Тарифний план за документарними та гарантійними операціями АТ "Альфа-Банк"

№

Назва послуги

Тариф АТ "Альфа-Банк"

Примітка

ПДВ

Порядок розрахунку та застосування

A

Операції за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями

A.1

Документарні акредитиви в іноземній валюті, що відкриті АТ "Альфа-Банк"

1

Відкриття акредитива

2
2,1

Виконання операцій за
акредитивом
виконання операцій за
акредитивом щодо забезпечення
розрахунків за непокритим
акредитивом

2,2

виконання платежу за
акредитивом

2,3

виконання операцій з
документами, що містять
розбіжності з умовами
акредитива
відправлення SWIFTповідомлень, пов'язаних з
відкриттям акредитива та
виконанням операцій за ним
відправлення документів, що
пов'язані з розрахунками за
акредитивами (в т.ч. поверненя
несплачених документів за
акредитивом)

2,5

2,6

0,2% від суми акредитива;
але не менше 100 USD, та не
більше 2 000 USD

без ПДВ

Комісія розраховується від максимальної суми зобов'язань АТ "АльфаБанк" за акредитивом.

від 3% до 7% річних, але не
ненше 50 USD за кожен
місяць або його частину

без ПДВ

0.15% від суми платежу;
але не менше 30 USD, та не
більше 150 USD
50 USD за кожний пакет
документів

без ПДВ

Комісія сплачується за непокритими акредитивами (частково покритими
акредитивами).
Комісія розраховується від суми зобов'язань АТ "Альфа-Банк" за
акредитивом (за вирахуванням суми грошового забезпечення, що
розміщене на рахунку покриття за акредитивом в АТ "Альфа-Банк" (за
наявності)) за фактичний строк дії зобов'язань ПАТ "Альфа-Банк" за
акредитивом, а саме за період з дати відкриття акредитива до дати
завершення розрахунків за акредитивом або дати спливу строку дії
зобов'язань АТ "Альфа-Банк" за акредитивом або до дати формування
грошового покриття (в залежності від того, яка з цих подій відбудеться
раніше).
Комісія розраховується від суми кожного платежу за акредитивом.

10 USD за кожне
повідомлення

без ПДВ

40 USD - за межі України,
55 грн. - в межах України

в т.ч.
ПДВ

без ПДВ

Комісія сплачується за кожним пакетом документів, що містять
розбіжності з умовами акредитива, що виявлені АТ "Альфа-Банк".
Комісія сплачується бенефіціаром (якщо інше не передбачене умовами
акредитива).
Комісія сплачується за кожне відправлене SWIFT-повідомлення (крім
SWIFT-повідомлень, що відправляються при здійсненні запиту щодо
анулювання акредитива та при здійсненні розшуку / запиту за
акредитивом)
Комісія сплачується за відправлення кожного пакету документів
кур'єрською службою або засобами поштового зв'язку.

3

Унесення погоджених змін до
умов акредитива

3,1

збільшення суми акредитива

0.2% від суми збільшення;
але не менше 100 USD, та не
більше 2 000 USD

без ПДВ

3,2

унесення інших погоджених змін
до умов акредитива; в т.ч.
анулювання акредитива

50 USD

без ПДВ

4

Перевірка документів за
акредитивом

0,2% від суми документів;
але не менше 100 USD, та не
більше 1 000 USD за пакет
документів

без ПДВ

50 USD за пакет документів

без ПДВ

30 USD

без ПДВ

Комісія розраховується від максимальної суми, на яку збільшуються
зобов'язання АТ "Альфа-Банк" за акредитивом.
Крім того, у випадку збільшення суми непокритого акредитива
(частково покритого акредитива), починаючи з дати унесення змін до
умов такого акредитива комісія за забезпечення розрахунків за
непокритим акредитивом розраховується виходячи із максимальної
суми акредитива після збільшення.
Комісія сплачується за кожен запит на унесення змін.
Крім того, у випадку продовження строку дії непокритого акредитива
(частково покритого акредитива), починаючи з дати унесення змін до
умов такого акредитива комісія за забезпечення розрахунків за
непокритим акредитивом розраховується виходячи із нового строку дії
акредитива.
Комісія розраховується від суми, що підлягає сплаті за акредитивом за
відповідним пакетом документів; комісія сплачується за перевірку
кожного пакету документів.
Застосовується до акредитивів, що виконуються АТ "Альфа-Банк", а
також до акредитивів, що виконуються в іншому банку, але за якими
виконуючий банк не здійснив перевірку документів або не повідомив
АТ "Альфа-Банк" про результати перевірки документів.
Комісія сплачується за перевірку кожного пакету документів.
Застосовується до акредитивів, що виконуються в іншому банку і за
якими виконуючий банк здійснив перевірку документів та повідомив
АТ "Альфа-Банк" про результати перевірки документів.
Комісія сплачується за кожен запит за акредитивом (крім запиту щодо
анулювання акредитива), що виконується на підставі відповідного
письмового запиту Клієнта. Комісія за відправлення SWIFTповідомлення не застосовується.

