ТП «Базовий» в іноземній валюті
для клієнтів сегменту середнього и малого бізнесу

Діють з
08.04.2019

(тарифи на розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків суб'єктів господарювання та фізичних осіб, що проводять
незалежну професійну діяльність - клієнтів сегменту малого та середнього бізнесу)
Тарифи (без ПДВ)1 при валюті операції:

№
п.п.

Назва послуги

долари США
(USD)

євро
(ЕUR)

швейцарські
франки (CHF)

англійські фунти
стерлінгів (GBP)

японські єни
(JPY)

російські рублі
(RUB)

польські злоти
інші валюти
(PLN)

Розрахункове обслуговування
Відкриття поточного рахунку:2

1.
1.1.
1.2.

- суб'єкту господарювання-резиденту (за виключенням п.1.2),
іноземному представництву, нерезиденту-інвестору

входить у вартість відкриття п/р у національній валюті

- бюджетній установі

100 UAH

2.

Щомісячне розрахункове обслуговування кожного поточного рахунку 3

120 UAH

3.

Щомісячне розрахункове обслуговування кредиту, отриманого
резидентом в іноземній валюті від нерезидента

60 UAH

4. Зарахування коштів на рахунок клієнта:
4
4.1.
- готівкової валюти
4.2.

Перерахування грошових коштів з поточного рахунку:

5.

входить у вартість розрахункового обслуговування п/р

- безготівкової валюти
5

5.1.

- на рахунки, відкриті в інших банках (за 1 платіжний документ, тип
комісії BEN, SHA, OUR)

0,1%
мін. 30 USD,
макс. 100 USD

5,2.

- на рахунки, відкриті в інших банках (за 1 платіжний документ, тип
комісії OUR-OUR)

750 UAH

0,1%
мін. 25 EUR,
макс. 100 EUR

0,1%
мін. 20 CHF, макс.
130 CHF

7.

Покупка/продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України
- продаж іноземної валюти

7.2.

- покупка іноземної валюти з метою погашення кредитної
заборгованості перед АТ "УКРСИББАНК" 9

7.3.

- покупка іноземної валюти на інші цілі, окрім погашення кредитної
9
заборгованості перед АТ "УКРСИББАНК"
Обмін (конвертація) безготівкової іноземної валюти 6, 8

9.

Підключення до система дистанційного обслуговування (далі- СДО)

10.

750 UAH

1,5%

7.1.

8.

0,1%
мін. 60 PLN,
макс. 400 PLN

входить у вартість розрахункового обслуговування п/р

4

Видача готівкових грошових коштів

0,1%
мін. 2000 RUB,
макс. 7000RUB

входить у вартість розрахункового обслуговування п/р

5.3. - на рахунки, відкриті в АТ "УКРСИББАНК", у т.ч. договірне списання
6.

0,1%
0,1%
мін. 30 GBP, макс. мін. 4000 JPY,
80 GBP
макс. 11000 JPY

7, 8

:

0,01- 100 000,00 - 0,3%
100000,01- 0,15%

0,3%
10

Абонентська плата за проведення операцій із використанням СДО (по
кожному рахунку)

входить у вартість розрахункового обслуговування п/р

11. Закриття поточного рахунку за ініціативою клієнта
Додаткові послуги
Видача довідок, пов'язаних із РКО клієнта (терміном давності до/більше
1 року)

100 UAH

Видача довідок та інших документів (листи, запити, підтвердження й
13.
т.п.), не пов'язаних із РКО

120 UAH

Підготовка платіжних документів на прохання клієнта (комісія за один
14.
документ), у т.ч. ПДВ

30 UAH

Комісія за розшук, уточнення, повернення, аннулювання переказів та
запит щодо проведенних платежів

800 UAH

12.

15.

Примітки:
1

Тарифи застосовуються для всіх регіонів присутності Банку (для АБС SAP for Banking). Усі тарифи, вказані в
даному Додатку, без ПДВ, за виключенням пунктів, в яких вказано "у т.ч. ПДВ". По значеннях тарифу, вказаних в
іноземній валюті, сплата комісій здійснюється в національній валюті, перерахованій за курсом НБУ на день надання
послуги. Датою нарахування комісії являється день виконання Банком операції (надання Банком послуги) за
доручення Клієнта. Скорочення "п/р" означає "поточний рахунок".
За погодженням з клієнтом, АТ "УКРСИББАНК" має право на відшкодування (компенсацію) витрат, понесених у
зв'язку з виконанням доручень клієнта, не передбачених даними тарифами. При відправленні грошових переказів
іноземними кліринговими банками може стягуватися додаткова комісія із суми переказу.
Усі операції, що виконуються по рахунках недержавних пенсійних фондів (згідно з Законом України "Про
недержавне пенсійне забезпечення"), не тарифікуються - дана умова встановлюється на рахунку індивідуальними
нульовими умовами.
Постійним представництвам, офіційним представництвам, представництвам юридичних осіб-нерезидентів, які не
займаються підприємницькою діяльністю (у тому числі - представництвам іноземних банків), установ (груп управління
програмами або проектами міжнародної допомоги та міжнародної технічної допомоги) рахунки відкриваються
виключно в доларах США/євро (операції виконуються згідно з Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, зі
змінами та доповненнями). Перехід на інші тарифні плани не здійснюється.

