Тарифи на обслуговування Клієнтів КорпоративноІнвестиційного Блоку
ЗАГАЛЬНІ УМОВИ СТЯГУВАННЯ КОМІСІЇ

1. Періодичні комісії стягуються з Клієнта щомісячно, в залежності від кількості календарних днів
користування послугою. При цьому, в разі зміни значення тарифу протягом звітного місяця, комісія
розраховується Банком пропорційно кількості календарних днів дії відповідного тарифу, за
виключенням випадку, вказаного в п.2. загальних умов стягування комісій Тарифів.
2. У разі закриття Клієнтом рахунку до закінчення звітного місяця, але після здійснення сплати
(списання) періодичної комісії, сума комісії, що сплачена за дні, протягом яких рахунок був закритий,
вважається комісією, що сплачується Клієнтом за закриття рахунку.
3. Транзакційні комісії стягуються в день виконання операції, наявність на рахунку Клієнта
достатнього залишку для виконання операції та зміст комісії є обов’язковою умовою виконання
операції.
3. Транзакційні комісії, вказані в національній валюті стягуються в національній валюті.
4. Транзакційні комісії, вказані в іноземній валюті стягуються, як % від суми в національній валюті за
операції купівлі, продажу іноземної валюти.
5. Транзакційні комісії, вказані в іноземній валюті стягуються, як % від суми операції в іноземній
валюті за курсом НБУ за платежі в іноземній валюті та операції конверсії.
6. При здійсненні переказу з комісією BEN, комісія стягується у валюті операції та утримується з
суми платежу.
7. Комісія, що вказана в іноземній валюті стягується у гривневому еквіваленті за курсом НБУ,
діючого на момент закінчення операційного дня Банку, за виключенням комісій за операцію
конверсії і за платежі в іноземній валюті, що стягуються у гривневому еквіваленті за курсом НБУ на
момент проведення операції.
8. Сума комісії за кожну операцію округляється до цілих значень копійок:
 в сторону збільшення, якщо значення десятих часток копійок більше або дорівнює 5;
 в сторону зменшення, якщо значення десятих часток копійок менше 5.
9. Окремим договором між Банком і Клієнтом може бути передбачений інший розмір комісій,
порядок розрахунку та стягування.
10. Операції (послуги), що надаються Клієнту за запитом, здійснюються Банком на підставі
отриманого від Клієнта запиту на паперовому носії чи в електронному вигляді, за допомогою системи
дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк», або за допомогою факсимільного/електронного
зв’язку.

