ЗАГАЛЬНІ ТАРИФИ***
АТ «АЛЬФА-БАНК» за обслуговування рахунків та розрахунково-касові операції
клієнтів малого бізнесу
Додаток №2 до Протоколу Тарифного комітету №67 від 16.08.2018 р.

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ СПЛАТИ КОМІСІЙ:
1. Транзакційні комісії сплачуються в день виконання операції/надання послуги, наявність на рахунку Клієнта достатнього залишку коштів для виконання
операції та утримання комісії є обов‘язковою умовою виконання операції.
2. Транзакційні комісії, розмір яких визначено в національній валюті сплачуються в національній валюті.
3. Комісія, зазначена в іноземній валюті стягується в гривневому еквіваленті за курсом НБУ, що діє на момент закінчення операційного дня банку, за
винятком комісії за платежі в іноземній валюті, яка стягується в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на момент проведення операції.
4. Сума комісій за кожною операцією округлюється до цілих значень копійок:
- в бік збільшення, якщо значення десятих часток копійок більше або дорівнює 5;
- в бік зменшення, якщо значення десятих часток копійок менше 5.
5. Окремим договором між Банком та Клієнтом може бути передбачено інший порядок розрахунку та сплати комісій та/або їх розмір.
6. Операції (послуги), що надаються Клієнту за запитом, виконуються Банком на підставі отриманого від Клієнта запиту на паперовому носії або в
електронному вигляді, за допомогою системи дистанційного обслуговування «Клієнт-банк» або засобами факсимільного/електронного зв‘язку.
7. Винагорода по операціях та послугах, які не включають суму ПДВ, сплачується на рахунок № 3570______________.
№
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5

1.6
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2.1
2.2.2
3
3.1
3.2
4
4.1

4.1.1

4.1.2

4.3

Операція (послуга)

Наявність ПДВ

Вартість послуги

без ПДВ

Комісія включена в тариф п. 1.2.

без ПДВ

190,00 грн.

без ПДВ

Послуга не надається

без ПДВ

Комісія включена в тариф п. 1.2.

без ПДВ

Комісія включена в тариф п. 1.2.

без ПДВ

Комісія включена в тариф п. 1.2.

без ПДВ

1

без ПДВ

0

Термін сплати (списання)
комісії

ОПЕРАЦІЇ (ПОСЛУГИ) В ПАКЕТІ
Підключення до тарифного плану
Щомісячна комісія за пакетне обслуговування 1
Комісія за пакетне обслуговування 2
Комісія за зміну пакету РКО

Щомісячна комісія за обслуговування додаткових
поточних рахунків (за кожен рахунок понад включені в
п. 1.2)
Виконання операцій з перерахування та зарахування
платежів по рахунку в іноземній валюті (в т.ч. по
операціях Купівлі/Продажу/ Конверсії валюти на
МВРУ)

Щомісяця з 25 числа по останній
робочий день звітного місяця.
Одноразово,
25 числа першого місяця дії
нового тарифного пакету
Щомісяця з 25 числа по останній
робочий день звітного місяця.
Щомісяця з 25 числа по останній
робочий день звітного місяця.

ВІДКРИТТЯ, ОБСЛУГОВУВАННЯ І ЗАКРИТТЯ
ПОТОЧНИХ РАХУНКІВ.
Кількість рахунків, комісія за відкриття яких включена
4

у п. 1.2.
У національній валют (в.ч. для формування статутного
фонду):
У іноземній валюті
Відкриття рахунків понад включених в ТП в
3,4

національній валюті
Відкриття рахунків понад включених в ТП в іноземній
валюті

4

15

В день відкриття рахунку

200,00 грн.

15

В день відкриття рахунку

без ПДВ

У розмірі поточного залишку на
рахунку

До дня закриття поточного
рахунку

без ПДВ

У розмірі поточного залишку на
рахунку

До дня закриття поточного
рахунку

без ПДВ

10,00 грн./міс.

Щомісяця в останній робочий
день звітного місяця, стягується
при наданні як мінімум однієї
виписки протягом звітного
календарного місяця.

без ПДВ

21,00 грн./міс.

Щомісяця з 25 числа по останній
робочий день звітного місяця,
стягується при наданні як
мінімум однієї виписки протягом
звітного календарного місяця.

без ПДВ

200,00 грн.

без ПДВ

ЗАКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ
за ініциативою Клієнта
за ініциативою Банку, у випадку відсутності руху
коштів, протягом строку передбаченого Договором

ОПЕРАЦІЇ З ДОКУМЕНТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТА
ПІДТВЕРДЖЕННЯ РОЗРАХУНКІВ КЛІЄНТА
Надання виписок з рахунку в електронному
вигляді:
на адресу електронної пошти, незалежно від кількості
рахунків та адрес електронної пошти, за заявою
Клієнта.

