим шляхом, без
відкриття поточних рахунків

1.5

Переказ / видача за
дорученням фізичної особи
грошових коштів за системами
Western Union, Анелік, Аверс,
Money Gram, та інші

1.6

Зміна
(уточнення)
переказу

1.3

умов

За кожен платіж

В момент проведення
операції

без ПДВ

1%

Від суми операції

В момент проведення
операції

без ПДВ

за тарифами систем

Залежно від суми
операції

В момент проведення
операції

без ПДВ

50,00 грн.

50,00 $

У разі помилки з боку
банку, комісія не
В момент подання запиту
стягується

без ПДВ

2. ТАРИФИ НА ОРЕНДУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ДЕПОЗИТНИХ СЕЙФІВ (у т.ч. ПДВ)

2.1

Орендна плата (висота сейфу в
мм) (крім м. Києва)

За добу

від 1 до 3 міс., за добу

від 3 до 6 міс., за добу

від 6 до 12 міс., за добу

від 12 міс., за добу

до 50

5,04

3,72

3,30

2,70

2,52

до150

6,00

4,02

3,72

3,00

2,82

до 200

7,02

4,32

4,02

3,30

3,24

до 400

8,04

4,74

4,50

3,72

3,60

до 500

9,00

5,04

4,80

4,02

3,90

Орендна плата (висота сейфу в
мм) (у м. Київ)

2.2

2.3

до 50

6,60

4,74

4,32

3,30

3,24

до150

8,04

5,22

4,80

3,72

3,60

до 200

9,00

5,70

5,34

4,32

4,20

до 400

16,02

9,00

8,52

7,32

7,02

до 500

17,52

9,72

9,30

8,04

7,80

Розмір грошової застави за
ключ (без ПДВ)

50,00 грн. (500,00 грн. - м.Київ; 250,00 грн.- м.Дніпропетровськ, м.Донецьк, м.Кривий Ріг, м.Харьків)

Комісія згідно п.2.1. та 2.2. сплачується у момент укладення договору на оренду сейфів та не повертається у разі дострокового розірвання договору. Сума згідно п.2.3. сплачується у
момент укладення договору та повертається клієнту у момент повернення ключа у Банк.

3. ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ1

3.1

Обмін зношених, значно
пошкоджених, з дефектом
виробника банкнот (монет), а
також тих, що вилучаються з
обігу на придатні до обігу

не тарифікується

5 % min 5,00 грн.

Від суми операції, у момент проведення операції

без ПДВ

3.2

Обмін банкнот іноземної
валюти одного номіналу на
банкноти іншого номіналу

не тарифікується

2% min 20,00 грн.

Від суми розміну. В призначенні платежу
зазначається сума готівки, що підлягає обміну.

в т.ч. ПДВ

0,1% min 5,00 грн. max 1200,00 грн.

Від суми операції, у момент проведення операції

в т.ч. ПДВ

0,1% min 5,00 грн. max 1200,00 грн.

Від суми операції, у момент проведення операції

без ПДВ

12,00 грн.

За кожен документ, в момент проведення операції

в.т.ч ПДВ

Додатково комісія банку-кореспонденту, в момент
подання запиту

без ПДВ

За кожен запит, в момент подання запиту

без ПДВ

За кожний документ В момент подання запиту

без ПДВ

За перерахунок готівкових
коштів на прохання клієнта
Дослідження щодо справжності
та платіжності сумнівних
банкнот (монет)

3.3
3.4

Оформлення платіжних
доручень на переказ, заяв на
купівлю-продаж валюти на
прохання клієнта

3.5

Розшук сум по запиту клієнта:
$ 50,00 + комісія банку
кореспондента

вхідних
3.6

100,00 грн.
$ 20,00 + комісія банку
кореспондента

вихідних

Надання запитів і повідомлень
в банки - кореспонденти за
дорученням клієнта

3.7

-

$ 10,00

4. ІНШІ ТАРИФИ
Видача інформаційних довідок,
довідок про стан кредитної
заборгованості тощо:

4.1

50,00 грн.

Еквайрингові комісії за видачу коштів по картках емітованих іншими банками через
POS-термінали Банку:
- по картках емітованих банкамипартнерами

4.2

- по картках емітованих іншими
банками

Сплата послуг за внесення
записів до Державного реєстру
обтяжень рухомого майна та
внесення змін до записів
Державного реєстру обтяжень
рухомого майна

4.3

*

2%

55,00 грн.*

Стягуються
автоматично

В момент проведення
операції

Комісія сплачується за кожен витяг в день надання
послуги. Даний тариф сплачується фізичними
особами при укладанні кредитного договору з
Банком, у разі внесення запису до Державного
реєстру обтяжень рухомого майна (ДРОРМ) про
обтяження рухомого майна, яке приймається
Банком у заставу, а також
при внесенні змін до запису у Державному реєстрі
обтяжень рухомого майна (ДРОРМ) (сплачується
при внесенні змін до умов кредитування фізичної
особи у Банку).

Комісія не сплачується при проведенні перевірки наявності обтяження по позичальнику, поручителю, тощо; вилучення запису з Державного реєстру обтяжень рухомого майна (ДРОРМ) у разі припинення застави.
і закінченні дії кредитного договору (при відсутності заборгованості).

1 Готівкові операції за поточними рахунками, відкритими в ПАТ "КБ ПІВДЕНКОМБАНК" у валютах окрім національної валюти, доларів США, ЄВРО та росйських рублів не передбачені
2 Окрім тарифів, що діють на підставі укладених до 03.06.2013 року договорів з юридичними особами на прийом платежів від фізичних осіб на користь юридичних осіб
Для здійснення переказу в день надходження платіжного доручення в іноземній валюті, термін подачі платіжного доручення не пізніше:
$ - 14.00 година за Київським часом
€, ₤ - 12.00 година за Київським часом
Російські рублі - 14.00 година за Київським часом

без ПДВ

в.т.ч ПДВ

