Додаток № 3 до протоколу засідання Тарифного комітету
ПАТ «КБ «Преміум» від 25.09.2013 р.
Голова Тарифного комітету
___________________ Первак Л.М.

Тарифний пакет на розрахунково-касове обслуговування фізичних осіб
"Депозитний"
(діє з 01 жовтня 2013 року)
№

Найменування послуг

Тариф

Вартість без
ПДВ

ПДВ

Умови сплати

Розділ 1. ОПЕРАЦІЇ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Видача довідки за письмовою заявою фізичної
особи:
- про наявність рахунку або залишок коштів на
вкладному (депозитному) рахунку українською
мовою
- про наявність рахунку або залишок коштів на
вкладному (депозитному) рахунку англійською
мовою
- про курси валют
Надання дублікатів виписок та платіжних
документів в разі їх втрати за письмовою
заявою фізичної особи
Оформлення довіреності на розпорядження
вкладним (депозитним) рахунком іншій
фізичній особі
Оформлення розпорядження щодо коштів на
вкладному (депозитному) рахунку на випадок
смерті
Переказ безготівкових коштів з вкладного
(депозитного) рахунку:
- в межах ПАТ "КБ "Преміум" на будь-які
власні рахунки, відкриті в ПАТ «КБ «Преміум»
- за межі ПАТ "КБ "Преміум" в операційний
час**
- за межі ПАТ "КБ "Преміум" в
післяопераційний час***

1.6.

1.7.
1.8.

Зарахування безготівкових коштів на вкладний
(депозитний) рахунок в національній валюті
Видача готівкових коштів з вкладного
(депозитного) рахунку фізичної особи
Видача готівкових коштів з рахунків з обліку
вкладів на вимогу у разі їх безготівкового
надходження з вкладного (депозитного) рахунку

50,00 грн.

50,00 грн.

Без ПДВ
В день здійснення
операції, за кожну
довідку

100,00 грн.

100,00 грн.

Без ПДВ

30,00 грн.

25,00 грн.

5,00 грн.

30,00 грн.

30,00 грн.

Без ПДВ

В день здійснення
операції, за кожний
дублікат

100,00 грн.

83,33 грн.

16,67 грн.

В день здійснення
операції

60,00 грн.

50,00 грн.

10,00 грн.

В день здійснення
операції

не
тарифікується*
0,8% , мін. 3,00
грн., макс.
300,00 грн.
1,0%, мін. 5,00
грн., макс.
500,00 грн.

не
тарифікується*
0,8% , мін. 3,00
грн., макс.
300,00 грн.
1,0%, мін. 5,00
грн., макс.
500,00 грн.

без ПДВ

без ПДВ

0,1 %, макс.
200,00 грн.

0,1 %, макс.
200,00 грн.

без ПДВ

не
тарифікується*

не
тарифікується*

-

не
тарифікується*

не
тарифікується*

-

В день здійснення
операції, %
обчислюється від
суми переказаних
коштів
В день здійснення
операції, %
обчислюється від
суми переказаних
коштів

Розділ 2. ОПЕРАЦІЇ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ****

2.1.

2.2.

Видача довідки за письмовою заявою фізичної
особи:
- про наявність рахунку або залишок коштів на
вкладному (депозитному) рахунку українською
мовою
- про наявність рахунку або залишок коштів на
вкладному (депозитному) рахунку англійською
мовою

50,00 грн.

50,00 грн.

Без ПДВ

100,00 грн.

100,00 грн.

Без ПДВ

- про курси валют

30,00 грн.

25,00 грн.

5,00 грн.

Надання дублікатів виписок та платіжних
документів в разі їх втрати за письмовою
заявою фізичної особи

30,00 грн.

30,00 грн.

Без ПДВ

В день здійснення
операції, за кожну
довідку

В день здійснення
операції, за кожний
дублікат

2.3.

2.4.

2.5.

Оформлення довіреності на розпорядження
вкладним (депозитним) рахунком іншій
фізичній особі
Оформлення розпорядження щодо коштів на
вкладному (депозитному) рахунку на випадок
смерті
Переказ безготівкових коштів з вкладного
(депозитного) рахунку:
- в межах ПАТ "КБ "Преміум" на будь-які
власні рахунки, відкриті в ПАТ «КБ «Преміум»
- за межі ПАТ "КБ "Преміум" в доларах США

- за межі ПАТ "КБ "Преміум" в євро

2.6.

2.7.
2.8.

Зарахування безготівкових коштів на вкладний
(депозитний) рахунок в національній валюті
Видача готівкових коштів з вкладного
(депозитного) рахунку фізичної особи
Видача готівкових коштів з рахунків з обліку
вкладів на вимогу у разі їх безготівкового
надходження з вкладного (депозитного) рахунку

100,00 грн.

83,33 грн.

16,67 грн.

В день здійснення
операції

60,00 грн.

50,00 грн.

10,00 грн.

В день здійснення
операції

не
тарифікується*

не
тарифікується*

-

30,00 USD

30,00 USD

Без ПДВ

0,5 % від суми
(мін. 30,00
EUR, макс.
100,00 EUR)

0,5 % від суми
(мін. 30,00
EUR, макс.
100,00 EUR)

Без ПДВ

0,1 %, макс.
200,00 грн.

0,1 %, макс.
200,00 грн.

без ПДВ

не
тарифікується*

не
тарифікується*

-

не
тарифікується*

не
тарифікується*

-

В день здійснення
операції
В день здійснення
операції, %
обчислюється від
суми переказаних
коштів
В день здійснення
операції, %
обчислюється від
суми переказаних
коштів

* - не тарифікується, враховано в інших тарифах даного тарифного пакету;
** - операційний час - з 9.00 до 17:00 год.;
*** - післяопераційний час - з 17:00 год. до 17:40 год.;
****- комісійна винагорода за банківські операції в іноземній валюті сплачується виключно в національній валюті за курсом
Національного банку України на момент здійснення операції.