у вигляді текстових повідомлень на номер телефону
мобільного зв‘язку, незалежно від кількості рахунків та
номерів телефону, за заявою Клієнта

Надання довідок та виписок, замовлених за
допомогою системи "Кліент Банк":

4.3.1

Замовлення виписок та довідок, укр. мовою або рос.
мовами з можливістю отримання у відділенні Банку:
- Довідка про відкриття, закриття та наявність
рахунків;
- Довідка про сплату статутного капіталу;
- Довідка про підтвердження залишків коштів на
рахунках;
- Довідка про відсутність та наявність кредитів.

без ПДВ

Комісія включена в тариф п. 1.2.

В день проведення операції

4.3.2

Замовлення виписок та довідок, англійською мовою з
можливістю отримання у відділенні Банку:
- Довідка про відкриття, закриття та наявність
рахунків;
- Довідка про сплату статутного капіталу;
- Довідка про підтвердження залишків коштів на
рахунках;
- Довідка про відсутність та наявність кредитів.

без ПДВ

Комісія включена в тариф п. 1.2.

В день проведення операції

без ПДВ

200,00 грн.

В день проведення операції,
додатково стягується комісія
п.4.4.15

без ПДВ

400,00 грн.

В день проведення операції,
додатково стягується комісія
п.4.4.15

без ПДВ

5,00 грн. за кожен екземпляр
(макс. 250,00 грн.).

В день проведення операції,
додатково стягується комісія
п.4.4.15

без ПДВ

5,00 грн. за кожен робочий день
запитуваного клієнтом періоду
(макс. 250,00 грн.).

без ПДВ

100,00 грн. за кожен запит

4.4.1

Замовлення виписок та довідок, укр. мовою або рос.
мовами з можливістю отримання у відділенні Банку:
- Довідка про відкриття, закриття та наявність
рахунків;
- Довідка про сплату статутного капіталу;
- Довідка про підтвердження залишків коштів на
рахунках;
- Довідка про відсутність та наявність кредитів.

без ПДВ

200,00 грн. за екземпляр.

В день проведення операції.

4.4.2

Замовлення виписок та довідок, англійською мовою з
можливістю отримання у відділенні Банку:
- Довідка про відкриття, закриття та наявність
рахунків;
- Довідка про сплату статутного капіталу;
- Довідка про підтвердження залишків коштів на
рахунках;
- Довідка про відсутність та наявність кредитів.

без ПДВ

250,00 грн. за екземпляр.

В день проведення операції.

4.4.3

Уточнення платіжних реквізитів платіжного
документа в національній валюті, за запитом Клієнта.

4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6
4.3.7
4.4

4.4.4

4.4.5

4.4.6

4.4.7

4.4.8

Замовлення довідок по експортно-імпортних
операціях (про підтвердження
перерахування/зарахування коштів, за запитом
клієнта) з можливістю отримання у відділенні Банку.
Замовлення довідок за запитом Клієнта на вимогу
іншим банкам для купівлі іноземної валюти (про
підтвердження надходження коштів у національній
валюті) з можливістю отримання у відділенні Банку.
Замовлення розрахункових документів, оброблених з
використанням системи дистанційного управління
«Клієнт-банк», на паперовому носії та дублікатів
розрахункових документів з можливістю отримання у
відділенні.
Замовлення дублікатів виписок з рахунку за запитом
Клієнта за кожний рахунок з можливістю отримання у
відділенні Банку.
Уточнення платіжних реквізитів платіжного
документа в національній валюті, за запитом Клієнта.

В день проведення операції,
додатково стягується комісія
п.4.4.15
В день проведення операції,
додатково стягується комісія
п.4.4.15

Надання довідок та виписок, замовлених у
відділенні:

Надання виписок з рахунків клієнтів, пов‘язаних з
розрахунково-касовим обслуговуванням в
електронному вигляді за допомогою системи SWIFT у
форматі MT950 або MT940 за кожний рахунок.
Надання копій SWIFT-повідомлення про
підтвердження перерахування/зарахування коштів на
паперовому носії або в електронному вигляді, за
запитом Клієнта.
Надання довідок по експортно-імпортних операціях
(про підтвердження перерахування/зарахування
коштів, за запитом клієнта)
Надання довідок за запитом Клієнта на вимогу іншим
банкам для купівлі іноземної валюти (про
підтвердження надходження коштів у національній
валюті).
Надання дублікатів виписок з рахунку за запитом
Клієнта за кожний рахунок.

без ПДВ

100,00 грн. за кожен запит

В день проведення операції

без ПДВ

50,00 грн./міс.

без ПДВ

20,00 грн. за екземпляр

В день проведення операції.

без ПДВ

200,00 грн. за екземпляр.