5

Розшук / запит за акредитивом

A.2

Документарні акредитиви в іноземній валюті, що отримані АТ "Альфа-Банк"

1

Попередне авізування
акредитива

50 USD

2

Авізування акредитива

0,1% від суми акредитива;
але не менше 50 USD, та не
більше 500 USD

без ПДВ

Комісія розраховується від максимальної суми акредитива.

3

Авізування змін до умов
акредитива

50 USD

без ПДВ

Комісія сплачується за авізування кожної зміни до умов акредитива.

без ПДВ

5

Попередня перевірка
документів (проектів
документів), що будуть надані
за акредитивом

0,1% від суми документів;
але не менше 50 USD, та не
більше 350 USD

в т.ч.
ПДВ

6

Перевірка документів за
акредитивом

0,2% від суми документів;
але не менше 100 USD, та не
більше 1 000 USD за пакет
документів

без ПДВ

7

Виконання операцій за
акредитивом
відправлення SWIFTповідомлень, пов'язаних з
авізуванням акредитива,
підтвердженням акредитива та
виконанням операцій за ним
відправлення документів, що
пов'язані з розрахунками за
акредитивами (в т.ч. поверненя
несплачених документів за
акредитивом)
Розшук / запит за акредитивом

10 USD за кожне
повідомлення

без ПДВ

Комісія сплачується за кожне відправлене SWIFT-повідомлення (крім
SWIFT-повідомлень, що відправляються при здійсненні запиту щодо
анулювання акредитива та при здійсненні розшуку / запиту за
акредитивом)

40 USD - за межі України,
55 грн. - в межах України

в т.ч.
ПДВ

Комісія сплачується за відправлення кожного пакету документів
кур'єрською службою або засобами поштового зв'язку.

30 USD

без ПДВ

9

Коригування (експертиза)
тексту акредитива

50 USD

в т.ч.
ПДВ

Комісія сплачується за кожен запит за акредитивом (крім запиту щодо
анулювання акредитива), що виконується на підставі відповідного
письмового запиту Клієнта. Комісія за відправлення SWIFTповідомлення не застосовується.
Комісія сплачується за розробку або корегування (експертизу) тексту
акредитива, що виконані АТ "АЛЬФА-БАНКА" на підставі письмового
запиту Клієнта

B

Операції за документарними акредитивами в національний валюті

B.1

Документарні акредитиви в національній валюті, що відкриті АТ "Альфа-Банк"

1

Відкриття акредитива

2

Виконання операцій за
акредитивом

8

0.2% від суми акредитива;
але не менше 1 000 грн., та
не більше 5 000 грн.

без ПДВ

Комісія розраховується від максимальної суми акредитива.
Застосовується у разі наявності письмового звернення бенефіціара до
АТ "Альфа-Банк" з проханням здійснити попередню перевірку
документів (проектів документів) та згодою сплатити комісію за
попередню перевірку документів (проектів документів).
Комісія розраховується від суми, що підлягає сплаті за акредитивом за
відповідним пакетом документів; комісія сплачується за перевірку
кожного пакету документів.
Застосовується до акредитивів, що виконуються АТ "Альфа-Банк", або у
разі наявності письмових інструкцій бенефіціара до АТ "Альфа-Банк"
щодо здійснення перевірки документів та згоди сплатити комісію за
перевірку документів.

Комісія розраховується від максимальної суми зобов'язань АТ "АльфаБанк" за акредитивом.

2,1

виконання операцій за
акредитивом щодо забезпечення
розрахунків за непокритим
акредитивом

від 3% до 7% річних; але не
ненше 500 грн. за кожен
місяць або його частину

без ПДВ

2,2

виконання платежу за
акредитивом

50 грн.

без ПДВ

2,3

виконання операцій з
документами, що містять
розбіжності з умовами
акредитива
відправлення SWIFTповідомлень, пов'язаних з
відкриттям акредитива та
виконанням операцій за ним
відправлення документів, що
пов'язані з розрахунками за
акредитивами (в т.ч. поверненя
несплачених документів за
акредитивом)
Унесення погоджених змін до
умов акредитива

300 грн. за кожний пакет
документів

без ПДВ

100 грн. за кожне
повідомлення

без ПДВ

55 грн.

