Затверджено
КУАПБТ №1610-13/01
від 16.10.2013р.
ТАРИФИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСВІО БАНК"
для ФІЗИЧНИХ ОСІБ
ТАРИФ "КЛАСИЧНИЙ"
КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТАХ (кредити, овердрафти, гарантії, поруки, факторинг, аваль векселі
та ін.)
№п/п
Назва банківської операції, послуги
Тариф
ПДВ
Примітка
1.

Оформлення договорів на видачу кредиту

2.

Пролонгація договору

3.

Обслуговування кредиту

4.

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

5.
6.
7.
7.1.
8.

0,01%
1% від суми
заборгованості на
дату лонгації

без ПДВ

від ліміту кредитування

без ПДВ

-

згідно договору

без ПДВ

щомісячно від суми
ліміту

200,00грн.

без ПДВ

-

Надання документів для виключення запису з Державного
350,00грн.
без ПДВ
реєстру речових прав на нерухоме майно
Витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна
200,00грн.
без ПДВ
Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна
200,00грн.
без ПДВ
Виключення запису про реєстрацію застави з Державного
450,00грн.
без ПДВ
реєстру обтяжень рухомого майна
Довідка про наявність/відсутність/стан заборгованості за
не тарифікується без ПДВ
кредитом
ПРИМІТКА: Банк залишає за собою право змінювати тарифи з попереднім повідомленням клієнта

-

* за виключенням наступних надходжень, видача яких здійснюється безкоштовно:
- сум з поточного рахунку клієнта за умови внесення коштів готівкою;
- сум вкладу (депозиту), за умови внесення коштів готівкою;
процентів
за вкладомдопомог,
(депозитом);
- сум пенсій
та соціальних
які перераховані органами Пенсійного фонду України та органами Праці та
соціального захисту населення;
** Неактивний поточний рахунок – рахунок, залишок коштів на якому протягом 12 місяців і більше складає не більше 50
грн. та за яким відсутні операції, крім операцій по зарахуванню процентів та списанню коштів за ведення рахунку.
Якщо залишок коштів меньше ніж тариф, коміссія встановлюється у розмірі залишку на поточному рахунку.

Операційний день Банку

Встановлений час

Операційний час в Банку
= в національній валюті
- по Клієнт-Банку
- на паперових носіях
= в іноземній валюті

з 9-00 до 16-00
з 9-00 до 16-00
з 9-00 до 14-00

Післяопераційний час в Банку
= в національній валюті
- по Клієнт-Банку
- на паперових носіях

з 16-00 до 18-00
з 16-00 до 18-00