В день проведення операції.

без ПДВ

400,00 грн. за екземпляр.

В день проведення операції.

без ПДВ

10,00 грн. за кожен робочий
день запитуваного клієнтом
періоду (макс. 500,00 грн.).

В день проведення операції.

Щомісяця з 25 числа по останній
робочий день звітного місяця.

4.4.9

4.4.10

4.4.11
4.4.12

4.4.13

4.4.14

4.4.15
4.4.16

4.4.17

4.4.18

4.4.19
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Надання довідок за запитом Клієнта для аудиторських
компаній, що стосуються розрахунково-касового
обслуговування Клієнта (про відкриття, закриття та
наявність рахунків, про сплату статутного капіталу,
підтвердження залишків коштів на рахунках,
відсутності та наявності кредитів тощо) українською
або російською мовами.
Надання довідок за запитом Клієнта для аудиторських
компаній, що стосуються розрахунково-касового
обслуговування Клієнта (про відкриття, закриття та
наявність рахунків, про сплату статутного капіталу,
підтвердження залишків коштів на рахунках,
відсутності та наявності кредитів тощо) англійською
мовою.
Надання дублікатів розрахункових документів, за
запитом Клієнта.
Надання розрахункового документа, обробленого з
використанням системи дистанційного управління
«Клієнт-банк», на паперовому носії, за запитом Клієнта.
Перевірка, оформлення, підтвердження Банком пакету
документів для реєстрації в НБУ Повідомлення про
укладання резидентом договору про отримання
кредиту/позики або поворотної фінансової допомоги
від нерезидента.
Перевірка, оформлення, підтвердження Банком пакету
документів для реєстрації в НБУ змін до Повідомлення
про укладання резидентом договору про отримання
кредиту/позики або поворотної фінансової допомоги
від нерезидента.
Передача документів кур'єрською доставкою за
вказаною клієнтом адресою
Оформлення грошової чекової книжки при відкритті
або/та замість втраченої при обслуговуванні
поточного рахунку, за запитом Клієнта.
Надання виписок з рахунків клієнтів, пов'язаних з
розрахунково-касовим обслуговуванням, протягом
терміну дії Договору «Notional pooling»
Перевірка, оформлення, підтвердження Банком пакету
документів або оформлення Довідки відносно
отримання та погашення кредиту/позики для
перереєстрації в НБУ Повідомлення про укладання
резидентом договору про отримання кредиту/позики
або поворотної фінансової допомоги від нерезидента у
зв‘язку із зміною уповноваженого банку.
Відправлення повідомлень Клієнта в електронному
вигляді за допомогою системи SWIFT, за запитом
Клієнта.

5.8

200,00 грн. за екземпляр.

В день проведення операції.

без ПДВ

400,00 грн. за екземпляр.

В день проведення операції.

без ПДВ

10,00 грн. за кожен екземпляр
(макс. 500,00 грн.).

В день проведення операції.

без ПДВ

10,00 грн. за кожен екземпляр
(макс. 500,00 грн.).

В день проведення операції.

в т.ч. ПДВ

1500,00 грн. за реєстрацію
Повідомлення в НБУ.

Протягом 5 робочих днів з дня
повідомлення Банком Клієнта
про реєстрацію в НБУ
Повідомлення.

в т.ч. ПДВ

750,00 грн. за кожну
зареєстровану зміну
Повідомлення в НБУ.

Протягом 5 робочих днів з дня
повідомлення Банком Клієнта
про реєстрацію в НБУ змін до
Повідомленні.

в т.ч. ПДВ

10,00 грн.

В день надання послуги.

без ПДВ

200,00 грн.

В день оформлення.

без ПДВ

500,00 грн.

В день підписання Договору
«Notional pooling».

в т.ч. ПДВ

Протягом 5 робочих днів з дня
1000,00 грн. за зареєстровану
повідомлення Банком Клієнта
зміну Повідомлення в НБУ або
про перереєстрацію в НБУ
довідку.
Повідомлення або в день надання
Банком Клієнту Довідки.

в т.ч. ПДВ

50,00 грн.

В день проведення операції.

без ПДВ

1,2 % від суми.
0,2% від суми (стягується
додатково до комісії зазначеної
в п. 5.1.)

В день проведення операції.

без ПДВ

1,00 % від суми

В день проведення операції.

без ПДВ

2,00 % від суми

В день проведення операції.

без ПДВ

0,6% від суми. (стягується
додатково до комісії зазначеної
в пп .. 5.3.-5.4.).

В день проведення операції.

без ПДВ

0,1% від суми

Комісія сплачується в день
надання послуги однією сумою
від всього обсягу готівкових
грошових коштів, внесених
протягом операційного дня

без ПДВ

2% від суми, мін. 30,00 грн.