в т.ч.
ПДВ

3,1

збільшення суми акредитива

0.2% від суми збільшення;
але не менше 1 000 грн., та
не більше 5 000 грн.

без ПДВ

3,2

унесення інших погоджених змін
до умов акредитива; в т.ч.
анулювання акредитива

300 грн.

без ПДВ

2,5

2,6

3

Комісія сплачується за непокритими акредитивами (частково покритими
акредитивами).
Комісія розраховується від суми зобов'язань АТ "Альфа-Банк" за
акредитивом (за вирахуванням суми грошового забезпечення, що
розміщене на рахунку покриття за акредитивом в АТ "Альфа-Банк" (за
наявності)) за фактичний строк дії зобов'язань АТ "Альфа-Банк" за
акредитивом, а саме за період з дати відкриття акредитива до дати
завершення розрахунків за акредитивом або дати спливу строку дії
зобов'язань АТ "Альфа-Банк" за акредитивом або до дати формування
грошового покриття (в залежності від того, яка з цих подій відбудеться
раніше).
Комісія розраховується від суми кожного платежу за акредитивом.
Комісія сплачується за кожним пакетом документів, що містять
розбіжності з умовами акредитива, що виявлені АТ "Альфа-Банк".
Комісія сплачується бенефіціаром (якщо інше не передбачене умовами
акредитива).
Комісія сплачується за кожне відправлене SWIFT-повідомлення (крім
SWIFT-повідомлень, що відправляються при здійсненні запиту щодо
анулювання акредитива та при здійсненні розшуку / запиту за
акредитивом)
Комісія сплачується за відправлення кожного пакету документів
кур'єрською службою або засобами поштового зв'язку.

Комісія розраховується від максимальної суми, на яку збільшуються
зобов'язання АТ "Альфа-Банк" за акредитивом.
Крім того, у випадку збільшення суми непокритого акредитива
(частково покритого акредитива), починаючи з дати унесення змін до
умов такого акредитива комісія за забезпечення розрахунків за
непокритим акредитивом розраховується виходячи із максимальної
суми акредитива після збільшення.
Комісія сплачується за кожен запит на унесення змін.
Крім того, у випадку продовження строку дії непокритого акредитива
(частково покритого акредитива), починаючи з дати унесення змін до
умов такого акредитива комісія за забезпечення розрахунків за
непокритим акредитивом розраховується виходячи із нового строку дії
акредитива.

4

Перевірка документів за
акредитивом

0.2% від суми документів;
але не менше 500 грн., та не
більше 10 000 грн. за пакет
документів

без ПДВ

5

Розшук / запит за акредитивом

200 грн.

без ПДВ

B.2

Документарні акредитиви в національній валюті, що отримані АТ "Альфа-Банк"

1

Авізування акредитива

2

Авізування змін до умов
акредитива

5

Перевірка документів за
акредитивом

6

Виконання операцій за
акредитивом
відправлення SWIFTповідомлень, пов'язаних з
авізуванням акредитива,
підтвердженням акредитива та
виконанням операцій за ним
відправлення документів, що
пов'язані з розрахунками за
акредитивами (в т.ч. поверненя
несплачених документів за
акредитивом)
Розшук / запит за акредитивом

6,2

6,3

7

8

Коригування (експертиза)
тексту акредитива

Комісія розраховується від суми, що підлягає сплаті за акредитивом за
відповідним пакетом документів; комісія сплачується за перевірку
кожного пакету документів.
Застосовується до акредитивів, що виконуються АТ "Альфа-Банк", а
також до акредитивів, що виконуються в іншому банку, але за якими
виконуючий банк не здійснив перевірку документів або не повідомив
АТ "Альфа-Банк" про результати перевірки документів.
Комісія сплачується за кожен запит за акредитивом (крім запиту щодо
анулювання акредитива), що виконується на підставі відповідного
письмового запиту Клієнта. Комісія за відправлення SWIFTповідомлення не застосовується.

0,1% від суми акредитива;
але не менше 500 грн., та не
більше 5 000 грн.
300 грн.

без ПДВ

Комісія розраховується від максимальної суми акредитива.

без ПДВ

Комісія сплачується за авізування кожної зміни до умов акредитива.

