Тарифний пакет для фізичних осіб "БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ"
№ п/п

Тариф, грн. (без ПДВ)

Найменування послуги (операції)

Порядок та строк сплати

Операції в банківських металах
1. Відкриття та ведення поточного рахунку у банківських металах
Відкриття поточного рахунку:
1.1

відкриття першого поточного рахунку

100,00

відкриття другого та послідуючих поточних рахунків

50,00

відкриття поточного рахунку при наявності у Клієнта депозитного рахунку в АТ
"БАНК АЛЬЯНС" *

За рахунок.
Сплачується в день відкриття рахунку

не тарифікується

1.2

Надання довідки про відкриття/закриття рахунку (одноразово)

не тарифікується

1.3

Надання на вимогу клієнта виписки з рахунку (одноразово)

не тарифікується

1.4

Надання за вимогою клієнта дублікатів виписок з рахунку, дублікатів касових,
розрахункових та ін.документів

100,00 грн

В день здійснення операції.
Документ надається за письмовим запитом Клієнта.

Надання інших інформаційних довідок з розрахунково-касового обслуговування
1.5

українською мовою на фірмовому бланку АТ "БАНК АЛЬЯНС"

100,00 грн

англійською мовою на фірмовому бланку АТ "БАНК АЛЬЯНС"

200,00 грн

В день здійснення операції.
Довідка надається за письмовим запитом Клієнта.
Строк - до 3х робочих днів.

1.6

Розшук (запит), уточнення, повернення помилково перерахованих коштів,
анулювання, зміна умов переказів, підтвердження проведених платежів, повернення
або відкликання розрахункового документа тощо (за письмовим запитом Клієнта)

100,00 грн

В день здійснення операції.

1.7

Закриття поточного рахунку за заявою Клієнта (за письмовою заявою Клієнта)

25,00 грн

В день здійснення операції.

1.8

Плата за ведення рахунків, операції за якими не здійснювались протягом останніх 3х календарних років поспіль

100,00 грн
(але не більше залишку на рахунку)

Щорічно протягом січня року, наступного за звітним.

2. Операції з проведення розрахунків Клієнтів у банківських металах
не тарифікується

2.1

Безготівкове зарахування коштів на поточний рахунок

2.2

Вихідні платежі на рахунки юридичних та/або фізичних осіб (перекази до інших
банків)
в операційний час Пн - Чт ( 9:00 - 17:00), Пт (09:00 - 16:00)

0,5%
(min 600,00 грн. - max 5000,00 грн.)

2.3

Вихідні платежі на рахунки юридичних та/або фізичних осіб (перекази до інших
банків)
в післяопераційний час Пн - Чт (17:00 - 17:45), Пт (16:00 - 16:30)

0,5%
(min 1000,00 - max 7000,00 грн. )

2.4

Вихідні платежі на рахунки юридичних та/або фізичних осіб (перекази в межах АТ
"БАНК АЛЬЯНС")
в операційний та післяопераційний час

не тарифікується

2.5

Зарахування на поточний рахунок клієнта банківських металів з фізичною
поставкою придбаних у касі банку, без вилучення з каси банку

не тарифікується

2.6

Приймання на поточний рахунок клієнта фізичної особи банківських металів з
фізичною поставкою (крім металів, придбаних у касі банку, без вилучення з каси
банку)

2.7

Проведення розрахунків із зарахування банківських металів без фізичної поставки
на поточний рахунок у банківських металах

2.8

Оформлення платіжного доручення (на паперовому носії)

не тарифікується

Від суми платежа, за кожний платіж. Сплачується в
день надання послуги, в національній валюті по курсу
НБУ на день надання послуги.

при наявності на відділенні оцінювача-експерта з
банкіських металів
не тарифікується

50,00 грн

Сплачується в день надання послуги (за одне платіжне
доручення) Сплачується в день надання послуги, в
національній валюті по курсу НБУ на день надання

3. Касове обслуговування Клієнтів у банківських металах
Видача банківських металів з поточних рахунків Клієнтів номіналами зливків, які є в наявності в касі Банку, у разі зарахування на поточний рахунок без фізичної поставки та /або
зарахування на поточний рахунок з фізичною поставкою іншими номіналами
Золото

3.1

Золотий зливок 1000 г

32,15 тр. Унцій

1,10%

Золотий зливок 500 г

16,08 тр. Унцій

1,10%

Золоті зливки 250г

8,04 тр. Унцій

1,20%

Золотий зливок 100г (литий)

3,22 тр. Унцій

1,25%

Золотий зливок 100г (штамп)

3,22 тр. Унцій

1,50%

Золотий зливок 50г

1,61 тр. Унцій

2,00%

Комісійна
винагорода
сплачується за
кожний
зливок (в
національній
валюті
України по
курсу НБУ на
час
здійснення

3.1
Золотий зливок 31,103 г

1 тр. Унція

3,50%

Золотий зливок 20г

0,64 тр. Унцій

4,50%

Золотий зливок 10г

0,32 тр. Унцій

6,00%

Золотий зливок 5г

0,16 тр. Унцій

9,00%

Золотий зливок 2,5г

0,08 тр. Унцій

16,00%

Золотий зливок 2г

0,06 тр. Унцій

18,00%

Золотий зливок 1г

0,03 тр. Унцій

35,50%

Комісійна
винагорода
сплачується за
кожний
зливок (в
національній
валюті
України по
курсу НБУ на
час
здійснення
операції)

4. Нарахування відсотків на середньоденний залишок коштів на поточному рахунку (в національній валюті)

4.1

Нарахування відсотків на середньоденний залишок коштів на рахунку у банківських
металах (золото, срібло)

не тарифікується (якщо інше не
передбачено договором)

відповідно до умов Договору банківського рахунку

*При наявності депозитного рахунук у металах (золото, срібло) - крім поточного рахунку у валюті металу відкривається поточний рахунок у національній валюті.
Тарифи вступають в силу з 19.12.2018