В день проведення операції.

В т.ч. ПДВ

15,00 грн.

В день продажу.

КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ,
Видача готівкової гривні з поточного рахунку.
Видача готівкової гривні з поточного рахунку з
урахуванням вказаної Клієнтом купюрності, за
запитом Клієнта.
Видача готівкової іноземної валюти I категорії з
поточного рахунку, за заявою на видачу готівки.
Видача готівкової іноземної валюти IІ категорії з
поточного рахунку, за заявою на видачу готівки.
Видача з поточного рахунку готівкової іноземної
валюти вказаної Клієнтом купюрності за заявою на
видачу готівки, (за умови можливості надання Банком
послуги).
Зарахування готівкових грошових коштів через касу на
розрахунковий рахунок клієнта

5.6

5.7

без ПДВ

Прийом готівкової гривні від фізичних або юридичних
осіб для зарахування на поточні рахунки клієнтів АТ
«Альфа-Банк», при укладанні з Банком відповідного
договору.
Продаж бланків векселів,

без ПДВ

В день проведення операції.

6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4

ПЛАТЕЖІ ЗА ПОТОЧНИМИ РАХУНКАМИ,
Платежі в національній валюті.
Зарахування безготівкових коштів на поточний
рахунок в національній валюті.
Платежі в межах АТ «Альфа-Банк», а також на користь
АТ "Укрсоцбанк" по системі Клієнт-Банк (за кожен
платіж)
Платежі по Україні в операційний час по системі КлієнтБанк
Платежі по Україні за платіжне доручення на
5, 6

6.1.6

паперовому носії
Платежі за ОВДП через депозитарій НБУ.
Платежі по Україні в післяопераційний час по системі
Клієнт-Банк утрируются та сплачуються додатково до

6.1.7

комісії, за платежі в операційний час.
Договірне списання регулярних платежів, при
укладанні з Банком відповідного договору.

6.1.5

6.1.8
6.1.9
6.2
6.2.1
6.2.2

6

Договірне списання платежів з використанням
платіжних вимог.
Комісія за перерахування коштів з поточного рахунку
на карткові рахунки фізичних осіб, крім рахунків
укладених в рамках зарплатних проектів

без ПДВ

Комісія включена в тариф п.1.2.

без ПДВ

Комісія включена в тариф п.1.2.

без ПДВ

2,00 грн. за кожен платіж.

В день проведення операції.

без ПДВ

75,00 грн. за кожен платіж.

В день проведення операції.

без ПДВ

15,00 грн. за кожен платіж.

В день проведення операції.

без ПДВ

0,3% від суми (мін. 20,00 грн.,
макс. 200,00 грн.)

В день проведення операції.

без ПДВ

100,00 грн. за кожний рахунок,
не більше 400,00 грн. у місяць.

Щомісяця з 25 числа по останній
робочий день звітного місяця.

без ПДВ

50,00 грн. за кожен платіж.

В день надання послуги.

без ПДВ

1,5% від суми

Під час надання послуги

Міжнародні платежі та платежі в іноземній
валюті
Зарахування безготівкових коштів на поточний
рахунок в іноземній валюті.
Платежі в іноземній валюті в межах АТ «Альфа-Банк».

без ПДВ

Комісія включена в тариф п.1.2.

без ПДВ

Комісія включена в тариф п.1.2.

без ПДВ

0,4% від суми (мін. 30,00 USD,
макс. 300,00 USD)додатково
стягуються комісії банківкореспондентів

В день проведення операції.

без ПДВ

0,4% від суми (мін. 60,00 USD
макс. 600,00 USD) додатково
стягуються комісії банківкореспондентів

В день проведення операції.

без ПДВ

0,1% від суми (мін. 50,00 грн.,
макс. 500,00 грн.).

В день проведення операції.

без ПДВ

50,00 USD додатково стягуються
комісії банків-кореспондентів

В день проведення операції.

без ПДВ

30,00 USD

Стягується додатково до комісії
зазначеної в п. 6.2.3 -6.2.4 в день
проведення операції.

без ПДВ

0,1% від суми

В день проведення операції.

без ПДВ

30,00 USD

В день проведення операції.

без ПДВ

23,00 EUR

В день проведення операції.

без ПДВ

500,00 RUB

В день проведення операції.

без ПДВ

0,50%

В день проведення операції.

без ПДВ

0,4 % від суми

В день проведення операції.

