Тарифи Кременчуцького відділення АТ "БАНК АЛЬЯНС"
Тарифний пакет для фізичних осіб "АЛЬЯНС НЕРУХОМІСТЬ"
№ п/п

Найменування послуги (операції)

Тариф, грн. (без ПДВ)

Порядок та строк сплати

Операції в національній валюті
1. Відкриття поточного рахунку (в національній валюті)
1.1

Відкриття поточного рахунку фізичній особі
(продавцю нерухомості)

250,00 грн

1.2

Відкриття поточного рахунку фізичній особі
(покупцю нерухомості)

250,00 грн

Надання довідки про відкриття рахунку
не тарифікується
(одноразово)
Надання на вимогу клієнта виписки з рахунку
1.4
не тарифікується
(одноразово)
2. Розрахунково-касове обслуговування (в національній валюті)
Прийом готівкових коштів (від покупця
входить до вартості
нерухомості) через касу АТ "БАНК АЛЬЯНС"
2.1
відкриття поточного
для зарахування на власний поточний рахунок в
рахунку
АТ "БАНК АЛЬЯНС"
Вихідний платіж з рахунку (покупця
входить до вартості
нерухомості) на рахунок фізичної особи
2.2
відкриття поточного
(продавця нерухомості) в межах АТ "БАНК
рахунку
АЛЬЯНС"
Оформлення платіжного доручення (на
2.3
не тарифікується
паперовому носії)
Видача готівкових коштів з поточного рахунку
входить до вартості
2.4
(продавця нерухомості) через касу АТ "БАНК
відкриття поточного
АЛЬЯНС"
рахунку
3. Закриття поточного рахунку (в національній валюті)
Закриття поточного рахунку фізичній особі
входить до вартості
3.1
(продавцю нерухомості) за письмовою заявою
відкриття поточного
Клієнта
рахунку
Закриття поточного рахунку фізичній особі
входить до вартості
3.2
(покупцю нерухомості) за письмовою заявою
відкриття поточного
Клієнта
рахунку
Надання довідки про закриття рахунку
3.3
не тарифікується
(одноразово)
1.3

За рахунок.
Сплачується в день
відкриття рахунку
За рахунок.
Сплачується в день
відкриття рахунку
-

-

-

-

-

-

Особливості застосування Тарифів:
Тариф застосовується для зарахування та виплати коштів в рамках одного договору купівліпродажу нерухомості/дарування грошових коштів за наявності нотаріального посвідчення
такого договору купівлі-продажу нерухомості, договорів про участь у Фонді фінансування
будівництва або при укладанні фізичними особами – інвесторами правочинів при
переуступці прав власності, договорів купівлі-продажу цінних паперів фізичними особами.
-Для здійснення інших операцій по поточному рахунку, застосовуються тарифи згідно
чинного Тарифного пакету для фізичних осіб «АЛЬЯНС РОЗДРІБНИЙ».

Тарифи вступають в дію з 01.09.2020 року

