Тарифний пакет для фізичних осіб "АЛЬЯНС РОЗДРІБНИЙ"
№ п/п

Найменування послуги (операції)

Тариф, грн. (без ПДВ)
Операції в національній валюті

Порядок та строк сплати

1. Відкриття та ведення поточного рахунку (в національній валюті)
Відкриття поточного рахунку (в національній валюті):

1.1

відкриття першого поточного рахунку
відкриття другого та послідуючих поточних
рахунків
відкриття поточного рахунку при наявності у Клієнта
депозитного рахунку в АТ "БАНК АЛЬЯНС"

50,00 грн
не тарифікується

За рахунок.
Сплачується в день відкриття рахунку

не тарифікується

Надання довідки про відкриття/закриття рахунку
не тарифікується
(одноразово)
Надання на вимогу клієнта виписки з рахунку
1.3
не тарифікується
(одноразово)
Надання за вимогою клієнта дублікатів виписок з
В день здійснення операції.
1.4
рахунку, дублікатів касових, розрахункових та
100,00 грн
Документ надається за письмовим запитом Клієнта.
ін.документів
Надання інших інформаційних довідок з розрахунково-касового обслуговування (в національній валюті)
українською мовою на фірмовому бланку АТ "БАНК
В день здійснення операції.
100,00 грн
1.5
АЛЬЯНС"
Довідка надається за письмовим запитом Клієнта. Строк англійською мовою на фірмовому бланку АТ "БАНК
до 3х робочих днів.
200,00 грн
АЛЬЯНС"
Розшук (запит), уточнення, повернення помилково перерахованих коштів, анулювання, зміна умов переказів,
1.6
підтвердження проведених платежів, повернення або
100,00 грн
В день здійснення операції.
відкликання розрахункового документа тощо (за
письмовим запитом Клієнта)
Закриття поточного рахунку за заявою Клієнта (за
1.7
25,00 грн
В день здійснення операції.
письмовою заявою Клієнта)
Плата за ведення рахунків, операції за якими не
100,00 грн
1.8
здійснювались протягом останніх 3-х календарних
Щорічно протягом січня року, наступного за звітним.
(але не більше залишку на рахунку)
років поспіль
2. Операції з проведення розрахунків Клієнтів (на паперовому носії в національній валюті)
1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

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

не тарифікується
0,1%
(min 15,00 - max 1000,00 грн.)
Від суми платежа, за кожний платіж. Сплачується в день
здійснення операції.
0,1%
(min 40,00 - max 2000,00 грн. )

не тарифікується

Вихідні платежі на рахунки юридичних, в межах АТ
"БАНК АЛЬЯНС" (при оплаті фізичними особами
0,1%
Від суми платежу, за кожний платіж. Сплачується в день
інвестиційних внесків) в операційний та
(min.10,00грн.- max.500,00 грн.)
здійснення операції
післяопераційний час
Оформлення платіжного доручення (на паперовому
Сплачується в день надання послуги (за одне платіжне
2.6
20,00 грн
носії)
доручення)
3. Операції з проведення розрахунків Клієнтів (розрахунки через систему ІВ в національній валюті) Пн - Пт (9:00 - 18:00)
Проведення розрахунків за оплату товарів/послуг
3.1
(включаючи платіжні картки) через компанію Easy
Від суми. Сплачується в день надання послуги
3,00 грн
Pay*
Вихідні платежі на рахунки юридичних та/або
3.2
1% (min 15 UAH - max 1000 UAH)
Від суми. Сплачується в день надання послуги
фізичних осіб (перекази до інших банків)**
Вихідні платежі на рахунки юридичних та/або
3.3
фізичних осіб (перекази в межах АТ «БАНК
Не тарифікується
АЛЬЯНС»)**
* Не більше ніж еквівалент 15 000,00 грн. в один операційний день.
** Касове
Не більше
ніж еквівалент(в500
000,00 грн. ввалюті)
один операційний день. При переказі на суму більше 500 000,00 грн. - звернутись до Відділення Банку. Обмеження щодо
4.
обслуговування
національній
2.5

4.1

Видача готівкових коштів з поточного рахунку

1,50%

Від суми. Сплачується в день надання послуги

4.2

Видача готівкових коштів (оплата за ОВДП відповідно
до замовлень на брокерське обслуговування операцій з
цінними паперами) з поточного рахунку

0,50%

Від суми. Сплачується в день надання послуги

0,09%
(min 1200,00 - max 5000,00 грн.)

