ТАРИФНІ ПАКЕТИ ЗА РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ "ОКЕЙ, АЛЬФА!"
№

Вартість послуги у пакеті1, без ПДВ

Операція

3

1

Комісія за пакетне обслуговування

2

Комісія за обслуговування на іншому
пакеті РКО (зміна пакету РКО)4

3

Відкриття поточного рахунку у
національній валюті

4

Відкриття поточного рахунку в іноземній
валюті

5

Надання послуги договірного списання за
допомогою системи

6

7

Платежі за межі Банку в операційний час
по системі включені в комісію за пакетне
обслуговування
Платежі по Україні в операційний час для
сплати обов`язкових бюджетних платежів

TEST-Drive²

Digital Start

Digital Active

Digital Expert

Digital IT

1 UAH

100 UAH

380 UAH

880 UAH

50 UAH

не тарифікується 8

0 шт.

щомісяця з 1-го числа по останній
день звітного місяця
одноразово, 25 числа першого
місяця дії нового тарифного пакету

200 UAH

3 шт.

Термін сплати (списання) та
особливості комісії

1 UAH

в день відкриття рахунку

не тарифікується 8

-

15 шт.

не обмежено

0 шт.

не тарифікується 8

щомісяця

-

5

8

Переказ коштів на поточні карткові
рахунки фізичних осіб, крім рахунків
укладених в рамках зарплатних проектів

9

Переказ коштів на поточні (некарткові)
рахунки фізичних осіб

10

Видача готівкової гривні з поточного
рахунку

2,0%

1,2%

11

Зарахування готівкових грошових коштів
через касу на розрахунковий рахунок
клієнта

0,2%

0,2%

12

Прийом готівкової гривні від 3-х осіб для
зарахування на поточний рахунок

1,5% мін. 30 UAH

1% мін. 30 UAH

13

14

1

0,8%

0,6%

0,1%

не тарифікується 8

1,2%

1%

2%

0,12%

0,1%

0,2%

0,7% мін. 30 UAH

0,5% мін. 30 UAH

1% мін. 30 UAH

0,4%

від суми, в день проведення
операції

не тарифікується 8

Продаж іноземної валюти (в т.ч.
зворотній продаж)6
Замовлення довідок з РКО українською
мовою в електронному вигляді з
факсиміле відповідно до функціональних
можливостей Системи

-

1

0,1%

не тарифікується 8

15

Замовлення довідок з РКО українською
мовою відповідно до функціональних
можливостей Системи з можливістю
отримання у відділенні Банку

200 UAH

16

Замовлення довідок з РКО українською
мовою відповідно до функціональних
можливостей Системи з можливістю
отримання за адресою Клієнта

200 UAH

від суми, в день проведення
операції

від суми в день здійснення
операції
-

100 UAH
за кожен екземпляр в день
надання послуги
70 UAH

50 UAH

50 UAH

70 UAH

Послуги, що не увійшли у Тарифні пакети (далі - ТП), сплачуються додатково на загальних підставах згідно з Загальними тарифами АТ «АЛЬФА-БАНК» за розрахунково-касове обслуговування Клієнтів малого та середнього бізнесу.
Перехід на даний Тарифний пакет з іншого Тарифного пакету системи "Окей, Альфа!" - неможливий. Строк дії Тарифного пакету "TEST-Drive" складає: для клієнтів які відкрили рахунок до 30.09.2019 включно - 6 календарних місяців з
першого числа місяця, наступного за місяцем відкриття цього ТП; для клієнтів, які відкрили рахунок після 01.10.2019 включно - 3 календарних місяців з першого числа місяця, наступного за місяцем відкриття цього ТП.
3
Комісія не стягується у звітному календартному місяці у разі відсутності руху коштів за поточними рахунками протягом попереднього календарного місяця, а також у разі якщо протягом попереднього 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) (послуга по обслуговуванню рахунку вважається не наданою). Якщо списання грошових коштів ініційовано
співробітником банку за рішенням державних органів, платежі не тарифікуються, входять у вартість пакетного обслуговування п.1.
4
Комісія стягується за умови переходу: з Digital Active на Digital Start, з Digital Expert на Digital Active або Digital Start.
5
Даний Тариф застосовується у разі сплати обов'язкових бюджетних платежів на реквізити банку отримувача - Казначейство України (ЕАП), код банку (МФО) 899998 та єдиного соціального внеску (ЄСВ), балансовий рахунок 3556
6
Термін зарахування коштів на поточний рахунок Клієнта - не пізніше дня Т +1 за умови подання Клієнтом заяви та забезпечення наявності коштів під операцію до 13:30- у разі купівлі іноземної валюти в "незначних" розмірах (в сумі, яка
відповідно законодавства України не підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу) та при обміну валюти (незалежно від суми операції), до 11:00 - у разі у разі купівлі іноземної валюти в сумі, яка перевищує «незначну», до 15:00 у разі продажу іноземної валюти, незалежно від суми. Термін зарахування коштів на поточний рахунок Клієнта може бути збільшений у зв'язку з вихідними днями у країнах походження іноземної валюти.
7
Встановлюється для нових клієнтів ФОП. Комісія нараховується і оплачується в гривневому еквіваленті за курсом здійснення операції на МВРУ.
8
Включено в комісію за пакетне обслуговування згідно п.1
2

