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Протоколом №6 від 05/05/2020р.
Зміни введено в дію
01 червня 2020р.
Частина ІІ
Тарифи з обслуговування фізичних осіб-резидентів, фізичних осіб-нерезидентів та
самозайнятих осіб
(нотаріусів, адвокатів, осіб, які проводять незалежну професійну діяльність)
Розділ 1
Перелік послуг і тарифів по розрахунково-касових операціях в національній валюті
№
п/п

Найменування послуги

1 Відкриття поточного рахунку
2
Закриття поточного рахунку
3

Закриття поточного рахунку з ініціативи банку

4

Платежі на користь АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

5 Зарахування готівкових та безготівкових коштів на поточний
рахунок клієнта
6 Переказ коштів на користь юридичних та фізичних осіб за
дорученням Клієнта (паперовий носій)
7 Надання виписок та додатків до них за поточними операціями
по рахунках
Надання дублікатів та документів
8 - дублікат виписки по рахунку або касового документа (заява
на переказ) з архіву згідно заяви клієнта ;

Без ПДВ
-

5

Без ПДВ

-

не
тарифікується

20

50

г) дублікат документу в день здійснення операції

3

в межах банку
За межі банку в операційний день:

Наявність
ПДВ

100
не
тарифікується
не
тарифікується
не
тарифікується
не
тарифікується

- договору на розрахунково-касове обслуговування

Переказ коштів з поточного рахунку за рахунок коштів ,що
були внесені готівкою через касу банку(крім приватних
нотаріусів, адвокатів, патентних повірених тощо):

9

ТАРИФ (грн.)

Без ПДВ

не
тарифікується

до 10 000 грн. (включно)

50

від 10 000,01 до 100 000 грн. (включно)

300

від 100 000,01 грн. до300 000 грн(включно)

1 050

від 300000,01до500 000грн.(включно)

1 500

Більше 500 000,01.

3 000

Без ПДВ

За межі банку на наступний операційний день:
до 10 000 грн. (включно)
від 10 000,01 до 100 000 грн. (включно)
від 100 000,01 грн. до300 000 грн(включно)
від 300000,01до500 000грн.(включно)
Більше 500 000,01.
Переказ коштів без відкриття рахунку:
- на користь юридичних та фізичних осіб (незалежно від
суми)
- на користь юридичних осіб, з якими Банк має договірні
відносини (незалежно від суми)
- поповнення картрахунку АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»
власником/або третіми особами
10

а) Видача готівкових коштів, що надійшли з рахунків інших
фізичних осіб в мережі банку, внесені готівкою через касу
банку, (крім надходжень на власні рахунки, з власних
депозитних рахунків, позичкових рахунків)
б) видача готівкових коштів з поточного рахунку, які
надійшли після продажу на міжбанківському валютному
ринку іноземної валюти (вкладу)

50
100
350
500
1 000
1% від суми,
min 10,00грн
0,5% (min 2)
Не
тарифікується
0,1% min
250.00 грн.
max 1000.00
грн.)
Без ПДВ
не
тарифікується

11 Повторний переказ коштів з транзитних рахунків (у разі
повернення платежу з вини відправника)

20

12 Розшук переказу (за письмовою заявою Клієнта)

30

Без ПДВ

Уточнення призначення і реквізитів платежу після вчинення
13 розрахункової операції (за заявою Клієнта)
14 Видача довідок щодо операцій по рахунку/стану рахунку (за
письмовою заявою клієнта)
- українською мовою
- іноземною мовою(англійська)

20

Без ПДВ

Термінове (у день подачі заяви) відповідно

50
100

-

українською мовою

100

-

-іноземною(англійською)

200

15 Підтвердження та оформлення платіжного доручення по
перерахуванню державного мита та/або судового збору (за
кожне)
16
Приймання готівкових коштів на власні рахунки
Видача готівкових коштів, що надійшли на рахунок з інших
банків.

Без ПДВ

Без ПДВ

20
не
тарифікується
1%
(min10грн) від
суми операції

Без ПДВ

Видача готівкових коштів, що надійшли на рахунок з рахунків
юридичних та фізичних осіб в мережі банку, а також видача
відкликаних, повернутих коштів з транзитних рахунків:
17 -

-

до 10 000,00 грн.(включно)

-

від 10 000,01грн.до 100 000,00грн.(включно)

-

від 100 000,01 до 200 000,00грн. (включно)

від 200 000,01 грн. та більше

18 Оформлення платіжного доручення

1%
(min10грн) від
суми операції

Без ПДВ

0,7% від суми
операції
0,5% від суми
операції
0,35% від
суми операції
(Мах.10000,00
грн)
30

Без ПДВ

125

Без ПДВ

19 Обслуговування поточного рахунку за допомогою системи
дистанційного обслуговування (СДО)»Клієнт-банк»:
а) 1-й місяць після встановлення
б) щомісячно
Нарахування по залишках на поточних рахунках (крім
20 інвестиційних рахунків фізичних осіб-інвесторів та поточних
рахунків фізичних осіб-нерезидентів)

60
0,1% річних

Без ПДВ

Підписавши Договір Клієнт підтверджує, що він належним чином ознайомлений та
погоджується з Тарифами Банку, які діяли на момент укладення Договору.