Від суми. Сплачується в день надання послуги

4.3

4.4

Видача готівкових коштів з поточного рахунку, що
надійшли з поточного рахунку в АТ "БАНК АЛЬЯНС"
(попередньо внесені готівкою через касу АТ "БАНК
АЛЬЯНС") через касу АТ "БАНК АЛЬЯНС" (при
укладанні фізичними особами правочинів дарування
грошових коштів)
Видача готівкових коштів (що перераховані з власного
депозитного рахунку в національній валюті в АТ
"БАНК АЛЬЯНС" та нараховані проценти) з поточного
рахунку

не тарифікується

-

Видача готівкових коштів (що надійшли готівкою в
не тарифікується
національній валюті через касу АТ "БАНК АЛЬЯНС") з
поточного рахунку
Прийом готівкових коштів для зарахування на власний
4.6
не тарифікується
поточний рахунок в АТ "БАНК АЛЬЯНС"
Прийом готівкових коштів для погашення кредитної
4.7
заборгованості (у т.ч. процентів, пені тощо) за
не тарифікується
кредитом, наданим АТ "БАНК АЛЬЯНС"
5. Нарахування відсотків на середньоденний залишок коштів на поточному рахунку (в національній валюті)
4.5

5.1

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

не тарифікується (якщо інше не
передбачено договором)

відповідно до умов Договору банківського рахунку

Операції в іноземній валюті
6. Відкриття та ведення поточного рахунку (в іноземній валюті)
Відкриття поточного рахунку (в іноземній валюті):

6.1

6.2
6.3
6.4

6.5

6.6

відкриття першого поточного рахунку
50,00 грн
відкриття другого та послідуючих поточних
не тарифікується
За рахунок.
рахунків
Сплачується в день відкриття рахунку
відкриття поточного рахунку при наявності у Клієнта
не тарифікується
відкритого депозитного рахунку в АТ "БАНК
АЛЬЯНС"
Надання довідки про відкриття/закриття рахунку
не тарифікується
(одноразово)
Надання на вимогу клієнта виписки з рахунку
не тарифікується
(одноразово)
Надання дублікатів виписок з рахунку Клієнта,
В день здійснення операції.
дублікатів касових, розрахункових та ін.документів (за
100,00 грн
Документ надається за письмовим запитом Клієнта.
письмовою вимогою)
Надання інших інформаційних довідок з розрахунково-касового обслуговування (в іноземній валюті)
українською мовою на фірмовому бланку АТ "БАНК
В день здійснення операції.
100,00 грн
АЛЬЯНС"
Довідка надається за письмовим запитом Клієнта. Строк англійською мовою на фірмовому бланку АТ "БАНК
до 3х робочих днів.
200,00 грн
АЛЬЯНС"
Сплачується в день надання
Перевірка банком пакету документів клієнта для
1500,00 грн
пакету документів для
здійснення валютної операції з переказу коштів з
(у т.ч. ПДВ)
перевірки в банк
України з дотриманням лімітів.

Будь – які розслідування та запити за
вхідними/вихідними платежами (за письмовим
70 USD
запитом)
Відміна або зміна платіжних інструкцій за вихідними
6.8
40 USD
платежами (за письмовим запитом)
Плата за ведення рахунків, операції за якими не
50,00 грн
6.9
здійснювались протягом останніх 3-х календарних
(але не більше залишку на рахунку)
років поспіль
7. Операції з проведення розрахунків Клієнтів (безготівкові операції в іноземній валюті)
Купівля безготівкової іноземної валюти за гривню (Пн - Пт (9:00 - 15:00)) за дорученням Клієнта
- у доларах США :
0,3%
- до 350 000,00 доларів США (включно)
(min 100,00 грн)
0,1%
- 350 000,01 доларів США і більше
(min 100,00 грн)
7.1.
- в Евро:
0,3%
- до 350 000,00 Евро (включно)
(min 100,00 грн)
0,1%
- 350 000,01 Евро і більше
(min 100,00 грн)
0,3%
- в інших валютах
(min 100,00 грн)
6.7

7.2

Продаж безготівкової валюти (Пн - Пт (9:00 - 13:00))
за дорученням Клієнта

0,25%
(min 100,00 грн)

7.3

Конверсійні операції (Пн - Пт (9:00 - 13:00))

0,25%
(min 100,00 грн)

Платежі на користь клієнтів інших банків:

не тарифікується
0,15% від суми
(min 45 USD - max 250 USD)
0,15% від суми
(min 45 EUR - max 250 EUR)
0,15% від суми
(min 45 USD - max 250 USD)

у доларах США
7.4

- у Євро
- в інших валютах

Сплачується в день надання послуги, в національній
валюті по курсу НБУ на день надання послуги.
Сплачується в день надання послуги, в національній
валюті по курсу НБУ на день надання послуги.
Щорічно протягом січня року, наступного за звітним.