0.2% від суми документів;
але не менше 500 грн, та не
більше 10 000 грн. за пакет
документів

без ПДВ

Комісія розраховується від суми, що підлягає сплаті за акредитивом за
відповідним пакетом документів; комісія сплачується за перевірку
кожного пакету документів.
Застосовується до акредитивів, що виконуються АТ "Альфа-Банк", або у
разі наявності письмових інструкцій бенефіціара до АТ "Альфа-Банк"
щодо здійснення перевірки документів та згоди сплатити комісію за
перевірку документів.

100 грн.

без ПДВ

Комісія сплачується за кожне відправлене SWIFT-повідомлення (крім
SWIFT-повідомлень, що відправляються при здійсненні запиту щодо
анулювання акредитива та при здійсненні розшуку / запиту за
акредитивом)

55 грн.

в т.ч.
ПДВ

Комісія сплачується за відправлення кожного пакету документів
кур'єрською службою або засобами поштового зв'язку.

200 грн.

без ПДВ

1 000 грн.

в т.ч.
ПДВ

Комісія сплачується за кожен запит за акредитивом (крім запиту щодо
анулювання акредитива), що виконується на підставі відповідного
письмового запиту Клієнта. Комісія за відправлення SWIFTповідомлення не застосовується.
Комісія сплачується за розробку або корегування (експертизу) тексту
акредитива, що виконані АТ "Альфа-Банк" на підставі письмового
запиту Клієнта

C

Операції за гарантіями, контргарантіями, резервними акредитивами

C.1

Операції за гарантіями, контргарантіями, резервними акредитивами в іноземній валюті, що надані АТ "Альфа-Банк"

1

Надання гарантії /
контргарантії / резервного
акредитива

2

Управління наданою гарантією
/ контргарантією / наданим
резервним акредитивом

2,1

управління наданою гарантією /
контргарантією / наданим
резервним акредитивом

0,5-2% від суми
гарантії/контргарантії/резер
вного акредитива; (але не
менше 100 USD, та не
більше 1 500 USD)

-

2-5% річних від суми
гарантії/контргарантії/резер
вного акредитива

3-7 % річних від суми
гарантії/контргарантії/резер
вного акредитива
2,2

2,3

перевірка вимоги платежу та/або
документів, наданих за гарантією
/ контргарантією / резервнім
аккредитивом
виконання платежу за гарантією /
контргарантією / резервним
акредитивом

без ПДВ

у разі розміщення
грошового покриття
на рахунку
забезпечення в сумі
та валюті гарантії /
контргарантії /
резервного
акредитива послуга
не тарифікується, так
як її вартість
врахована в тарифі за
надання гарантії /
контргарантії /
резервного
акредитива)
у разі надання в
забезпечення
майнових прав
вимоги отримання
грошових коштів, що
розміщені на
депозитному рахунку

без ПДВ

у разі надання
іншого забезпечення

без ПДВ

Комісія розраховується від суми зобов'язань АТ "Альфа-Банк" за
наданою гарантією / контргарантією та максимальної суми зобов'язань
ПАТ "Альфа-Банк" за резервним акредитивом

-

без ПДВ

0,2% від суми; але не менше
100 USD, та не більше 1 000
USD

без ПДВ

0,15% від суми; але не
менше 50 USD, та не більше
500 USD

без ПДВ

Комісія розраховується від суми зобов'язань АТ "Альфа-Банк" за
наданою гарантією / контргарантією та максимальної суми зобов'язань
АТ "Альфа-Банк" за наданим резервним акредитивом за фактичну
кількість днів дії гарантії / контргарантії / резервного акредитива.

Комісія розраховується від суми, що вимагається до сплати за гарантією
/ контргарантією / резервним акредитивом. Комісія сплачується за
перевірку кожної наданої вимоги платежу та/або документів за
гарантією / контргарантією / резервним акредитивом.
Комісія розраховується від суми кожного платежу за гарантією /
контргарантією / резервним акредитивом.

2,4

2,6

відправлення SWIFTповідомлень, пов'язаних з
наданням гарантії / контргарантії
/ резервного акредитива та
виконанням операцій за нею
(ним)
відправлення документів

10 USD за кожне
повідомлення

без ПДВ

Комісія сплачується за кожне відправлене SWIFT-повідомлення (крім
SWIFT-повідомлень, що відправляються при здійсненні запиту щодо
анулювання гарантії / контргарантії / резервного акредитива та при
здійсненні розшуку / запиту за гарантією / контргарантією / резервним
акредитивом)

40 USD - за межі України,
55 грн. - в межах України

в т.ч.
ПДВ

Комісія застосовується у випадку відправлення оригіналу гарантії /
резервного акредитива та/або змін до них на паперовому носії на адресу
бенефіціара / банку бенефіціара / принципала (наказодавця), а також у
випадку повернення несплачених документів, що були надані за
гарантією / резервним акредитивом, пред'явнику таких документів.
Комісія сплачується за відправку кожного пакету документів.