2

При відкритті поточного рахунку в іноземній валюті відкриття клієнту поточного рахунку в національній валюті
(гривні) - обов'язкове, виключення - бюджетні установи. Комісія стягується за відкриття кожного рахунку.
3

Комісія нараховується за наявності дебетових оборотів та не нараховується:
- за відсутності дебетових оборотів (у т.ч. при призупиненні руху коштів за рішенням державних органів у випадках,
передбачених діючим законодавством);
- за наявності протягом останнього календарного місяця дебетових оборотів пов'язаних виключно із завершальними
операціями по рахунку в дату отримання заяви клієнта на закриття рахунку (за умови відсутності дебетових оборотів
в інші дні місяця в якому проводиться закриття рахунку);
- при накладенні арешту на рахунок клієнта (при цьому, якщо в календарному місяці накладення арешту по рахунку
були присутні обороти, комісія за поточний місяць нараховується; дана умова встановлюється по рахунку
індивідуальними нульовими умовами);
- при виконанні платіжних вимог за рішенням державних органів у випадках, передбачених діючим законодавством
України, за наявності в Банку відповідного документу на арешт коштів (дана умова встановлюється по рахунку
індивідуальними нульовими умовами). Нарахування комісії поновлюється з моменту припинення дії відповідного
рішення або відновлення руху коштів по рахунку. У випадку якщо на рахунок накладений арешт на певну суму й
залишок по рахунку більше цієї суми, то клієнт має право здійснювати плтежі в межах доступної суми, при цьому
щомісячна комісія, вказана в п.2, буде стягуватись.
4

5

Операції з готівковими коштами можливі тільки в валютах: USD, EUR, СHF, RUB, GBP

У випадку зазначення умов платежу OUR або SHA сплата комісії здійснюється в національній валюті,
перерахованій по курсу НБУ на день надання послуги, а при виконанні платежу на умовах BEN - у валюті операції.
При зазначенні комісії як %, комісія розраховується як відсоток від суми валюти операції й сплачується в
національній валюті, перерахованій по курсу НБУ на день надання послуги (OUR, SHA) або у валюті операції (BEN).

6

Комісія розраховується як відсоток від суми валюти операції (тої, що підлягяє обміну) та сплачується в
національній валюті, перерахованій по курсу НБУ на день надання послуги. При одночасному виконанні
операцій по конвертації долл. США у валюту 1-ї групи класифікатора НБУ та продажу цієї валюти на
МВРУ (при цьому суми даних операцій рівні), комісія за конвертацію складає 0,001%.
7

Тариф по долару США та Євро застосовується в залежності від суми купівлі/продажу Клієнтом даних
іноземних валют у номіналі. Сума купівлі/продажу Клієнтом іншої іноземної валюти, що відрізняється від
долара США або Євро, для тарифікації перераховується в долари США по крос-курсу НБУ на день
проведення операції.
Комісія розраховується як відсоток від суми гривні, отриманої від продажу або витраченої на купівлю
іноземної валюти на МВРУ (еквівалент валюти по комерційному курсу операції).
Порядок сплати комісії АТ "УКРСИББАНК" та інших банків:
OUR - оплата комісії АТ "УкрСиббанк" та іншим банкам за переказ коштів за рахунок Клієнта АТ
"УкрСиббанк". Оплата комісії здійснюється в національній валюті, перерахованій по курсу НБУ на день
надання послуги зверх суми платежу.
BEN - оплата комісії АТ "УКРСИББАНК" та іншим банкам за переказ коштів за межу України за рахунок
бенефіціара, утримується з суми переказу у валюті операції. По переказах у доларах США, Євро, RUB,
GBP (англійські фунти), JPY (японські єни), PLN (польські злоти), CHF (швейцарські франки) сума комісії
розраховується відповідно до умов п.7.1. для даних валют. По інших валютах сума комісії розраховується
по формулі: значення тарифу для інших валют (250 грн.)/курс НБУ валюти операції на день її виконання.
SHA - оплата комісії за переказ коштів в іноземній валюті Клієнтом АТ "УКРСИББАНК" по курсу НБУ на
дату надання послуги. Оплата комісії іншим банкам за переказ коштів утримується із суми переказу у
валюті операції за рахунок бенефіціара.
OUR-OUR - оплата комісії АТ "УКРСИББАНК" за переказ коштів Клієнта АТ "УКРСИББАНК". Оплата
комісії здійснюється в національній комісії, перерахованій по курсу НБУ на дату надання послуг понад
суми платежу.
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Комісія не стягується за здійснені операції обміну (конвертації) /покупки/ продажу безготівкових
валютних коштів (в CHF) у рамках "Тимчасового Порядку фінансування клієнтів Роздрібного бізнесу з
використанням мультивалютного кредиту/ кредитної лінії (з метою зміни валюти заборгованості)"
(встановлюється індивідуальними нульовими умовами).
9

Комісія автоматично нараховується й сплачується в гривні по курсу НБУ на дату надання послуги по
тарифу на дату прийняття Банком заявки в роботу.
10

Система дистанційного обслуговування - система StarAccess /UKRSIB business або інша система, яка
впроваджена Банком з метою здійснення дистанційного обслуговування Клієнта. При роботі в UKRSIB
business не тарифікується: генерації особистих та відкритих ключів, формування та обслуговування
посилених сертифікатів відкритого ключа; повторного формування посилених сертифікатів відкритого
ключа протягом дії посилених сертифікатів у разі зміни даних, пошкодження носія, компроментації
особистого ключа тощо.

