Тарифний план за документарними операціями АТ "Альфа-Банк"
(для клієнтів МСБ з 26.01.2021)
№
1
1.1.
1.1.1.

1.1.2.
1.2.
1.2.1.
а)
б)
1.2.2.
1.3.
1.3.1.

1.3.2.

Назва послуги

Гарантії/контргарантії/
акредитиви
в національній валюті

Гарантії/контргарантії/
акредитиви
в іноземній валюті

Порядок стягнення

Порядок розрахунку та застосування

Операції за гарантіями, контргарантіями, резервними акредитивами, що надані АТ "Альфа-Банк"
Надання гарантії / контргарантії / резервного акредитива (при розміщенні грошового покриття на рахунку забезпечення або при наданні в забезпечення майнових прав
вимоги отримання грошових коштів, що розміщені на депозитному рахунку):
для запитів направлених через
Договірне списання в день
Комісія розраховується від суми зобов'язань АТ
0,20% від суми
0,20% від суми
електронну площадку (без
надання
послуги,
або
в
інші
"Альфа-Банк" за наданою гарантією /
зобов'язань, min 500 грн.
зобов'язань, min 50 USD
ПДВ)
терміни та на інших умовах, що
контргарантією та максимальної суми
визначено укладеним
зобов'язань АТ "Альфа-Банк" за резервним
для запитів направлених через
0,20% від суми
0,20% від суми
відповідним договором
акредитивом
відділення Банку (без ПДВ)
зобов'язань, min 800 грн.
зобов'язань, min 50 USD
Надання гарантії / контргарантії / резервного акредитива (при наданні іншого забезпечення ніж передбачене п.1.1. або без забезпечення (бланк)):
для запитів направлених через електронну площадку (без ПДВ):
до 50 000,00 грн. (включно)
0,30% від суми
0,30% від суми
Договірне списання в день
Комісія розраховується від суми зобов'язань АТ
(еквівалент)
зобов'язань, min 500 грн.
зобов'язань, min 50 USD
надання послуги, або в інші
"Альфа-Банк" за наданою гарантією /
понад 50 000,00 грн.
0,50% від суми
0,50% від суми
терміни та на інших умовах, що
контргарантією та максимальної суми
(еквівалент)
зобов'язань, min 500 грн.
зобов'язань, min 50 USD
визначено укладеним
зобов'язань АТ "Альфа-Банк" за резервним
для запитів направлених через
0,50% від суми
0,50% від суми
відповідним договором
акредитивом
відділення Банку (без ПДВ)
зобов'язань, min 800 грн.
зобов'язань, min 50 USD
Управління наданою гарантією / контргарантією / наданим резервним акредитивом:
при розміщенні грошового
Вартість управління інструментом врахована в
Входить в вартість
Входить в вартість
покриття на рахунку
тарифі за надання гарантії / контргарантії /
пункту 1.1 / пункту 1.2
пункту 1.1 / пункту 1.2
забезпечення (без ПДВ)
резервного акредитива
при наданні в забезпечення
Щомісячне договірне списання Комісія розраховується від суми зобов'язань АТ
майнових прав вимоги
5-го число календарного
"Альфа-Банк" за наданою гарантією /
отримання грошових коштів,
2,00% річних від суми
2,00% річних від суми
місяця, наступного за звітним,
контргарантією та максимальної суми
що розміщені на депозитному
зобов'язань min 100 грн.
зобов'язань min 20 USD
або в інші терміни та на інших
зобов'язань АТ "Альфа-Банк" за наданим
рахунку (в т.ч. після настання
щомісячно
щомісячно
умовах, що визначено
резервним акредитивом за фактичну кількість
обставин визначених п.1.5.)
укладеним відповідним
днів дії відповідного інструменту.
(без ПДВ)
договором
Починаючи з дати унесення змін до умов
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№

Назва послуги

1.3.3.

при наданні іншого
забезпечення ніж передбачене
пп.1.3.2 та/або без
забезпечення, поруки (в т.ч.
після настання обставин,
визначених п.1.5.) (без ПДВ)
перевірка вимоги платежу
та/або документів, наданих за
гарантією / контргарантією /
резервним акредитивом (без
ПДВ)

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.4

1.5.