Платежі в іноземній валюті, в тому числі в іноземній
валюті відмінній від іноземної валюти поточного
7

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
7

рахунку, на користь клієнтів інших банків в день Т , за
умови надання Клієнтом6 платіжного доручення:
- в USD до 16:30 дня Т;
- в EUR до 16:00 дня Т;
- в RUB до 11:30 дня Т;
- в BYN до 12:30 дня Т;
- в CHF до 10:00 дня Т;
- в GBP до 13:30 дня Т;
- в JPY до 17:00 попереднього робочого дня;
- в інших валютах – за домовленістю з банком.
Платежі в доларах США в післяопераційний час на
користь клієнтів інших банків з датою валютування в
день Т, за умови надання Клієнтом платіжного
доручення в іноземній валюті після 16:30 але не
пізніше 17:30 дня Т.
Платежі в національній валюті через ЛОРО-рахунки.
Розслідування за вихідними платежами в іноземній
валюті (зміна платіжних інструкцій,
відміна/повернення платежу, запит про
підтвердження кредитування рахунку беніфіціара).
Платежі в доларах США на користь клієнтів інших
банків, у випадку зазначення Клієнтом в інструкції
платежу (OUR OUR) (комісія банків-кореспондентів не
стягується)
За здійснення розрахунків по зарахуванню грошових
коштів на поточні рахунки клієнтів АТ «Альфа-Банк»
(для фізичних осіб-підприємців, при укладанні з
Банком відповідного договору **)

Міжнародні перекази в іноземній валюті в
системі Альфа-Груп
Платежі в доларах США з датою валютування в день Т,
за умови надання Клієнтом платіжного доручення в
іноземній валюті до 16:30 дня Т.
Платежі в Євро з датою валютування в день Т, за умови
надання Клієнтом платіжного доручення в іноземній
валюті до 16:30 дня Т.
Платежі в Російських рублях з датою валютування в
день Т, за умови надання Клієнтом платіжного
доручення в іноземній валюті до 16:30 дня Т.

КУПІВЛЯ/ПРОДАЖ/КОНВЕРСІЯ ІНОЗЕМНОЇ
ВАЛЮТИ.
7

7.1

Купівля іноземної валюти на МВРУ , в залежності від
суми операції:*
до USD 49999,99 включно
від USD 50000 до USD 99999,99 включно
від USD 100000 до USD 199999,99 включно
від USD 200000,00 та більше
або еквівалент в іншій іноземній валюті.

7.2

Продаж іноземної валюти .

8*

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

8

Продаж іноземної валюти із терміновим зарахуванням
гривні на рахунок Клієнта (зарахування гривні на
рахунок Клієнта здійснюється протягом 1 години з
моменту надання заяви в Банк, за умови можливості
здійснення операції на МВРУ).
Продаж іноземної валюти з метою виконання
зобов‘язань перед АТ «Альфа-Банк» у відповідності до
умов договору, укладеного з Банком.
Зворотній продаж безготівкової іноземної валюти
(продаж та зарахування коштів від продажу іноземної
валюти на рахунок здійснюється в строки, передбачені
діючим законодавством. При цьому продаж іноземної
валюти здійснюється за курсом, встановленим Банком
на день продажу)*.
Конверсія одної безготівкової іноземної валюти в іншу.
9

Купівля безготівкової іноземної валюти на умовах
форвард, при укладанні з Банком відповідного
договору, в залежності від строку дії договору:*
- до 30 календарних днів включно:
- більше 30 календарних днів:
Продаж безготівкової іноземної валюти на умовах
форвард, при укладанні з Банком відповідного
договору, в залежності від строку дії договору:*
- до 30 календарних днів включно:
- більше 30 календарних днів:
Конверсія безготівкової іноземної валюти на умовах
форвард, при укладанні з Банком відповідного
договору, в залежності від строку дії договору:*
- до 30 календарних днів включно:
- більше 30 календарних днів:

без ПДВ

500,00 грн. стягується
додатково до комісії зазначеної
в п.6.2.

без ПДВ

Комісія включена в тариф п.1.2.

без ПДВ

0,35% від суми

В день проведення операції.

без ПДВ

1% від суми

В день проведення операції.

без ПДВ

0,20% від суми операції
0,25% від суми операції

В день проведення операції.

без ПДВ

0,20% від суми операції
0,25% від суми операції

В день проведення операції.

без ПДВ

0,20% від суми операції
0,25% від суми операції

В день проведення операції.

В день проведення операції.

СИСТЕМА «КЛІЄНТ-БАНК»
10

8.1

Встановлення системи «Клієнт-Банк»

8.2

Надання/генерація/перегенерація секретних
ключів/паролів, що забезпечують можливість
проведення переказів, при втраті або забуванні

без ПДВ

Комісія включена в тариф п.1.2.

без ПДВ

24,00 грн. за кожен сертифікат

В день надання послуги.

8.3

паролю.
Підключення до системи «Клієнт-Банк» з виїздом
спеціаліста Банка.

без ПДВ

300,00 грн. стягується
додатково до комісії зазначеної
в п.7.1.

В день надання послуги.