Комісія сплачується за кожен запит на унесення змін.
Крім того, починаючи з дати унесення змін до умов гарантії /
контргарантії / резервного акредитива, комісія за управління гарантією /
контргарантією / резервним акредитивом розраховується виходячи із
максимальної суми відповідного інструменту після збільшення.
Комісія сплачується за кожен запит на унесення змін.
Крім того, у випадку продовження строку дії гарантії / контргарантії /
резервного акредитива, починаючи з дати унесення змін до умов
гарантії / контргарантії / резервного акредитива комісія за виконання
операцій за наданою гарантією / контргарантією / наданим резервним
акредитивом щодо її (його) супроводу розраховується виходячи із
нового строку дії інструменту.
Комісія сплачується за кожен запит за гарантією / контргарантією /
резервним акредитивом (крім запиту щодо анулювання інструменту),
що виконується на підставі відповідного письмового запиту Клієнта.
Комісія за відправлення SWIFT-повідомлення не застосовується.
Комісія сплачується за послуги розробки або корегування (експертизу)
нетипового тексту гарантії / контргарантії / резервного акредитива, що
надані АТ "Альфа-Банк" Клієнту на підставі письмового запиту Клієнта.

3

Унесення погоджених змін до
умов гарантії / контргарантії /
резервного акредитива

3,1

збільшення суми гарантії /
контргарантії / резервного
акредитива

0,5% від суми збільшення;
але не менше 100 USD, та не
більше 1500 USD

без ПДВ

3,2

унесення інших погоджених змін
до умов гарантії / контргарантії /
резервного акредитива

30 USD

без ПДВ

4

Розшук / запит за гарантією /
контргарантією / резервним
акредитивом

30 USD

без ПДВ

5

Корегування (експертиза)
нетипового тексту гарантії /
контргарантії / резервного
акредитива
Анулювання гарантії /
контргарантії / резервного
акредитива

50 USD

в т.ч.
ПДВ

50 USD

без ПДВ

8

C.2

Комісія за відправлення SWIFT-повідомлення не застосовується

Операції за гарантіями, контргарантіями, резервними акредитивами в національній валюті, що надані АТ "Альфа-Банк"

1

Надання гарантії /
контргарантії / резервного
акредитива

2

Управління наданою гарантією
/ контргарантією / наданим
резервним акредитивом

2,1

управління наданою гарантією /
контргарантією / наданим
резервним акредитивом

0,5-2% від суми гарантії/
контргарантії/резервного
акредитива; але не менше
1 000 грн., та не більше 10
000 грн.

-

2-5% річних від суми
гарантії/контргарантії/резер
вного акредитива

3-7 % річних від суми
гарантії/контргарантії/резер
вного акредитива
2,2

перевірка вимоги платежу та/або
документів, наданих за гарантією
/ контргарантією / резервнім
аккредитивом

0,2% від суми; але не менше
500 грн., та не більше 10 000
грн.

без ПДВ

у разі
розміщення
грошового
покриття на
рахунку
забезпечення в
сумі та валюті
гарантії /
контргарантії /
резервного
акредитива
послуга не
тарифікується,
так як її вартість
врахована в
тарифі за
надання гарантії
/ контргарантії /
резервного
акредитива)
у разі надання в
забезпечення
майнових прав
вимоги
отримання
грошових
коштів, що
розміщені на
депозитному
рахунку
у разі надання
іншого
забезпечення

Комісія розраховується від суми зобов'язань АТ "Альфа-Банк" за
наданою гарантією / контргарантією та максимальної суми зобов'язань
ПАТ "Альфа-Банк" за резервним акредитивом

без ПДВ

-

без ПДВ

Комісія розраховується від суми зобов'язань АТ "Альфа-Банк" за
наданою гарантією / контргарантією та максимальної суми зобов'язань
АТ "Альфа-Банк" за наданим резервним акредитивом за фактичну
кількість днів дії гарантії / контргарантії / резервного акредитива.

без ПДВ

без ПДВ

Комісія розраховується від суми, що вимагається до сплати за гарантією
/ контргарантією / резервним акредитивом. Комісія сплачується за
перевірку кожної наданої вимоги платежу та/або документів за
гарантією / контргарантією / резервним акредитивом.

