Діють з 01.03.2018
БАЗОВІ ТАРИФИ для клієнтів Департаменту приватних банківських послуг
на розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків в іноземних валютах, відкритих для фізичних осіб резидентів і нерезидентів
Елітарне персональне банківське обслуговування
Тариф при валюті операції 1
№

Найменування послуги
USD

EUR

RUB

GBP

CHF

Примітки

інші
валюти

Розрахунково-касове обслуговування
1.

Відкриття поточного рахунка

2.

Обслуговування в пакеті "БАЗОВІ ТАРИФИ для клієнтів Департаменту
приватних банківських послуг (Елітарне персональне банківське
обслуговування)" на рік

3.

Комісія при переході з діючих тарифних пакетів

4.

Безготівкове зарахування коштів на поточний рахунок

5.

Внесення коштів на поточний рахунок через касу Банку

6.

Виплата коштів з поточного рахунку 2

7.

Перерахування коштів з поточного рахунку:

При відкритті поточного рахунка в іноземній валюті, відкриття
клієнтові поточного рахунка в національній валюті обов'язкове.
Комісія за відкриття поточного рахунку в гривнях не стягується.
У вартість обслуговування входить обслуговування клієнта
персональним менеджером та надання доступу до інформаційноаналітичних матеріалів.
входить у вартість обслуговування

7.1.
7.2.
7.2.

Внесення готівкових коштів на поточний рахунок в іноземній валюті:
- резидента - дозволяється лише власником рахунку або
довіреною особою;
- нерезидента - дозволяється лише нерезидентом.
1,0%

- на рахунки, відкриті в АТ "УкрСиббанк", в т.ч. договірне списання
("Довгострокове доручення") 3
- на рахунки, відкриті в інших банках 4 (за 1 платіжний документ, тип
комісії BEN, SHA, OUR)
- на рахунки, відкриті в інших банках 4 (за 1 платіжний документ, тип
комісії OUR-OUR)

входить у вартість обслуговування
2,00% min
30 USD
2,00% min
30 USD

2,00% min
30 EUR

800 UAH

не тарифікується

8.

Перерахування коштів з поточного рахунка Позичальника на рахунки поза
системою АТ "УкрСиббанк" у рамках програми рефінансування

9.

Здійснення операцій щодо конвертації, купівлі/продажу безготівкових коштів в іноземній валюті:

9.1.

2,00% min 2,00% min 30 2,00% min
580 RUB
GBP
40 CHF

входить у вартість обслуговування
5

Комісія розраховується як відсоток від суми національної валюти,
витраченої на купівлю іноземної валюти на МВРУ.

Купівля іноземної валюти на МВРУ
0,35%

9.2.
10.
11.

Комісія розраховується як відсоток від суми національної валюти,
отриманої від продажу іноземної валюти на МВРУ. Комісія не
стягується при обов'язковій продажі валюти.

Продаж іноземної валюти на МВРУ
Конверсійні операції безготівкової іноземної валюти

2

1,5 % від суми конвертованої валюти
входить у вартість обслуговування

Закриття поточного рахунка

Оформлення довідок, інше
12.

Видача дублікатів виписок і інших документів по РКО

13.

Оформлення довідок по РКО

14.
15.
16.

входить у вартість обслуговування

Оформлення довідок про наявність (відсутність) кредитів, кредитної
заборгованості, про стан розрахунків по кредитам для надання в інші
організації
Оформлення довідок, не пов'язаних з РКО та кредитними операціями
клієнта
Оформлення довіреності на розпорядження поточним рахунком, в т.ч.
ПДВ

17.

Запит про виконання платежу в банк-кореспондент

18.

Відправлення повідомлень електронною поштою, пов'язаних з уточненням
переказу після прийняття його до виконання

19.

Відправлення запиту клієнта на анулювання переказу

20.

Нарахування відсотка на залишок на поточному рахунку резидента

Комісія не стягується при оформленні довідки про повне погашення
кредиту («Лист про виконання усіх зобов’язань»).

