Діють з 04.04.2019

Тарифи на розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків фізичних осіб
Тарифний пакет "Базовий" у національній валюті1
№ п.п.

Назва послуги

Тариф за послугу

Розрахунково-касове обслуговування
1.

Відкриття поточного рахунку:

1.1.

- резиденту

1.2.

- нерезиденту

100грн.
не тарифікується

2.

Перехід з діючих тарифних пакетів2

3.

Зарахування на поточний рахунок:

входить у вартість відкриття п/р

3.1.

- готівкових коштів власником рахунку3, 4

3.2.

- безготівкових коштів (за виключенням п.3.3.)5

3.3.

- безготівкових коштів у результаті продажу цінних
паперів фондів ЗАТ "КУА "УкрСиб Эссет Менеджмент"

3.4.

- грошових переказів, отриманих від купівлі/продажу іноземної/національної валюти в UKRSIB
Online (10)

4.

Виплата готівкових коштів з поточного рахунку4

5.

Перерахування коштів з поточного рахунку (за виключенням п.6): 6
- шляхом договірного списання ("Довгострокове доручення")

5.2.

- за допомогою Системи дистанційного банківського обслуговування

5.3.

- для виплати переказу готівковими коштами по системі "За мить" 4

5.4.

- на підставі розрахункових документів на паперових носіях

- через інтернет-банкінг UKRSIB online за допомогою послуги "Постійне доручення"
на користь операторів мобільного зв’язку
- через інтернет-банкінг UKRSIB online за допомогою послуги "Постійне доручення"
5.6.
для оплати комунальних послуг
Переказ коштів у національній та іноземній валютах з одного рахунку клієнта на інший його рахунок
6.
в UKRSIB Online (10)
5.5.

Перерахування коштів з поточного рахунку в рамках операції цільового автокредитування

8.

Підключення до Системи дистанційного банківського обслуговування

9.

Закриття поточного рахунку

1%
1% max 50 грн.

не тарифікується
входить у вартість відкриття п/р

5.1.

7.

входить у вартість відкриття п/р

1% min 12 грн. max 1 000 грн.

1 грн
входить у вартість відкриття п/р
не тарифікується
1% min 12 грн. max 300 грн.

4

не здійснюється
входить у вартість відкриття п/р

Оформлення довідок, інше
10.

Оформлення дубліката виписки7

11.

Відправка електронною поштою/СЕП НБУ повідомлень, пов'язаних з уточненням: призначення
платежу; П.І.Б./ назва отримувача; номер ДРФО/ код ЕДРПОУ отримувача після здійснення
розрахункової операції

12.

Оформлення довідки по РКО

13.

Оформлення довідки про наявність (відсутність) кредитів, кредитної заборгованості, про стан
розрахунків по кредитам для надання в інші організації 8

14.

Оформлення довідки, не пов'язаної з РКО та кредитними операціями клієнта

15.

Оформлення довіреності на розпорядження поточним рахунком, у т.ч. ПДВ

16.

Додаткова комісія за обслуговування рахунків 9

17.

Нарахування відсотків на залишок по поточному рахунку

100грн.

не тарифікується

100грн.
згідно з Наказом по Банку
11

18

Перерахунок готівки при надходженні в операційну касу на підставі заяви клієнта на перерахунок

19

Обмін банкнот і монет придатних до обігу одних номіналів на банкноти і монети інших номіналів, при
наявності у банку такої можливості 11, 12

0,5% min 50 UAH
Сума обміну до 500
грн

Сума обміну понад
500 грн

Входить в комісію
РКО

0,5% min 50 UAH

1

За наявності мінімальної/максимальної межі значення тарифу мається на увазі % від суми операції, але не менше/більше вказаного значення мінімума/максимума.
Нарахування комісії за разові послуги здійснюється в момент виконання операції. Нарахування комісії за періодичні послуги здійснюється в останній робочий день
поточного місяця. Час, протягом якого приймаються та виконуються документи на перерахування, встановлюється Банком самостійно й зазначається в його внутрішніх
документах.
Скорочення "п/р" означає "поточний рахунок". Усі тарифи, вказані в даному Додатку, без ПДВ, за виключенням пунктів, в яких вказано "у т.ч. ПДВ".
Даний тарифний пакет використовується також для інвестиційних рахунків за умови укладення з клієнтом Договору банківського рахунку (інвестиційний рахунок фізичної
особи-нерезидента).
2

Перехід з тарифних планів Start, All inclusive, All inclusive Ultra, All inclusive De Luxe не здійснюється.

