Тарифи на операції і послуги, які надаються суб’єктам господарювання
Операції з гарантіями в національній валюті
№
1.

ПОСЛУГА
Надання гарантії

Обслуговування гарантії:
Тендерної (під депозит, відкритий в ПАТ «КБ
«ПІВДЕНКОМБАНК» або з грошовим покриттям, яке
надається клієнтом та обліковується на рахунку 2602)
2.2.
Гарантії виконання зобов'язань з грошовим покриттям, яке
надається клієнтом та обліковується на рахунку 2602, або
під заставу майнових прав на депозит, відкритий в ПАТ «КБ
«ПІВДЕНКОМБАНК»
2.3.
Гарантії виконання зобов'язань, без грошового покриття, під
забезпечення, в тому числі тендерні (крім забезпечення
майнових прав на депозит, відкритий в ПАТ «КБ
«ПІВДЕНКОМБАНК» та застави товарів в обороті)
2.3.1. Гарантії виконання зобов'язань, в тому числі тендерні під
забезпечення товарів в обороті
2.
2.1.

Гарантій туроператорам та турагентам під заставу майнових
прав на депозит, розміщений в ПАТ «КБ
«ПІВДЕНКОМБАНК» або нерухоме майно
2.4.1. Гарантії туроператорам і турагентам без застави під
страхування фінансових ризиків в СТДВ «Гарантія»:
- для турагентів, які отримують гарантію на максимальний
строк (5,3 років)

ТАРИФ
0,2% від суми, але не менше
300 грн. **
1 % річних, але не менше 300
грн. **
2-4% річних, але не менше
300 грн.**
3-6% річних, але не менше
300 грн.**
5-6% річних, але не менше
300 грн.**

2.4.

- гривневий еквівалент
750 Євро за офіційним
курсом НБУ на дату
нарахування комісії (або
щорічно гривневий
еквівалент 141,51 Євро за
офіційним курсом НБУ на
дату нарахування комісії)

- для туроператорів, які надають широкий спектр послуг з
виїзного туризму, внутрішнього і в’їзного туризму та
отримують гарантію на максимальний строк (5,3 років)

- гривневий еквівалент 1500
Євро за офіційним курсом
НБУ на дату нарахування
комісії (або щорічно
гривневий еквівалент
283,02 Євро за офіційним
курсом НБУ на дату
нарахування комісії)
8-10% річних, але не менше
500 грн. **

Тендерні гарантії без забезпечення

3.
3.1.

Зміна умов гарантії:
Подовження строку гарантії***:
- з грошовим покриттям або під заставу майнових прав на
депозит, розміщений в ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»
- без грошового покриття під забезпечення

3.3.
4.

Збільшення суми гарантії***:
- з грошовим покриттям або під заставу майнових прав на
депозит, розміщений в ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»
- без грошового покриття під забезпечення
Інші зміни
Підготовка та оформлення договору про надання гарантії,
Генерального договору про встановлення гарантійного ліміту

одноразово
щомісячно (нараховується на суму
гарантії за фактичний період з дня
надання гарантії до дня її
припинення) або одноразово*
щомісячно, (нараховується на суму
гарантії за фактичний період з дня
надання гарантії до дня її
припинення) або одноразово*
щомісячно, (нараховується на суму
гарантії за фактичний період з дня
надання гарантії до дня її
припинення) або одноразово*
одноразово, до надання гарантії, з
розрахунку за всі роки
користування гарантією

- гривневий еквівалент
250 Євро за офіційним
курсом НБУ на дату
нарахування комісії (або
щорічно гривневий
еквівалент 47,17 Євро за
офіційним курсом НБУ на
дату нарахування комісії)

- для туроператорів, які надають послуги виключно з
внутрішнього і в’їзного туризму та отримують гарантію на
максимальний строк (5,3 років)

2.5.

3.2.

1,3% річних

Періодичність сплати
одноразово

-

-

розмір комісії визначається в
залежності від строку дії
гарантії та сплачується
Принципалом одноразово

-

розмір комісії визначається в
залежності від строку дії
гарантії та сплачується
Принципалом одноразово або
щорічно

розмір комісії визначається в
залежності від строку дії
гарантії та сплачується
Принципалом одноразово або
щорічно

одноразово*

0,2% від суми, але не менше
300 грн.
0,5-0,6% від суми, але не
менше 300 грн.

одноразово

0,5% від суми

одноразово

1% від суми
100 грн. за кожну зміну
200 грн. у т.ч. ПДВ 33,33 грн.

одноразово
одноразово
одноразово

одноразово

За виконання платежу по гарантії

5.

0,1 % від суми, але не менше
250 грн.

одноразово

* за рішенням Кредитного комітету можлива одноразова сплата комісії до надання гарантії. В такому випадку сума одноразової комісії
розраховується виходячи із зазначених відсотків річних, з урахуванням строку гарантії;
** мінімальна комісія. сплачується одноразово перед наданням гарантії;
*** додатково до діючого тарифу за гарантією.

Операції з гарантіями в іноземній валюті
№

Послуги, операції

1.

Надання/підтвердження за запитом
клієнта гарантій (контргарантій), а
також збільшення суми емітованої
гарантії або подовження її терміну

1.1.

забезпечених грошовим покриттям

1.2.

не забезпечені грошовим покриттям

Тариф

0,2% за квартал або
його частину
(мін.eкв. $100)
за окремою
Угодою

Наявність ПДВ

Авізування змін умов гарантії

$30 за кожну зміну

б/ ПДВ

4.

Внесення змін в умови емітованої
гарантії, включаючи дострокове
анулювання

$ 50 за кожну зміну

б/ ПДВ

5.

Обробка та прийняття до сплати
вимоги по гарантії

0,15 %
від суми вимоги
(мін.$ 30, макс.$
300)

б/ ПДВ

6.

Платіж по гарантії

7.

Пересилання документів по
телекомунікаційних каналах зв'язку

$ 10

8.

Перевірка справжності гарантії за
запитом клієнта

$ 50

б/ ПДВ

9.

Відправлення документів за
гарантією поштовим зв'язком

за фактичними
витратами + 80 грн.

у т.ч. ПДВ 20% від
фактичних витрат +
13,33 грн.

3.

в момент надання
послуг, по
отриманні
повідомлення банку
про нарахування
комісії

меморіальним
ордером банку або
платіжним
дорученням згідно з
повідомленням

б/ ПДВ
б/ ПДВ

Авізування гарантії

Порядок сплати
комісії

б/ ПДВ

0,15% від суми
(мін.$ 30, макс.$
300)

2.

Термін сплати
комісії

Див. Розділ «Проведення платежів в іноземній валюті»
б/ ПДВ

в момент надання
послуг, по
отриманні
повідомлення банку
про нарахування
комісії

меморіальним
ордером банку або
платіжним
дорученням згідно з
повідомленням

2