2,3

2,4

2,5

виконання платежу за гарантією /
контргарантією / резервним
акредитивом
відправлення SWIFTповідомлень, пов'язаних з
наданням гарантії / контргарантії
/ резервного акредитива та
виконанням операцій за нею
(ним)
відправлення документів

0,15% від суми; але не
менше 500 грн., та не більше
5 000 грн.
100 грн. за кожне
повідомлення

без ПДВ

Комісія розраховується від суми кожного платежуза гарантією /
контргарантією / резервним акредитивом.

без ПДВ

Комісія сплачується за кожне відправлене SWIFT-повідомлення (крім
SWIFT-повідомлень, що відправляються при здійсненні запиту щодо
анулювання гарантії / контргарантії / резервного акредитива та при
здійсненні розшуку / запиту за гарантією / контргарантією / резервним
акредитивом)

55 грн.

в т.ч.
ПДВ

Комісія застосовується у випадку відправлення оригіналу гарантії /
резервного акредитива та/або змін до них на паперовому носії на адресу
бенефіціара / банку бенефіціара / принципала (наказодавця), а також у
випадку повернення несплачених документів, що були надані за
гарантією / резервним акредитивом, пред'явнику таких документів.
Комісія сплачується за відправку кожного пакету документів.

Комісія сплачується за кожен запит на унесення змін.
Крім того, починаючи з дати унесення змін до умов гарантії /
контргарантії / резервного акредитива, комісія за управління гарантією /
контргарантією / резервним акредитивом розраховується виходячи із
максимальної суми відповідного інструменту після збільшення.
Комісія сплачується за кожен запит на унесення змін.
Крім того, у випадку продовження строку дії гарантії / контргарантії /
резервного акредитива, починаючи з дати унесення змін до умов
гарантії / контргарантії / резервного акредитива комісія за виконання
операцій за наданою гарантією / контргарантією / наданим резервним
акредитивом щодо її (його) супроводу розраховується виходячи із
нового строку дії інструменту.
Комісія сплачується за кожен запит за гарантією / контргарантією /
резервним акредитивом, що виконується на підставі відповідного
письмового запиту Клієнта. Комісія за відправлення SWIFTповідомлення не застосовується.
Комісія сплачується за послуги розробки або корегування (експертизу)
нетипового тексту гарантії / контргарантії / резервного акредитива, що
надані АТ "Альфа-Банк" Клієнту на підставі письмового запиту Клієнта.

3

Унесення погоджених змін до
умов гарантії / контргарантії /
резервного акредитива

3,1

збільшення суми гарантії /
контргарантії / резервного
акредитива

0,5% від суми збільшення;
але не менше 1 000 грн., та
не більше 10 000 грн.

без ПДВ

3,2

унесення інших погоджених змін
до умов гарантії / контргарантії /
резервного акредитива

1 000 грн.

без ПДВ

4

Розшук (запит) за гарантією /
контргарантією / резервним
акредитивом

200 грн.

без ПДВ

5

Корегування (експертиза)
нетипового тексту гарантії /
контргарантії / резервного
акредитива
Анулювання гарантії /
контргарантії / резервного
акредитива*

1 000 грн.

в т.ч.
ПДВ

6

500 грн.

* тариф не
застосовується
для тендерних
гарантій з
грошовим
покриттям

без ПДВ

Комісія за відправлення SWIFT-повідомлення не застосовується.

C.3

Операції за гарантіями, контргарантіями, резервними акредитивами в іноземній валюті, що отримані АТ "Альфа-Банк"

1

Авізування гарантії /
резервного акредитива

2

Авізування змін до умов
гарантії / резервного
акредитива
Виконання операцій за
гарантією / резервним
акредитивом

5

0,1% від суми
гарантії/резервного
акредитива; але не менше
50 USD, та не більше 500
USD
50 USD

без ПДВ

Комісія розраховується від суми гарантії або максимальної суми
резервного акредитива.

без ПДВ

Комісія сплачується за авізовання кожної зміни до умов гарантії /
резервного акредитива.

