Тарифи 
на розрахунково – касове обслуговування ЮРИДИЧНИХ ОСІБ





 (тарифи діють з  "03"  вересня  2012 року)





№ з/п
Назва послуги 
Вартість послуги
Нарахування ПДВ
Коментар
1.
Відкриття рахунку (окрім відкриття рахунку пов’язаного з депозитною (вкладною) операцією в межах ПАТ «АПЕКС-БАНК») :
1.1.
першого поточного рахунку
100,00 грн.
без ПДВ
утримується в день відкриття рахунку
1.2.
кожного наступного поточного рахунку
50,00 грн.
без ПДВ
утримується в день відкриття рахунку (за кожний рахунок)
1.3.
одночасно в грн, дол.США, євро та рос.руб.
150,00 грн
без ПДВ
утримується в день відкриття рахунку
1.4.
для формування статутного капітала (з наданням довідки про формування статутного капіталу)
20,00 грн.
без ПДВ
утримується в день відкриття рахунку (за кожний рахунок)
1.5.
за спеціальним режимом  використання (відкривається у випадках, передбачених нормативними актами та чинним законодавством України)
10,00 грн.
без ПДВ
утримується в день відкриття рахунку (за кожний рахунок)
1.6.
внесення змін до юридичної справи з відкриття рахунку 
30,00 грн.
без ПДВ
утримується під час внесення змін 
2.
Закриття рахунку :
2.1.
за ініціативою Клієнта
150,00 грн.
без ПДВ
утримується до моменту закриття рахунку (за кожний рахунок)
2.2.
в інших випадках, в т. ч. рахунку за спеціальним режимом використання та рахунку за ініціативою суду/державного ліквідатора/ПАТ "АПЕКС-БАНК"/рахунку, відкритого для формування статутного каптіалу/у разі виключення юридичної особи з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
входить у вартість          послуги п.1.
 
 
3.
Відкриття/закриття рахунків у зв"язку з реорганізацією Клієнта
50,00 грн.
без ПДВ
утримується в день відкриття нового рахунку (за кожний рахунок)
4.
Посвідчення карток із зразками підписів і відбитка печатки (тариф не утримується при відкритті першого рахунку), в т.ч. надання завірених копій карток із зразками підписів і відбитка печатки на запит Клієнта
20,00 грн.
в т. ч. ПДВ
за кожний примірник, в день надання послуги
5.
Ведення рахунку (з наданням щоденної виписки)
5.1.
   за паперовими платіжними документами (окрім Клієнтів підключених до системи "Клієнт-Банк")
входить у вартість               послуги п.9.2.1.
 
 
5.2.
   за електронними платіжними документами ("Клієнт-Банк")
входить у вартість                 послуги п.6.6.
 
 
6.
Обслуговування рахунку Клієнта за допомогою системи дистанційного доступу:
6.1.
установлення системи "Клієнт-Банк" власними силами Клієнта або спеціалістом на території ПАТ "АПЕКС-БАНК" 
100,00 грн.
без ПДВ
утримується до моменту установки (за кожну установку)
6.2.
установлення системи "Клієнт-Банк" з виїздом спеціаліста на територію Клієнта в межах міста розташування ПАТ "АПЕКС-БАНК" (його відділення)
200,00 грн.
без ПДВ
утримується до моменту установки (за кожну установку)
6.3.
виклик спеціаліста ПАТ "АПЕКС-БАНК" для технічного обслуговування системи "Клієнт-Банк" на території Клієнта 
60,00 грн.
в т. ч. ПДВ
утримується  з моменту виїзда спеціаліста з території Банку до моменту його прибуття на територію Банку (за кожну годину)
6.4.
підключення кожного додаткового рахунку до діючої системи "Клієнт-Банк" (за письмовим проханням Клієнта)
20,00 грн.
без ПДВ
утримується одноразово, в день підключення
6.5.
повторне підключення до системи "Клієнт-Банк" після її відключення :
 
 
 
    у разі відключення за проханням Клієнта
60,00 грн.
без ПДВ
утримується до моменту повторного підключення (за підключення, незалежно від кількості рахунків одного Клієнта)
 
    у разі відключення за несплату послуг 
100,00 грн.
без ПДВ
утримується до моменту повторного підключення (за підключення, незалежно від кількості рахунків одного Клієнта)
6.6.
виконання операцій з переказу коштів за допомогою системи «Клієнт-банк» 
100,00 грн.
без ПДВ
утримується під час укладання договору за поточний місяць, в подальшому - до 5 числа кожного поточного місяця 
7.
Надання виписки за рахунком засобами телефонного зв’язку у голосовому режимі / засобами електронної пошти (за умови наявності письмового дозволу)
30,00 грн.
без ПДВ
утримується під час отримання дозволу від Клієнта за поточний місяць, в подальшому - до 5 числа кожного  поточного місяця
8.
Зарахування коштів на рахунок Клієнта
входить у вартість               послуги п.5.
 