3

Внесення готівкових коштів третьою особою (не власником рахунку), у т.ч. довіреною особою, здійснюється у відповідності з тарифами АТ "УКРСИББАНК" на послуги,
не пов'язані з операціями, які виконуються в рамках Договору банківського рахунку.
4
Нерезидентам - інвесторам послуга не надається.
5

Комісія не стягується в результаті зарахування коштів з рахунків, відкритих в АТ "УКРСИББАНК":
- кредитних коштів;
- з вкладних рахунків цього ж клієнта та відсотків по ним;
- грошових переказів (отриманих по системах швидких грошових переказів);
- пенсії та грошової допомоги, які перераховуються органами соціального захисту населення, Пенсійним фондом і Фондами соціального страхування;
- пов'язаних із продажем валюти на МВРУ;
- поверненням надмірно/помилково утриманих комісій;
- нарахованих відсотків по поточному рахунку;
- коригувальних/виправних/сторно операцій, які здійснює Банк;
- із власних поточних рахунків клієнта (виключення, т.б. комісія стягується, - зарахування з рахунків нотаріусів, адвокатів, фізичних осіб-підприємців, відкритих на
ТП All Inclusive або на ТП Personal Banking);
- з карткових рахунків (виключення, т.б. комісія стягується, - зарахування з рахунків суб'єктів господарювання або з рахунків інших клієнтів, відкритих на ТП All
inclusive або ТП "Пенсійні картки"/"Соціальні картки").
6

Комісія не стягується в результаті перерахування коштів з метою:
- зарахування на власні рахунки клієнта, відкриті в АТ "УКРСИББАНК";
- зарахування на карткові рахунки в АТ "УКРСИББАНК" (виключення, т.б. комісія стягується, - перерахування на карткові рахунки інших клієнтів, відкриті на ТП All
inclusive або "Пенсійні картки"/"Соціальні картки");
- погашення власної заборгованості клієнта перед АТ "УКРСИББАНК" по кредиту та відсоткам по ньому або погашення заборгованості іншого клієнта, поручителем
якого він являється;
- купівлі/продажу/обміну валюти на МВРУ;
- сплати АТ "УКРСИББАНК" комісій за надані послуги;
- списання АТ "УКРСИББАНК" коштів у результаті коригувальних/виправних/сторно операцій.
7

Комісія стягується за 1 екземпляр виписки.
8
Комісія не стягується в тому числі і при оформленні довідки про повне погашення кредиту («Лист про виконання усіх зобов’язань»).
Комісія стягується в останній робочий день місяця у разі відсутності зарахувань коштів на рахунок (до зарахувань коштів не відносяться в даному випадку нарахування
відсотків на залишок по рахунку) та списань коштів з рахунку протягом 6 місяців з дати останньої такої операції або з дати останнього нарахування даної комісії.
10
Проведення переказів можливе між картковими та поточними рахунками в рамках різних Тарифних планів, але між рахунками одного Клієнта Перекази
можливі між рахунками в наступних валютах: UAH-USD, UAH-EUR, USD-UAH, EUR-UAH. Операція недоступна для переказів з/на накопичувальні рахунки та з/на
поточні рахунки «Активні гроші». Мінімальна сума переказу - 1 EUR / USD. Перекази доступні тільки для резидентів та здійснюються у режимі 24/7 в UKRSIB
Online.
9

11

Комісія не застосовується для клієнтів, які уклали з Банком "Договір про елітарному персональному банківському обслуговуванні "(клієнти Personal Banking).

12

З монетами іноземної валюти Банк не працює

Телефон Служби підтримки StarContact: 729 (безкоштовно з мобільних телефонів), 0-800-505-800 (безкоштовно в межах України)
my.ukrsibbank.com