8.4

Виконання операцій по перерахуванню коштів та
надання виписок в електронному вигляді за

без ПДВ

Комісія включена в тариф п.1.2.

10

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9
8.10

8.11

9
9.1

11

допомогою системи «Клієнт-Банк»
Кількість платежів в національній валюті через
систему Клієнт-Банк на користь клієнта іншого банку в
операційний час (у гривні), комісія за які включена в п.
1.2.
Виконання операцій з перерахування коштів за
допомогою системи «Клієнт-Банк» з функціональністю
«Центр фінансового контролю», за кожний рахунок.
Виконання операцій з перерахування коштів та
надання виписок по рахунку в електронному вигляді
за допомогою системи «Клієнт-Банк» з
функціональністю «DocIntegrator», незалежно від
кількості рахунків.
Виконання операцій з перерахування коштів та
надання виписок по рахунку в електронному вигляді
за допомогою системи «Клієнт-Банк» з використанням
eToken, за кожного користувача eToken.16
Заміна та/або переконфігурація eToken за заявою
клієнта.
Виконання операцій з перерахування коштів і надання
виписок в електронному вигляді за допомогою
системи «Клієнт-Банк» з використанням ОТР Token.

без ПДВ

10

без ПДВ

150,00 грн.

Щомісяця з 25 числа по останній
робочий день звітного місяця,
стягується додатково до комісії
п.8.4.

без ПДВ

400,00 грн.

Щомісяця з 25 числа по останній
робочий день звітного місяця,
стягується додатково до комісії
п.8.4.

без ПДВ

50,00 грн. за кожного
користувача eToken

Щомісяця з 25 числа по останній
робочий день звітного місяця,
стягується додатково до комісії
п.8.4.

300,00 грн.

В день подання заяви.

в т.ч. ПДВ

14

без ПДВ

Виконання операцій з перерахування коштів і надання
виписок в електронному вигляді за допомогою
системи «Клієнт-Банк» з використанням Додаткового без ПДВ
14
засобу автентифікації .

120,00 грн. (за кожного
Щомісяця з 25 числа по останній
користувача ОТР Token),
робочий день звітного місяця,
стягується додатково до комісії стягується додатково до комісії
передбаченої п.1.2.
п.8.4.

Комісія включена в тариф п. 1.2.

Щомісяця з 25 числа по останній
робочий день звітного місяця,
стягується додатково до комісії
п.8.4.

ОСОБЛИВІ УМОВИ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ПОТОЧНИХ РАХУНКІВ
За зарахування / перерахування грошових коштів по
поточному рахунку клієнта, з яким укладено договір
про співробітництво в галузі споживчого
кредитування.

без ПДВ

не вище 5% від загального
обороту грошових коштів по
поточному рахунку кліента12

Щомісяця з 25 числа по останній
робочий день звітного місяця.

9.4

Проведення розрахунків із зарахування коштів на
поточний рахунок Клієнта, прийнятих від фізичних або
юридичних осіб, через ПТКС Банку, при укладанні з
Банком відповідного договору.
Внесення на поточний рахунок готівкової гривні через
ПТКС Банку, при укладанні з Банком відповідного
договору
Надання послуг через Контакт-центр Банку у разі
успішної Автентифікації Клієнта/ Уповноваженої особи

9.5

Клієнта
Надання в Банк оформлених бланків карток зі
зразками підписів у зв‘язку із зміною даних Клієнта.

9.2

9.3

9.6
10
10.1

10.2

13

Проведення розрахунків зі списання та зарахування
коштів за поточними рахунками Клієнта відкритим в
системі АТ «Альфа-Банк» з функціональністю «Notional
pooling»

без ПДВ

Послуга не надається

Не пізніше дня зарахування
коштів на поточний рахунок
клієнта
Не пізніше дня зарахування
коштів на поточний рахунок
клієнта

без ПДВ

Послуга не надається

без ПДВ

Комісія включена в тариф п. 1.2.

без ПДВ

20,00 грн.

В день надання.

без ПДВ

250,00 грн.

Щомісяця з 25 числа по останній
робочий день звітного місяця,
стягується додатково до комісії
п.1.4.

без ПДВ

0,5%

В день перерахування грошових
коштів для зарахування на
карткові засоби.

ЗАРПЛАТНО-КАРТКОВІ ТАРИФИ
За зарахування грошових коштів на карткові рахунки
співробітників (% від суми зарахування), при
укладанні з Банком відповідного договору.

16

За використання системи дистанційного
обслуговування (програми зарплатного модуля "e
Salary" (щомісячно)

без ПДВ

Комісія включена в тариф п.
10.1.