Комісія розраховується від від суми гарантії / максимальної суми
резервного акредитива. Застосовується у разі наявності письмового
звернення бенефіціара до АТ "Альфа-Банк" з проханням здійснити
попередню перевірку вимоги платежу та/або документів за гарантією /
резервним акредитивом (проектів вимоги платежу та/або документів) та
згодою сплатити комісію за попередню перевірку вимоги платежу та/або
документів (проектів вимоги платежу та/або документів).
Комісія розраховується від суми, що вимагається до сплати за гарантією
/ резервним акредитивом. Комісія застосовується також при передачі
вимоги платежу та/або документів за гарантією / резервним
акредитивом, що була(в) отримана(ий) безпосередньо Клієнтом від
банку-гаранта /банку-емітента (без авізування через АТ "АльфаБанк").У випадку відправлення вимоги платежу та/або документів за
гарантією / резервним акредитивом кур'єрскою службою або засобами
поштового зв'язку на адресу банку-гаранта / банку-емітента, додатково
сплачується комісія за відправлення документів.
Комісія сплачується за кожне відправлене SWIFT-повідомлення (крім
SWIFT-повідомлень, що відправляються при здійсненні запиту щодо
анулювання гарантії / резервного акредитива та при здійсненні розшуку
/ запиту за гарантією / резервним акредитивом)

5,1

попередня перевірка вимоги
платежу та/або документів за
гарантією / резервним
акредитивом (проектів вимоги та
/або документів)

0,1% від суми документів;
але не менше 50 USD, та не
більше 350 USD

в т.ч.
ПДВ

5,2

виконання операцій за гарантією
/ резервним акредитивом щодо
передачі вимоги платежу та/або
документів за гарантією /
резервним акредитивом

0,15% від суми документів;
але не менше 50 USD, та не
більше 300 USD

без ПДВ

5,3

відправлення SWIFTповідомлень, пов'язаних з
авізуванням гарантії / резервного
акредитива, підтвердженням
резервного акредитива та
виконанням операцій за нею
(ним)
відправлення документів

10 USD за кожне
повідомлення

без ПДВ

40 USD

в т.ч.
ПДВ

5,4

Комісія застосовується у випадку відправлення вимоги платежу та/або
документів за гарантією / резервним акредитивом. Комісія сплачується
за відправку кожного пакету документів.

6

Розшук / запит за гарантією /
резервним акредитивом

30 USD

без ПДВ

7

Корегування (експертиза)
нетипового тексту гарантії /
резервного акредитива

50 USD

в т.ч.
ПДВ

C.4

Операції за гарантіями, контргарантіями, резервними акредитивами в національній валюті, що отримані АТ "Альфа-Банк"

1

Авізування гарантії /
резервного акредитива

2

Авізування змін до умов
гарантії / резервного
акредитива
Виконання операцій за
гарантією / резервним
акредитивом

4

Комісія сплачується за кожен запит за гарантією / резервним
акредитивом, що виконується на підставі відповідного письмового
запиту Клієнта.
Комісія застосовується також при запитах щодо перевірки автентичності
гарантії / резервного акредитива, що була(в) отримана(ий)
безпосередньо Клієнтом від банку-гаранта / банку-емітента (без
авізування через АТ "Альфа-Банк").
Комісія за відправлення SWIFT-повідомлення не застосовується.
Комісія сплачується за послуги з розробки або корегування (експертизи)
нетипового тексту гарантії / резервного акредитива, що надані АТ
"Альфа-Банк" Клієнту на підставі письмового запиту Клієнта.

0,1% від суми
гарантії/резервного
акредитива; але не менше
500 грн., та не більше 5 000
грн.
300 грн.

без ПДВ

Комісія розраховується від суми гарантії або максимальної суми
резервного акредитива.

без ПДВ

Комісія сплачується за авізовання кожної зміни до умов гарантії /
резервного акредитива.

4,1

попередня перевірка вимоги
платежу та/або документів за
гарантією / резервним
акредитивом (проектів вимоги та
/або документів)

0,1% від суми документів;
але не менше 500 грн., та не
більше 3 000 грн.

в т.ч.
ПДВ

Комісія розраховується від від суми гарантії / максимальної суми
резервного акредитива. Застосовується у разі наявності письмового
звернення бенефіціара до АТ "Альфа-Банк" з проханням здійснити
попередню перевірку вимоги платежу та/або документів за гарантією /
резервним акредитивом (проектів вимоги платежу та/або документів) та
згодою сплатити комісію за попередню перевірку вимоги платежу та/або
документів (проектів вимоги платежу та/або документів).

4,2

виконання операцій за гарантією
/ резервним акредитивом щодо
передачі вимоги платежу та/або
документів за гарантією /
резервним акредитивом

0,15% від суми документів;
але не менше 500 грн., та не
більше 1 000 грн.

