Тарифи АТ "БАНК АЛЬЯНС" на касове обслуговування для фізичних осіб
(без відкриття рахунку) для Кременчуцького відділення
№ п/п

Назва послуги

Розмір тарифу
Порядок сплати
(вартість послуги). Без ПДВ
Касове обслуговування в національній валюті:
1.
Платежі без відкриття рахунку, в т.ч. комунальні платежі *
в межах АТ «БАНК АЛЬЯНС»**
для відокремлених підрозділів
Від суми платежу.
0,5 % від суми платежу
розташованих в інших регіонах
Сплачується в момент
(min 8 грн. max 600 грн.)
1.1.
України
проведення операції
за межі АТ «БАНК АЛЬЯНС»**
для відокремлених структурних
Від суми платежу.
1,0% від суми платежу
підрозділів розташованих в інших
Сплачується в момент
(min 15 грн. max 800 грн.)
регіонах України
проведення операції
* Приймання касою банку не придатних до обігу банкнот національної валюти здійснюється разом з іншою готівкою без
встановлення окремого тарифу
Прийом готівкових коштів для погашення
кредитної заборгованості (у т.ч.
1.1.1.
не тарифікується
процентів, пені тощо) за кредитом,
наданим АТ "БАНК АЛЬЯНС"
Обмін банкнот національної валюти на
Від суми обміну.
1% від суми обміну
1.2.
монету (за додатковим замовленням
Сплачується в момент
(min 30,00 грн)
клієнта)****
проведення операції
Обмін розмінної монети на банкноти
Від суми обміну.
3% від суми обміну
1.3.
національної валюти (за додатковим
Сплачується в момент
(min 30,00 грн.)
замовленням клієнта)****
проведення операції
1.4.

Обмін банкнот національної валюти на
банкноти більшого/меншого номіналу (за
додатковим замовленням клієнта)****

0,5% від суми обміну
(min 10,00 грн.)

Від суми обміну.
Сплачується в момент
проведення операції

1.5.

Перерахування, сортування та
оформлення банкнот національної
валюти (за додатковим замовленням
клієнта)

0,30 грн. за одну купюру
(min 50,00 грн. за операцію)

За одну купюру.
Сплачується в момент
проведення операції

1.6.

Переказ коштів в національній валюті
від фізичної особи на користь
юридичних та фізичних осіб, за
міжнародними платіжними системами

Згідно тарифів міжнародних
платіжних систем

Сплачується в день здійснення
операції

2,50%

Від суми видачі готівкових
коштів (за кожну операцію).
Нарахування комісії в момент
видачі готівкових коштів.

1.7.
2.
2.1.

Видача готівкових коштів, з
використанням електронних платіжних
засобів інших банків, в ПОС-терміналах
АТ «БАНК АЛЬЯНС»
Касове обслуговування в іноземній валюті:
Конвертація (обмін) готівкової іноземної
валюти однієї іноземної держави на
готівкову іноземну валюту іншої
іноземної держави

не тарифікується

-

2.2.

Перерахування, сортування та
0,80 грн. за одну купюру
оформлення банкнот іноземної валюти
(min 50,00 грн. за операцію)
(за додатковим замовленням клієнта) ***

За одну купюру.
Сплачується в момент
проведення операції.

Перевірка справжності банкнот іноземної
0,80 грн. за одну купюру в т.ч. ПДВ
валюти за додатковим замовленням
(min 50,00 грн. за операцію)
клієнта ***
*** Послуга надається відповідно до внутрішніх нормативних документів Банку та в межах роботи каси Банку
2.3.

2.4.

Переказ коштів в іноземній валюті від фізичної особи на користь юридичних та фізичних (без відкриття
рахунку і за межі території України)

2.4.1.

Переказ в доларах США

2.4.2.

Переказ в ЄВРО

2.4.3.

3.
3.1.

Переказ в рублях РФ
Розслідування по переказу (розшук
переказу) (за кожний платіж), внесення
змін до раніше виконаного переказу (за
кожний платіж), повне або часткове
150 $
відкликання переказу (за кожний платіж),
отримання копії S.W.I.F.T. (за кожний
платіж)
Переказ коштів в іноземній валюті від
Згідно тарифів міжнародних
фізичної особи на користь юридичних
платіжних систем
та фізичних осіб, за міжнародними
платіжними системами
Надання дублікатів касових документів (на письмовий запит Клієнта)
Надання дублікатів касових документів:

3.1.1.

зі строком давності до 1 року (включно)

20,00 грн.

3.1.2.

зі строком давності 1 рік та більше

50,00 грн.

2.4.4.
2.5.

0,15% ,
(min 50 $ max 250 $)
0,15% ,
(min 50 EUR max 250 EUR)
0,15% ,
(min 50 $ max 250 $)

Від суми операці.
Сплачується в момент
проведення операції, в
національній валюті по курсу
Національного банку України
еа день здійснення операції

В день здійснення операції,
сплачується у гривнах за
курсом Національного банку
України

За кожен аркуш.
Сплачується в день надання
письмового запиту Клієнта

****При додатковому замовлені банкнот національної валюти/ розмінної монети / Клієнт сплачує суму комісію, за
придбання готівки у Національному Банку України.
За умови придбання готівки у Національному Банку України Клієнт додатково сплачує 10% від суми замовлення готівки.

Тарифи вступають в дію з 06.03.2020 року