ПРИМІТКИ:
1 Комісія щомісячна. Комісія не стягується у разі відсутності руху коштів за поточними рахунками протягом звітного календарного місяця (послуга по
обслуговуванню рахунку вважається не наданою), а також у разі якщо протягом звітного календарного місяця на поточний рахунок зараховувалися суми
відсотків, нарахованих Банком Клієнту за банківськими вкладами (депозитами) і залишками на поточних рахунках та / або з поточних рахунків здійснювалися
платежі / списання виключно з оплати послуг Банку та / або на поточні рахунки зараховувалися платежі Банку (крім оплати Банком клієнту за товари / роботи /
послуги). Якщо списання грошових коштів ініційовано співробітником банку за рішенням державних органів, платежі не тарифікуються.
2 Комісія нараховується 1 раз на рік. Термін сплати комісії: з дня нарахування по останній робочий день місяця нарахування, нарахування здійснюється в місяці
відкриття рахунку. Подальше нарахування через кожні 12 місяців з дати попереднього нарахування.
3 Відкриття та ведення рахунку зі спеціальним режимом використання (2604) Комісія включена в тариф п. 1.2..
4 Комісія стягується за відкриття кожного наступного рахунку понад включеного в ТП одноразово при відкритті. Згідно до пунктів 2.1.1 та 2.1.2.
5 Як зовнішні платежі, так і платежі в АТ "Альфа-Банк" Україна. Якщо списання грошових коштів ініційовано співробітником банку за рішенням державних
органів, платежі не тарифікуються (комісія включена в тариф п. 1.2. або 1.3 відповідно до Тарифного пакету).
6 При збої в роботі системи «Клієнт-Банк», для клієнтів банку, які виконують операцій з перерахування коштів за допомогою системи «Клієнт-Банк», комісія
включається в тариф за платежі по Україні в операційний час по системі Клієнт-Банк. Всі платежі, що надійшли по системі« Клієнт-Банк »в післяопераційний час
або проведені в післяопераційний час, які сформовані за рахунок кредитних коштів, тарифікуються згідно пункту тарифів платежів по Україні в операційний час
по системі Клієнт-Банк.
7 День Т - поточний робочий день банку.
8 Терміни зарахування гривні на поточний рахунок клієнта при продажу іноземної валюти:
- При продажу доларів США або Євро гривня зараховується на поточний рахунок клієнта не пізніше дня Т за умови подання клієнтом заявки про продаж
іноземної валюти та забезпеченні наявності достатньої суми коштів на поточному рахунку клієнта до 10:00 дня Т або при проведенні обов'язкового продажу
банком доларів США або Євро у випадках, передбачених законодавством і не пізніше дня Т + 1 за умови подання клієнтом заявки про продаж іноземної валюти
та забезпечення наявності достатньої суми коштів на поточному рахунку клієнта після 10:00 дня Т;
- При продажу інших іноземних валют гривня зараховується на рахунок клієнта не пізніше дня Т +1 за умови подання клієнтом заяви про продаж іноземної
валюти та забезпеченні наявності достатньої суми коштів на поточному рахунку клієнта до 10:00 дня Т і не пізніше дня Т +2 за умови подання клієнтом заяви
про продаж іноземної валюти та забезпеченні наявності достатньої суми коштів на поточному рахунку клієнта після 10:00 дня Т.
Термін зарахування гривні на поточний рахунок клієнта може бути збільшений у зв'язку з вихідними днями у країнах походження іноземної валюти, яка
9 Терміни зарахування іноземної валюти на поточний рахунок клієнта при купівлі однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту:
- Долари США або Євро зараховуються на поточний рахунок клієнта в день Т, у разі обміну доларів США на Євро або Євро на долари США, за умови подання
клієнтом заяви про купівлю однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту та забезпеченні наявності достатньої суми коштів на поточному рахунку клієнта до
10:00 дня Т і не пізніше дня Т +1 за умови подання клієнтом заяви про купівлю однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту та забезпеченні наявності
достатньої суми коштів на поточному рахунку клієнта після 10:00 дня Т;
- Усі інші іноземні валюти зараховуються на поточний рахунок клієнта не пізніше дня Т +1 за умови подання клієнтом заяви про купівлю однієї іноземної
валюти за іншу іноземну валюту та забезпеченні наявності достатньої суми коштів на поточному рахунку клієнта до 10:00 дня Т і не пізніше дня Т +2 при подачі
клієнтом заяви про купівлю однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту та забезпеченні наявності достатньої суми коштів на поточному рахунку клієнта
після 10:00 дня Т.
Термін зарахування іноземної валюти на поточний рахунок клієнта може бути збільшений у зв'язку з вихідними днями у країнах походження іноземної валюти.
10 Комісія не стягується (комісія включена в тариф п. 1.2. або 1.3 відповідно до Тарифного пакету). у разі підключення до системи виключно для проведення
операцій по вкладному (депозитному) рахунку та/або виключно з метою використання системи дистанційного обслуговування програми зарплатного модуля
"e Salary" (за відсутності у клієнта поточних рахунків).
11 Комісія не стягується (комісія включена в тариф п. 1.2. або 1.3 відповідно до Тарифного пакету). у разі відсутності зареєстрованих підключень до системи
«Клієнт-Банк», пов'язаних з проведенням операцій по поточному рахунку та / або за наявності зареєстрованих підключень до системи «Клієнт-Банк», пов'язаних
з проведенням операцій по вкладному (депозитному) рахунку та/або виключно з метою використання системи дистанційного обслуговування програми
зарплатного модуля "e Salary" за відсутності у клієнта поточних рахунків (під зареєстрованими підключеннями мається на увазі вхід клієнта в систему «КлієнтБанк» для оформлення розрахункових документів та / або отримання інформації про стан рахунку протягом звітного календарного місяця).
12 Тариф розраховується для кожного клієнта щомісяця. Якщо сума комісії перевищує 5% від загального обороту грошових коштів по поточному рахунку
клієнта за місяць, її узгодження виноситься на Тарифний комітет.