виконання платежу за
гарантією / контргарантією /
резервним акредитивом (без
ПДВ)

відправлення SWIFTповідомлення, пов'язаного з
наданням гарантії /
контргарантії / резервного
акредитива та виконанням
операцій за нею (ним) (без
ПДВ)
Відправлення одного пакету
документів (в т.ч. ПДВ)

Гарантії/контргарантії/
акредитиви
в національній валюті
5,00% річних від
зобов'язань, min 100 грн.
щомісячно

Гарантії/контргарантії/
акредитиви
в іноземній валюті

Порядок стягнення

Порядок розрахунку та застосування
інструменту, комісія за управління
розраховується виходячи із максимальної суми
відповідного інструменту після збільшення

5,00% річних від
зобов'язань, min 20 USD
щомісячно

0,20% від суми, що
вимагається до сплати,
min 100 USD, max 1 000
USD

Договірне списання в день
надання послуги, або в інші
терміни та на інших умовах, що
визначено укладеним
відповідним договором, або за
домовленістю зі стороною, що
сплачує цю комісію

Комісія розраховується від суми, що
вимагається до сплати за гарантією /
контргарантією / резервним акредитивом.
Комісія сплачується відповідно до умов гарантії
/ контргарантії / резервного акредитива (за
домовленістю зі стороною, що сплачує цю
комісію)

0,15% від суми платежу,
min 50 USD max 500
USD

Договірне списання в день
надання послуги, або в інші
терміни та на інших умовах, що
визначено укладеним
відповідним договором, або за
домовленістю зі стороною, що
сплачує цю комісію

100 грн.

10 USD

Договірне списання в день
надання послуги, або в інші
терміни та на інших умовах, що
визначено укладеним
відповідним договором, або за
домовленістю зі стороною, що
сплачує цю комісію

100 грн.

50 USD - за межі
України,
100 грн. - в межах
України

Договірне списання в день
надання послуги, або в інші
терміни та на інших умовах, що
визначено укладеним
відповідним договором

Комісія розраховується від суми кожного
платежу за гарантією / контргарантією /
резервним акредитивом.
Комісія сплачується відповідно до умов гарантії
/ контргарантії / резервного акредитива (за
домовленістю зі стороною, що сплачує цю
комісію)
Комісія сплачується за кожне відправлене
SWIFT-повідомлення (крім SWIFTповідомлень, щодо анулювання / розшуку /
запиту гарантії / контргарантії / резервного
акредитива).
Платник комісії визначається умовами
належного (відповідного) інструменту
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

0,20% від суми, що
вимагається до сплати,
min 500 грн., max 10 000
грн.

0,15% від суми платежу,
min 500 грн., max 5 000
грн.

Унесення погоджених змін до умов гарантії / контргарантії / резервного акредитива:
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№
1.5.1.

1.5.2.

1.6.

Назва послуги
збільшення суми гарантії /
контргарантії / резервного
акредитива (без ПДВ)

інші зміни до умов гарантії /
контргарантії / резервного
акредитива (крім
передбаченого пп.1.4.1.) (без
ПДВ)

Гарантії/контргарантії/
акредитиви
в національній валюті

0,5% від суми
збільшення, min 800 грн.,
max 10 000 грн.

1 000 грн.

0,50% від суми
збільшення, min 100 USD
max 1 500 USD

50 USD

Розшук / запит за гарантією /
контргарантією / резервним
акредитивом (без ПДВ)
200 грн.

1.7.

Гарантії/контргарантії/
акредитиви
в іноземній валюті

Корегування (експертиза)
нетипового тексту гарантії /
контргарантії / резервного
акредитива (в т.ч. ПДВ)

1 000 грн.

30 USD

50 USD

3

Порядок стягнення

Порядок розрахунку та застосування

Договірне списання в день
надання послуги, або в інші
терміни та на інших умовах, що
визначено укладеним
відповідним договором,
або за домовленістю зі
стороною, що сплачує цю
комісію
Договірне списання в день
надання послуги, або в інші
терміни та на інших умовах, що
визначено укладеним
відповідним договором,
або за домовленістю зі
стороною, що сплачує цю
комісію
Договірне списання в день
надання послуги, або в інші
терміни та на інших умовах, що
визначено укладеним
відповідним договором,
або за домовленістю зі
стороною, що сплачує цю
комісію

Комісія сплачується за кожен письмовий запит
на внесення змін.
Платник комісії визначається умовами
належного (відповідного) інструменту.