без ПДВ

Комісія розраховується від суми, що вимагається до сплати за гарантією
/ резервним акредитивом.
Комісія застосовується також при передачі вимоги платежу та/або
документів за гарантією / резервним акредитивом, що була(в)
отримана(ий) безпосередньо Клієнтом від банку-гаранта /банку-емітента
(без авізування через АТ "Альфа-Банк").
У випадку відправлення вимоги платежу та/або документів за гарантією
/ резервним акредитивом кур'єрскою службою або засобами поштового
зв'язку на адресу банку-гаранта / банку-емітента, додатково сплачується
комісія за відправлення документів.

відправлення SWIFTповідомлень, пов'язаних з
авізуванням гарантії / резервного
акредитива, підтвердженням
резервного акредитива та
виконанням операцій за нею
(ним)
відправлення документів

100 грн. за кожне
повідомлення

без ПДВ

Комісія сплачується за кожне відправлене SWIFT-повідомлення (крім
SWIFT-повідомлень, що відправляються при здійсненні запиту щодо
анулювання гарантії / резервного акредитива та при здійсненні розшуку
/ запиту за гарантією / резервним акредитивом)

55 грн.

в т.ч.
ПДВ

5

Розшук / запит за гарантією /
резервним акредитивом

200 грн.

без ПДВ

5

Корегування (експертиза)
нетипового тексту гарантії /
резервного акредитива

1 000 грн.

в т.ч.
ПДВ

Комісія застосовується у випадку відправлення вимоги платежу та/або
документів за гарантією / резервним акредитивом. Комісія сплачується
за відправку кожного пакету документів.
Комісія сплачується за кожен запит за гарантією / резервним
акредитивом, що виконується на підставі відповідного письмового
запиту Клієнта.
Комісія застосовується також при запитах щодо перевірки автентичності
гарантії / резервного акредитива, що була(в) отримана(ий)
безпосередньо Клієнтом від банку-гаранта / банку-емітента (без
авізування через АТ "Альфа-Банк").
Комісія за відправлення SWIFT-повідомлення не застосовується.
Комісія сплачується за послуги з розробки або корегування (експертизи)
нетипового тексту гарантії / резервного акредитива, що надані АТ
"Альфа-Банк" Клієнту на підставі письмового запиту Клієнта.

D

Операції за інкасо

D.1

Імпортне інкасо

1

Приймання та передавання
документів за імпортним
інкасо
Відправлення документів за
імпортним інкасо

0,15%; але не менше 50
USD, та не більше 250 USD

без ПДВ

Комісія розраховується від суми інкасового доручення.

55 грн.

в т.ч.
ПДВ

Комісія сплачується за відправлення кожного пакету документів за
імпортним інкасо Клієнту.

Проведення розрахунків із
застосуванням імпортного
інкасо
Авізування змін умов
інкасового доручення, у т.ч.
анулювання
Відправлення SWIFTповідомлень, пов'язаних з
імпортним інкасо
Повернення несплачених
документів за імпортним
інкасо іноземному банку

0,15%; але не менше 30
USD, та не більше 150 USD

без ПДВ

Комісія розраховується від суми платежу.

30 USD

без ПДВ

Комісія сплачується за авізовання кожної зміни.

10 USD

без ПДВ

Комісія сплачується за кожне відправлене SWIFT-повідомлення

40 USD

в т.ч.
ПДВ

Комісія сплачується за відправлення кожного пакету несплачених
документів за імпортним інкасо.

4,3

4,4

2

3

4

5

6

D.2

Експортне інкасо

Оформлення інкасового
доручення за експортним
інкасо
Відправлення документів за
експортним інкасо

0,15%; але не менше 50
USD, та не більше 250 USD

без ПДВ

Комісія розраховується від суми інкасового доручення.

40 USD

в т.ч.
ПДВ

Комісія сплачується за відправлення кожного пакету документів
кур'єрською службою або засобами поштового зв'язку.

3

Зміна умов інкасового
доручення, в т.ч. анулювання

30 USD

без ПДВ

Комісія сплачується за внесення кожної зміни.

4

Повернення несплачених
документів за експортним
інкасо
Відправлення SWIFTповідомлень, пов'язаних з
експортним інкасо
Запит / розшук щодо платежу
за експортним інкасо

55 грн

без ПДВ

Комісія сплачується за відправлення кожного пакету несплачених
документів за експортним інкасо Клієнту.

10 USD

без ПДВ

30 USD

без ПДВ

Комісія сплачується за кожне відправлене SWIFT-повідомлення (крім
SWIFT-повідомлень, що відправляються при здійсненні запиту /
розшуку щодо платежу за експортним інкасо)
Комісія сплачується за кожен запит за експортним інкасо, що
виконується на підставі відповідного письмового запиту Клієнта.
Комісія за відправлення SWIFT-повідомлення не застосовується.
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