13 Перелік послуг:
- призупинення виконання електронних розрахункових документів Клієнта, обслуговування якого у Системі «Клієнт-Банк» здійснюється за допомогою ЕЦП
(включає уточнення, повернення, аналювання, зміну умов переказів тощо);
- призупинення виконання Заявок на договірне списання, підписаних/підтверджених Електронним підписом Клієнта, та/ або доручень на здійснення у Системі
«Клієнт-Банк» операцій, що згідно з умовами Договору на комплексне банківське обслуговування суб'єктів господарювання, що розміщений на офіційному сайті
Банку в мережі інтернет - www.alfabank.ua (далі, ДКБО) можуть бути ініційовані шляхом накладення Електронного підпису та/або документів, підписання яких
згідно з умовами ДКБО допускається Електронним підписом, що надійшли/надходять до Банку засобами Системи «Клієнт-Банк» (включає уточнення,
повернення, аналювання, зміну умов переказів та списання тощо);
- зміна витратних добових лімітів по Поточному рахунку/ Платіжній картці «Бізнес-карта», з дотриманням умов передбачених ДКБО;
- блокування/ розблокування Платіжної картки «Бізнес-карта» (внесення, вилучення Платіжної карти до\з стоп-списку);
- розшук (запит), підтвердження проведених платежів, залишків за рахунками та інши подібні операціїі з розрахунково-касового обслуговування.
14 Комісія стягується починаючи з моменту реєстрації та оформлення eToken, ОТР Token, використання Додаткового засобу автентифікації в системах Банку
15 Для клієнтів, у яких наявний відкритий поточний рахунок в будь-якій валюті та/або будь-який продукт/послуга в АТ "Укрсоцбанк" комісія за відкриття
другого та наступних поточних рахунків (без обмежень по кількості) одночасного із відкриттям першого поточного рахунку в національній валюті включена в
тариф п. 1.2.
16 Комісія застосовується для договорів укладених починаючи з 03.09.2018 року. За договорами що укладені до 03.09.2018 року, застосовуються наступні тарифи
залежно від тарифного пакету:
«Бізнес ІТ»-0,4%; «Альфа – Підприємець»-0,4%; «Альфа – Підприємець+»-0,4%; «Загальні»-0,4%; «Альфа-Основа+»-0,4%; «Альфа-Аграрій»-0,4%; «Бізнес Обіг»0,2%; «Бізнес ЗЕД»-0,2%; «Бізнес Безліміт»-0,01%; «Альфа-Свобода+»-0,01%.
* Комісія нараховується і оплачується в гривневому еквіваленті за курсом здійснення операції на МВРУ в день здійснення операції.
** Комісія стягується з відправників-нерезидентів, які виконали наступні умови:
- уклали Договір о співробітництві в галузі розрахункового обслуговування по розподілу коштів
- уклали Договір на Клієнт Банк з Альфа Банком
- у яких є укладені зовнішньоекономічні контракти з фізичними особами-підприємцями (при цьому ФЛП є клієнтами Альфа Банку)
- надали в Альфа Банк Реєстр по формі Додатка 1 до Договору о співробітництві в галузі розрахункового обслуговування по розподілу коштів
*** Тарифікація послуг, що не входять у Тарифні Пакети та/або послуги, які надаються поза Тарифними Пакетами, та тарифікація Тарифних Пакетів які не
відкриваються. Тарифний Пакет "Основа" перейменований на "Загальні", фізичні особи які займаються незалежною професійною діяльністю такі як адвокати,
нотаріуси та судові єксперти відкриваютьсся на данному ТП.