Договірне списання в день
надання послуги, або в інші
терміни та на інших умовах, що
визначено укладеним
відповідним договором,
або за домовленістю зі
стороною, що сплачує цю
комісію

Комісія сплачується за послуги розробки або
корегування (експертизу) нетипового тексту
гарантії / контргарантії / резервного акредитива,
що надані АТ "Альфа-Банк" Принципалу на
підставі його письмового запиту.
Платник комісії визначається умовами
належного (відповідного) інструменту

Комісія сплачується за кожен запит на
збільшення суми.
Платник комісії визначається умовами
належного (відповідного) інструменту

Комісія сплачується за кожен письмовий запит
(крім запиті щодо анулювання). Комісія за
відправлення SWIFT-повідомлення не
застосовується.
Платник комісії визначається умовами
належного (відповідного) інструменту

№
1.8.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

Назва послуги

Гарантії/контргарантії/
акредитиви
в національній валюті

Гарантії/контргарантії/
акредитиви
в іноземній валюті

Порядок стягнення

Анулювання гарантії /
контргарантії / резервного
акредитива (без ПДВ)

Договірне списання в день
надання послуги, або в інші
терміни та на інших умовах, що
визначено укладеним
500 грн.
50 USD
відповідним договором,
або за домовленістю зі
стороною, що сплачує цю
комісію
Операції за гарантіями, контргарантіями, резервними акредитивами, що отримані АТ "Альфа-Банк"
Авізування гарантії /
0,10% від суми
0,10% від суми
резервного акредитива (без
зобов’язань,
зобов’язань,
За домовленістю зі стороною,
ПДВ)
min 500 грн., max 5 000
min 50 USD, max 500
що сплачує цю комісію
грн.
USD
Авізування змін до умов
гарантії / резервного
За домовленістю зі стороною,
акредитива (без ПДВ)
300 грн.
50 USD
що сплачує цю комісію
Підтвердження резервного
акредитива (без ПДВ)

послуга не надається

Встановлюється в
процентах річних згідно
з рішенням
Колегіального органу /
Уповноваженої особи
Банку, але не менше 150
USD
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Договірне списання в день
надання послуги,
або в інші терміни та на інших
умовах, що визначено
укладеним відповідним
договором,
або за домовленістю зі
стороною, що сплачує цю
комісію

Порядок розрахунку та застосування
Комісія за відправлення SWIFT-повідомлення
не застосовується.
Комісія не застосовується для гарантій з
грошовим покриттям та/або забезпеченими
грошових коштів, що розміщені на депозитному
рахунку.
Платник комісії визначається умовами
належного (відповідного) інструменту
Комісія розраховується від суми гарантії або
максимальної суми резервного акредитива.
Платник комісії визначається умовами
належного (відповідного) інструменту
Комісія сплачується за авізування кожної зміни
до умов гарантії / резервного акредитива.
Платник комісії визначається умовами
належного (відповідного) інструменту
Комісія розраховується від максимальної суми
зобов'язань АТ "Альфа-Банк" за резервним
акредитивом за період з дати підтвердження
резервного акредитива до дати завершення
розрахунків за резервним акредитивом або дати
спливу строку дії зобов'язань АТ "Альфа-Банк"
за резервним акредитивом (в залежності від
того, яка з цих подій відбудеться раніше).
Комісія сплачується разово або періодично
відповідно до домовленості зі стороною, що
сплачує цю комісію

№
2.4.

2.5.

2.6.
2.6.1.

Назва послуги
Надання гарантії під
контргарантію іншого банку

Попередня перевірка вимоги
платежу та/або документів за
гарантією / резервним
акредитивом (проектів вимоги
та/або документів) (в т.ч.
ПДВ)

Гарантії/контргарантії/
акредитиви
в національній валюті
застосовуються комісії за
надання відповідних
послуг у відповідній
валюті по операціях за
гарантіями,
контргарантіями,
резервними
акредитивами (розділ 1
Тарифів)

0,10% від суми
документу,
min 500 грн., max 3 000
грн.

Виконання операцій за гарантією / резервним акредитивом:
виконання операцій (щодо
передачі вимоги платежу)
та/або документів за гарантією
/ резервним акредитивом (без
ПДВ)
0,15% від суми
документів,
min 500 грн., max 1 000
грн.