Не тарифікується

50 UAH

50 USD

50 EUR

1430 RUB

30 GBP

250 UAH

250 UAH

0% річних

Розрахункове обслуговування за допомогою системи дистанційного банківського обслуговування (далі - Система. Порядок підключення до Системи визначається окремими розпорядженнями/наказами Банку)
21.

Підключення до Системи, в т.ч. ПДВ

22.

Абонентська плата за проведення операцій

23.

Перерахування коштів з поточного рахунку:

входить у вартість обслуговування

23.1.

- на рахунки, відкриті в АТ "УкрСиббанк" 3

23.2.

- на рахунки, відкриті в інших банках 4

входить у вартість обслуговування
1,50% min
30 USD

1,50% min
30 EUR

1,50% min
580 RUB

1,50% min 30 1,50% min
GBP
40 CHF

750 UAH

1

Комісії нараховуються й сплачуються в національній валюті по курсу НБУ на дату надання послуги (за винятком комісії за купівлю / продаж іноземної валюти на МВРУ). При наявності мінімальної / максимальної межі значення тарифу мається
на увазі % від суми операції, але не менше / не більше вказаного значення мінімуму / максимуму. Нарахування комісії за разові послуги проводиться у момент здійснення операції. Нарахування комісії за періодичні послуги проводиться в
останній робочий день поточного місяця. Час, на протязі якого приймаються і виконуються розрахункові документи, встановлюється Банком самостійно та відображається в його внутрішніх документах.
Всі тарифи без ПДВ, за виключенням пунктів, в яких вказано "в т.ч. ПДВ". Скорочення "РКО" означає "розрахунково-касове обслуговування".
2
Комісія розраховується як відсоток від суми валюти операції та сплачується в національній валюті за курсом НБУ на день надання послуги.
3

Комісія не нараховується за переказ коштів з метою:
- зарахування на рахунки цього клієнта;
- зарахування на карткові рахунки, відкриті в АТ "УкрСиббанк";
- погашення заборгованості перед Банком за кредитом або відсотками за ним;
- переказу коштів для купівлі/продажу/конвертації валюти на МВРУ;
- сплати комісій Банку за надані послуги;
- списання коштів внаслідок корегуючих/ помилкових/ сторно операцій.
Договірне списання ("Довгострокове доручення") здійснюється між власними рахунками клієнта, відкритими в АТ "УкрСиббанк".
4

Сплата комісії АТ "УкрСиббанк" і інших банків за переказ коштів в іноземній валюті:
OUR - сплата комісії АТ "УкрСиббанк" і інших банків здійснюється за рахунок Клієнта АТ "УкрСиббанк". Комісія стягується в національній валюті за курсом НБУ на день надання послуги.
BEN - сплата комісії АТ "УкрСиббанк" і інших банків здійснюється за рахунок бенефіціара, утримується із суми платежу у валюті операції. Перекази з типом комісії BEN системою дистанційного банківського обслуговування не підтримуються.
SHA - сплата комісії АТ "УкрСиббанк" стягується в національній валюті за курсом НБУ на день надання послуг. Комісію сплачує Клієнт АТ "УКРСИББАНК". Сплата комісії інших банків, утримується із суми платежу у валюті операції за рахунок
бенефіціара.
OUR-OUR - оплата комісії АТ "УкрСиббанк" за переказ коштів за рахунок Клієнта АТ "УкрСиббанк". Оплата комісії проводиться в національній валюті, перерахованої за курсом НБУ на день надання послуги понад суму платежу. При
перерахуванні коштів на рахунки іноземних клірингових банків може стягуватися додаткова комісія із суми переказу.
5

Комісія не стягується при здійсненні операцій конвертації / купівлі / продажу безготівкових коштів в іноземній валюті (CHF) в рамках Паспорту "Кредитування фізичних осіб в швейцарських франках".
Телефон Служби підтримки StarContact: 729 (безкоштовно з мобільних телефонів), 0-800-505-800 (безкоштовно в межах України)
www.my.ukrsibbank.com

