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Додаток 5 до протоколу КУАПБТ
ТАРИФИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСВІО БАНК"
РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
ТАРИФ "КЛАСИЧНИЙ"
№п/п
1
1.1.
1.2.

Назва банківської операції, послуги
ВІДРИТТЯ/ЗАКРИТТЯ РАХУНКІВ
Відкриття поточного рахунку
Відкриття рахунку ескроу

1.4.

Відкриття поточного рахунку:
- для зарахування коштів від продажу іноземної валюти, в
т.ч.коштів отриманих в кредит;
-в рамках зарплатного проекту
- для зарахування коштів за грошовими переказами, що
здійснюються через міжнародні платіжні системи
Відкриття вкладного рахунку ( або поточного рахунку з
одночасним відкриттям вкладного рахунку)

1.5.

Закриття рахунку клієнта

1.3.

1.6.
2
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

3
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.
3.6.
4

Плата за ведення неактивного** поточного рахунку
НАДАННЯ ДОВІДОК ТА ВИПИСОК
Видача клієнтам виписок по рахунку
Надання дублікату документу (виписки з рахунку, платіжного
доручення, квитанції або іншого розрахунково-касового
документу) згідно з письмовим запитом Клієнта
Видача довідок про розрахунково-касове обслуговування
(наявність рахунків в Банку з залишками коштів на них)

Видача довідок (наявність рахунку в Банку, реквізити поточного
рахунку, довідок на підтвердження коштів/отриманих доходів для
внесення до річних декларацій)

Тариф

ПДВ

Примітка

не тарифікується
30 000,00

-

-

не тарифікується
не тарифікується

-

не тарифікується
50,00грн., але не більше
суми залишку на рахунку

без ПДВ

щомісячно

20,00 грн.

без ПДВ

за 1 дублікат

100,00грн.

без ПДВ

за 1 довідку

без ПДВ

-

не тарифікується

-

не тарифікується

КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Видача готівкових коштів з поточного рахунку клієнта*

0,89 % від суми

Видача готівкових коштів з поточного рахунку (кошти, що
надійшли по договорах купівлі-продажу, що підлягають
нотаріальному посвідченню в розмірі понад 50 тис. грн., згідно
вимог Постанови НБУ №148 від 29.12.2017р., за умови
перерахування коштів на цей рахунок за тарифом п.4.4.)
не тарифікується
Внесення готівкових коштів на рахунки клієнта
не тарифікується
Приймання готівкових коштів в національній валюті від фізичних
осіб для здійснення платежів:
без укладення договору на приймання платежів з одержувачем 1,0% від суми, мін.20,00 грн.,
платежів
макс. 1200,00 грн.
з укладенням договору на приймання платежів з одержувачем
згідно умов договору
коштів
для зарахування на власні рахунки, які відкриті в АТ "АСВІО
не тарифікується
БАНК"
для здійснення внесків на рахунки Благодійних фондів відкритих в
не тарифікується
АТ "АСВІО БАНК"
на рахунки для обліку власної заборгованості за наданим
не тарифікується
АТ«АСВІО БАНК»
Перелічення грошових коштів
0,10 грн.
Продаж бланків векселів
50,00грн.
РОЗРАХУНКОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
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-

без ПДВ

За 1 платіж

без ПДВ

-

в т.ч.ПДВ

За 1 банкноту

в т.ч. ПДВ 8,33 грн.

за 1 бланк

-

№п/п
4.1.

Назва банківської операції, послуги
Зарахування безготівкових коштів на рахунки клієнта

Тариф
не тарифікується

Переказ коштів з рахунку в інші банки (на паперових носіях)

1% від суми
мін.20,00грн.
макс.1200,00грн.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

4.9.

Переказ коштів з рахунку в межах банку на користь юридичної
або фізичної особи (на паперових носіях)
Перерахування коштів з поточного рахунку на рахунок
отримувача в системі Банку (кошти, що мають бути перераховані
по договорах купівлі-продажу, що підлягають нотаріальному
посвідченню в розмірі понад 50 тис. грн., згідно вимог Постанови
НБУ № 148 від 29.12.2017р.) (на паперових носіях)
Переказ коштів з рахунку на власні рахунки відкриті у банку
Переказ коштів з рахунку на рахунки для обліку власної
заборгованості за кредитом, наданим АТ «АСВІО БАНК»
Уточнення призначення платежу згідно листа клієнта після
здійснення розрахункової операції
Підключення до системи "Інтернет-Банк" та мобільного додатку
"ASVIO BANK"
Переказ коштів по системі "Інтернет-Банк" та через мобільний
додаток
- по системі в межах АТ "АСВІО БАНК"
- по системі за межі АТ "АСВІО БАНК":
в сумі до 50 000,00 грн.

4.10.

в сумі понад 50 000,01 грн.
Підключення до системи "Клієнт-Банк"***

4.11.

Плата за ведення поточних рахунків ч/з систему "Клієнт-Банк"

4.12.

5
5.1.

ПДВ

Примітка
-

без ПДВ

За 1 платіж

0,5% від суми, мін.10,00грн.,
макс. 200,00грн

без ПДВ

За 1 платіж

3000,00 грн.

без ПДВ

За 1 платіж

не тарифікується

-

не тарифікується

-

20,00 грн.

без ПДВ

-

не тарифікується

-

-

2,00 грн.
0,3% від суми, макс.
500,00грн
не тарифікується

без ПДВ

за 1 документ

без ПДВ

за 1 документ

100,00 грн. ****

без ПДВ

щомісячно

без ПДВ

за 1 документ

не тарифікується

-

Переказ коштів по системі "Клієнт-Банк":
- по системі " Клієнт -Банк" в межах АТ "АСВІО БАНК"
не тарифікується
- по системі " Клієнт -Банк" за межі АТ "АСВІО БАНК":
2,00 грн.
ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ
Перерахування/Виплата грошових переказів за міжнародними
Згідно
тарифів
міжнародних
платіжними системами, включаючи перерахування/виплати
платіжних систем
через поточні рахунки
ПРИМІТКА: Банк залишає за собою право змінювати тарифи з попереднім повідомленням клієнта

без ПДВ

* 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;
- сум процентів за вкладом (депозитом);
- сум пенсій та соціальних допомог, які перераховані органами Пенсійного фонду України та органами Праці та соціального захисту населення;
- сум зарахованих у рамках зарплатного проекту;
- сум за грошовими переказами, що здійснюються через міжнародні платіжні системи
** Неактивним вважається поточний рахунок, за яким клієнтом протягом 365 днів не здійснювалися операції по рахунку (за винятком операцій по списанню Банком
комісій, інших сум на підставі договірного списання та зарахування нарахованих Банком процентів). Комісія починає застосовуватися до неактивних поточних
рахунків, за якими рух коштів не відбувався протягом 365 або більше днів, за період, починаючи з першого календарного місяця, наступного за місяцем, в якому
відбувся останній рух коштів за ініціативою клієнта. Якщо залишок грошових коштів на поточному рахунку є меншим за розмір, що встановлений Тарифами, - комісія
утримується у розмірі залишку коштів на неактивному поточному рахунку
Якщо залишок коштів менше ніж тариф, комісія встановлюється у розмірі залишку на поточному рахунку.
*** Встановлюється для клієнтів які здійснюють незалежну професійну діяльність.
**** В разі відсутності дебетових оборотів по поточному рахунку клієнтів за місяць, банк не здійснює нарахування комісії за розрахунково-касове обслуговування (без
урахування внутрішніх комісій банку)
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