 
9.
Переказ коштів в операційний час (окрім переказу коштів за депозитними (вкладними) операціями в межах ПАТ «АПЕКС-БАНК») :
9.1.
в межах ПАТ «АПЕКС-БАНК» (за паперовими або електронними платіжними документами)
1,00 грн.
без ПДВ
утримується за кожний переказ, в день здійснення операції
9.2.
за межі ПАТ «АПЕКС-БАНК» :
 
 
9.2.1.
в національній валюті :
 
 
 
 
   за паперовими платіжними документами
5,00 грн.                                (min 50,00 грн. за місяць)
без ПДВ
утримується в день здіснення операції за кожний переказ, при цьому загальна сума списаної комісії за перекази повинна складати не менша ніж 50 грн. за місяць, в протилежному випадку - різниця недоотриманої комісійної винагороди утримується в останній робочий день поточного місяця
 
   за паперовими платіжними документами від Клієнтів, з якими укладений договір на обслуговування рахунку за допомогою системи "Клієнт-банк"
5,00 грн. 
без ПДВ
утримується за кожний переказ, в день здійснення операції
 
   за електронними платіжними документами ("Клієнт-Банк")
1,00 грн.
без ПДВ
утримується за кожний переказ, в день здійснення операції
9.2.2.
у іноземній валюті (за паперовими або електронними платіжними документами) :
 
утримується в національній валюті України за курсом НБУ на день здійснення операції
 
   у USD  (доларах США) та в інших валютах (окрім EUR (євро) та RUB (російських рублях):
0,15%                                    (min 30 USD - max 200 USD)
без ПДВ
утримується від суми переказу, в день здійснення операції
 
   у EUR (євро):  
0,15%                                   (min 30 EUR - max 200 EUR) 
без ПДВ
утримується від суми переказу, в день здійснення операції (додатково, наступного робочого дня після списання банком-кореспондентом, з рахунку Клієнта утримується комісія третіх банків, в національній валюті по курсу НБУ на дату здійснення списання)
 
   у  RUB ( російських рублях):
500 RUB 
без ПДВ
утримується за кожний переказ, в день здійснення операції
10.
Внесення готівки на рахунок, відкритий в ПАТ "АПЕКС-БАНК", його власником з оформленням спеціалістом ПАТ "АПЕКС-БАНК" прибуткового касового документа
входить у вартість              послуги п.5.
 
 
11.
Термінове зарахування готівкових коштів на поточний рахунок Клієнта протягом однієї години
входить у вартість              послуги п.5.
 
 
12.
Переказ коштів в післяопераційний час в національній валюті, в т. ч. за рахунок поточних надходжень (без наявності підписаної угоди між Клієнтом та ПАТ "АПЕКС-БАНК")
0,20%                                   (min 5,00грн. - max 500,00грн.) 
без ПДВ
утримується від суми переказу, в день здійснення операції (додаткова комісія до п.9.)
13.
Переказ коштів із застосуванням дати валютування 
20,00 грн.
без ПДВ
утримується за кожний переказ, в день здійснення операції
14.
Переказ коштів на новий рахунок, що надійшли на закритий рахунок Клієнта в межах ПАТ "АПЕКС-БАНК" 
5,00 грн. 
без ПДВ
утримується за кожний переказ, в день здійснення операції
15.
Подовження встановленного у ПАТ "АПЕКС-БАНК" операційного часу  (діє  у разі наявності підписаної угоди між Клієнтом та ПАТ "АПЕКС-БАНК")  
за окремою угодою,            min 500,00 грн. за місяць
без ПДВ
утримується під час укладання угоди, в подальшому -до 5 числа кожного поточного місяця (додаткова комісія до п.9.)
16.
Договірне списання з рахунку за дорученням клієнта (окрім списання коштів на користь ПАТ «АПЕКС-БАНК»)
за окремою угодою,              min 10,00 грн. за переказ
без ПДВ
утримується в день здійснення операції (додаткова комісія до п.9.)
17.
Запит/повернення/уточнення рахунку та/або коду отримувача переказу після здійснення операції (переказ в національній валюті) (окрім коштів, які внесені та повертаються готівкою Клієнту, у разі їх повернення Банком-отримувачем) 
20,00 грн.
без ПДВ
утримується за кожний документ, в день отримання листа від Клієнта
18.
Запит/повернення/зміна умов переказу за ініціативою клієнта після здійснення операції (переказ в іноземній валюті)
80 USD 
без ПДВ
утримується за кожний документ, в день отримання листа від Клієнта (в національній валюті України за курсом НБУ на день здійснення операції)
19.
Відкликання платіжного документа Клієнта до настання дати його валютування 
10,00 грн.
без ПДВ
утримується за кожний документ, в день отримання листа від Клієнта
20.
Проведення розслідування щодо відправлених платежів по запиту Клієнта :
20.1.
в національній валюті 
50,00 грн.
без ПДВ
утримується за кожний документ, в день отримання листа від Клієнта
20.2.
за переказами  у USD (доларах США) та в інших валютах (окрім EUR (євро)
80 USD 
без ПДВ
утримується за кожний документ, в день отримання листа від Клієнта (в національній валюті України за курсом НБУ на день здійснення операції)
20.3.
за переказами у EUR (євро)
80 EUR 
без ПДВ
утримується за кожний документ, в день отримання листа від Клієнта (в національній валюті України за курсом НБУ на день здійснення операції)
21.
Купівля-продаж іноземної валюти на МВРУ (комісія від суми гривень, витрачених на купівлю/отриманих від продажу):
21.1.
при подачі клієнтом заяви на купівлю до банку до 11 години для виконання в цей же день
 