Від суми. Сплачується в день здійснення операції.
Сплачується в національній валюті за курсом МВРУ на
день здійснення операції.

Від суми. Сплачується в день здійснення операції.
Сплачується в національній валюті за курсом МВРУ на
день здійснення операції.
Від суми валюти що продається. Сплачується в день
здійснення операції. Сплачується в національній валюті за
курсом МВРУ на день здійснення операції.

За один платіжний документ*. Сплачується в день
здійснення операції. Сплачується в національній валюті
за курсом НБУ на день здійснення операції.

Надання Swift повідомлення (вихідне)
За кожне повідомлення. Сплачується в день здійснення
50,00 грн.
(за письмовим запитом Клієнта)
операції.
Переказ коштів з одного рахунку на інший у системі
7.6
не тарифікується
Банку
Оформлення платіжного доручення (на паперовому
7.7
40,00 грн
В день надання послуги ( за одне платіжне доручення)
носії)
* Особливості застосування Тарифів до пункту 7.4 Платежі на користь клієнтів інших банків
винагорода
АТ "БАНК
АЛЬЯНС"
згідноАЛЬЯНС»
п.7.4., стягуються
при здійсненні переказів на користь бенефіціара іншого банку при вказанні наступної
сума переказу
зменшується
на комісії
АТ «БАНК
та банків-посередників;
BEN Комісійна
SHA комісія АТ «БАНК АЛЬЯНС» стягується додатково до суми переказу, комісія банків-посередників – із суми переказу;
OUR комісія АТ «БАНК АЛЬЯНС» та банків-посередників стягується додатково до суми переказу.
7.5

Комісії третіх банків стягуються додатково (оплата здійснюється додатково, наступного робочого дня після списання банком-кореспондентом).
8. Касове обслуговування (в іноземній валюті) фізичних осіб - резидентів:

8.1

Видача готівкових коштів з поточного рахунку

1,50%

Видача готівкових коштів (що перераховані з власного
депозитного рахунку в іноземній валюті в АТ "БАНК
не тарифікується
АЛЬЯНС" та нараховані проценти) з поточного
рахунку
Видача готівкових коштів (що надійшли готівкою в
8.3
не тарифікується
іноземній валюті через касу АТ "БАНК АЛЬЯНС") з
поточного рахунку
Прийом готівкових коштів для зарахування на власний
не тарифікується
8.4
поточний рахунок в АТ "БАНК АЛЬЯНС"
8.1. Касове обслуговування (в іноземній валюті) фізичних осіб - нерезидентів:

Від суми. Сплачується в день надання послуги (у
національній валюті за курсом НБУ на день здійснення
операції)

8.2

8.1.1

Видача готівкових коштів з поточного рахунку

0,90%

-

Від суми. Сплачується в день надання послуги (у
національній валюті за курсом НБУ на день здійснення
операції)

Видача готівкових коштів (що перераховані з власного
депозитного рахунку в іноземній валюті в АТ "БАНК
не тарифікується
АЛЬЯНС" та нараховані проценти) з поточного
рахунку
Видача готівкових коштів (що надійшли готівкою в
8.1.3 іноземній валюті через касу АТ "БАНК АЛЬЯНС") з
не тарифікується
поточного рахунку
Прийом готівкових коштів для зарахування на власний
не тарифікується
8.1.4
поточний рахунок в АТ "БАНК АЛЬЯНС"
9. Нарахування відсотків на середньоденний залишок коштів на поточному рахунку (в іноземній валюті)
Нарахування відсотків на середньоденний залишок
не тарифікується (якщо інше не
9.1
відповідно до умов Договору банківського рахунку
коштів на поточному рахунку (в іноземній валюті)
передбачено договором)
Операції в національній та іноземній валютах
8.1.2

10. Інші операції
10.1

10.2.

Плата за оформлення довіреності в Банку для поточних
та депозитних рахунків
Продаж бланку векселя фізичній особі

100,00 грн

50,00 грн. за один бланк (у т.ч. ПДВ)

Тарифи набирають чинності з 20.06.2019р.

За кожну оформлену довіреність на одну особу.
Сплачується в момент оформлення довіреності в Банку
Сплачується в день здійснення операції (до моменту
отримання бланку векселя)