 
 
    до   100 000,00 USD (доларів США) 1
0,40%                                   (min 100,00 грн.)
без ПДВ
утримується від суми операції, в день надання послуги
 
    від  100 000,01 USD (доларів США) 1
0,30%
без ПДВ
утримується від суми операції, в день надання послуги
21.2.
при подачі клієнтом заяви на продаж до банку до 11 години для виконання в цей же день
 
 
 
    до   100 000,00 USD (доларів США) 1
0,30%                                   (min 100,00 грн.)
без ПДВ
утримується від суми операції, в день надання послуги
 
    від  100 000,01 USD (доларів США) 1
0,25%
без ПДВ
утримується від суми операції, в день надання послуги
21.3.
при подачі Клієнтом заяви на продаж/купівлю до банку після 11 години для виконання в цей же день 
0,70%
без ПДВ
утримується від суми операції, в день надання послуги
22.
Обмін однієї валюти в іншу 
0,40%
без ПДВ
утримується від суми гривневого еквіваленту валюти, що заявлена на обмін, по курсу НБУ на день здійснення операції
23.
Касове обслуговування при прийомі платежів готівкою від юридичних осіб в національній валюті (в т.ч. перекази на користь третіх осіб без відкриття рахунку) :
23.1.
на користь – клієнта іншого банку
1,00%                                          (min 5,00грн. - max 100,00 грн.)
без ПДВ
утримується від суми операції, в день надання послуги
23.2.
на користь – клієнта ПАТ «АПЕКС-БАНК»
0,50%                                          (min 5,00грн. - max 100,00 грн.)
без ПДВ
утримується від суми операції, в день надання послуги
24.
Касове обслуговування при видачі готівки : 
24.1.
при попередньому замовленні
 
 
24.1.1.
     національна валюта
 
 
 
 
   до  100 000,00 грн.
1,00%                                   (min 20,00 грн.)
без ПДВ
утримується від суми операції, в день надання послуги
 
   від 100 000,01 грн. 
0,80%
без ПДВ
утримується від суми операції, в день надання послуги
24.1.2.
     іноземна валюта
1,00%
без ПДВ
утримується від суми операції, в день надання послуги (в національній валюті України за курсом НБУ на день здійснення операції) 
24.2.
без попереднього замовлення   (сума видачі від 50 000,01 грн.1)
1,20%
без ПДВ
утримується від суми операції, в день надання послуги 
24.3.
за замовленим клієнтом номіналом
1,20%
без ПДВ
утримується від суми операції, в день надання послуги 
24.4.
відмова клієнта від одержання попередньо  замовленої суми готівкових коштів (в сумі більше за 50 000,01 грн. 1)
0,10%
без ПДВ
утримується від неотриманої Клієнтом суми операції, в день операції
24.5.
внесеної на рахунок для формування статутного капіталу при відмові в реєстрації юридичної особи
входить у вартість       послуги п.1.4.
 
 
25.
Обмін банкнот:
25.1.
національна валюта:
 
 
 
   на купюри меншого номіналу  
0,20 грн.
без ПДВ
утримується в день надання послуги за 1 купюру номіналу, що отримується Клієнтом при обміні
 
   на купюри більшого номіналу  
0,20 грн.
без ПДВ
утримується в день надання послуги за 1 купюру номіналу, що надається Клієнтом на обмін
 
   на розмінну монету та зворотній обмін 
30,00 грн.
без ПДВ
утримується за кожні 1000 штук монет, в день надання послуги
25.2.
іноземна валюта:
 
 
 
   одного номіналу на банкноти іншого номіналу
1,00 грн.
без ПДВ
утримується за 1 купюру, в день надання послуги
26.
Повторне перерахування інкасованих грошових коштів (при розбіжності суми готівки сумі, зазначеній клієнтом) 
0,10%
в т. ч. ПДВ
утримується від суми інкасованих коштів, в день здійснення перерахунку
27.
Оформлення документів Клієнту під час обслуговування рахунку:
27.1.
платіжних документів (в т.ч. заяв на купівлю/продаж валюти) 
10,00 грн.
без ПДВ
утримується за кожний документ, в день надання послуги
27.2.
платіжного документа на паперовому носії, переданого Клієнтом по системі "Клієнт-Банк"
2,00 грн.
без ПДВ
утримується за кожний документ, в день надання послуги
27.3.
чекової книжки
25,00 грн.
без ПДВ
утримується за кожну чекову книжку, в день отримання заяви від Клієнта 
28.
Надання довідок про розрахунково-касове обслуговування рахунку:
28.1.
без  оборотів, в т.ч. про наявність відкритих / закритих рахунків, про стан заборгованності по кредитам (інші довідки по кредитним операціям в ПАТ "АПЕКС-БАНК") 
40,00 грн.
без ПДВ
утримується за кожну довідку, в день отримання запиту від Клієнта
28.2.
з оборотами до трьох місяців
80,00 грн.
без ПДВ
утримується за кожну довідку, в день отримання запиту від Клієнта
28.3.
з оборотами більше трьох місяців
150,00 грн.
без ПДВ
утримується за кожну довідку, в день отримання запиту від Клієнта
28.4.
термінові довідки (в день отримання запиту від Клієнта)
10,00 грн.
без ПДВ
утримується за кожну довідку, в день отримання запиту від Клієнта (додаткова комісія до п.28.1., п.28.2., п.28.3.)
28.5.
про стан розрахунків в іноземній валюті
80,00 грн.
без ПДВ
утримується за кожну довідку, в день отримання запиту від Клієнта
28.6.
за запитом Клієнта для аудиторської компанії
300,00 грн. 
без ПДВ
утримується за кожну довідку, в день отримання запиту від Клієнта
29.
Надання письмових роз’яснень на прохання Клієнта з
посиланням на законодавчі документи
за домовленістю,                min 50,00 грн. за роз’яснення 
в т. ч. ПДВ
утримується в день отримання запиту від Клієнта
30.
Надання дублікату втраченого документа (виписки з особового рахунку, касового документа тощо)
20,00 грн.
без ПДВ
утримується за кожний дублікат документа, в день отримання запиту від Клієнта
31.
Відправлення поштою документів клієнта, що стосуються розрахунково-касового обслуговування (листів, платіжних документів, виписок тощо)  на прохання Клієнта
30,00 грн.
в т. ч. ПДВ
утримується за кожну відправку, в день здійснення відправки поштою
32.
Абонентська плата за приймання документів по факсу/відправлення документів (довідок, листів додатків до них, тощо) засобами електронного зв`язку (за наявності письмового дозволу Клієнта)
100,00 грн.
в т. ч. ПДВ
утримується як абонентська плата за місяць, на початку кожного поточного місяця
33.
Розгляд документів і направлення клопотання для одержання індивідуальних дозволів, ліцензій НБУ на здійснення операцій, які підлягають ліцензуванню
300,00 грн.
в т. ч. ПДВ
утримується за кожний пакет, в день отримання пакету на розгляд від Клієнта
34.
Комісійна винагорода Банку за обслуговування кредитів в іноземній валюті, отриманих Клієнтом від нерезидентів:
34.1.
розгляд пакету документів
600,00 грн.
в т. ч. ПДВ
утримується за кожний пакет, в день отримання пакету на розгляд від Клієнта
34.2.
щоквартальна плата за обслуговування
200,00 грн.
в т. ч. ПДВ
утримується протягом десяти днів з дати  отримання реєстраційного свідоцтва та  протягом першого місяця кожного кварталу
34.3.
видача згоди на припинення обслуговування кредиту / перехід на обслуговування кредиту до іншого уповноваженого банку  
100,00 грн.
в т. ч. ПДВ
утримується одноразово, в день надання послуги
34.4.
перехід на обслуговування кредиту в інший підрозділ в межах ПАТ "АПЕКС-БАНК"   
входить у вартість       послуги п.34.2.
 
 
35.
Нарахування відсотків на залишки
0,00%
 
здійснюється в останній день поточного місяця за звітний, перерахування відсотків здійснюється починаючи з першого робочого дня місця наступного за звітним
1  або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановлених НБУ на день проведення операції