Гарантії/контргарантії/
акредитиви
в іноземній валюті
застосовуються комісії за
надання відповідних
послуг у відповідній
валюті по операціях за
гарантіями,
контргарантіями,
резервними
акредитивами (розділ 1
Тарифів)

0,10% від суми
документу,
min 50 USD, max 350
USD

0,15% від суми
документів,
min 50 USD, max 300
USD
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Порядок стягнення

Порядок розрахунку та застосування

-

За домовленістю зі стороною,
що сплачує цю комісію

Комісія розраховується від суми гарантії /
максимальної суми резервного акредитива та
застосовується за кожне письмове 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)

За домовленістю зі стороною,
що сплачує цю комісію

Комісія розраховується від суми, що
вимагається до сплати за інструментом за
передачу кожної вимоги платежу та/або
документів.
Комісія застосовується також при передачі
вимоги платежу та/або документів за
інструментом, що було отримано безпосередньо
Клієнтом від банку-гаранта / банку-емітента
(без авізування через АТ "Альфа-Банк").
У випадку відправлення вимоги платежу та/або
документів кур'єрською службою або засобами
поштового зв'язку на адресу банку-гаранта /
банку-емітента, додатково сплачується комісія
за відправлення документів

№
2.6.2

2.7

2.8.

2.9.

Назва послуги
відправлення SWIFTповідомлення, пов'язаного з
авізуванням гарантії /
резервного акредитива,
підтвердженням резервного
акредитива та виконанням
операції за нею (ним) (без
ПДВ)
Відправлення одного пакету
документів (в т.ч. ПДВ)

Гарантії/контргарантії/
акредитиви
в національній валюті

Гарантії/контргарантії/
акредитиви
в іноземній валюті

Порядок стягнення

Порядок розрахунку та застосування

100 грн.

10 USD

За домовленістю зі стороною,
що сплачує цю комісію

Комісія сплачується за кожне відправлене
SWIFT-повідомлення (крім SWIFTповідомлень, щодо анулювання / розшуку /
запиту за інструментом)

100 грн.

50 USD - за межі України,
100 грн. - в межах України

За домовленістю зі стороною,
що сплачує цю комісію

200 грн.

30 USD

За домовленістю зі стороною,
що сплачує цю комісію

1 000 грн.

50 USD

За домовленістю зі стороною,
що сплачує цю комісію

Розшук / запит за гарантією /
резервним акредитивом (без
ПДВ)

Корегування (експертиза)
нетипового тексту гарантії /
резервного акредитива (в т.ч.
ПДВ)

3.
3.1.

Операції за документарними акредитивами, що надаються АТ "Альфа-Банк"
Відкриття акредитива:

3.1.1.
а)

При розміщенні грошового покриття на рахунку забезпечення (без ПДВ):
комісія
за
відкриття
акредитива (разова)
0,20% від суми
0,20% від суми
зобов'язань, min 800 грн.
зобов'язань, min 50 USD

б)

комісія
за
відкриття
акредитива (щомісячна)

Не тарифікується,
входить у вартість
комісії по пп.а) п. 3.1.1

Не тарифікується,
входить у вартість
комісії по пп.а) п. 3.1.1
6

Комісія застосовується у випадку відправлення
кожного пакету документів за гарантією /
резервним акредитивом
Комісія сплачується за кожен розшук / запит за
інструментом, що виконується на підставі
відповідного (кожного окремо) письмового
запиту Клієнта.
Комісія застосовується також при запитах щодо
перевірки автентичності гарантії / резервного
акредитива, що було отримано 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 його
письмового запиту

Договірне списання в день
надання послуги, або в інші
терміни та на інших умовах, що
визначено укладеним
відповідним договором

Комісія розраховується від максимальної суми
зобов'язань АТ "Альфа-Банк" за акредитивом

-

-

№
3.1.2.
а)

б)

3.1.3.
а)

б)

3.2.
3.2.1.

Гарантії/контргарантії/ Гарантії/контргарантії/
акредитиви
акредитиви
Порядок стягнення
Порядок розрахунку та застосування
в національній валюті
в іноземній валюті
При наданні в забезпечення майнових прав вимоги отримання грошових коштів, що розміщені на депозитному рахунку (в т.ч. після настання обставин визначених п.3.3.)
(без ПДВ)
комісія
за
відкриття
Договірне списання в день
непокритого
акредитива
надання послуги, або в інші
0,20% від суми
0,20% від суми
Комісія розраховується від максимальної суми
(разова)
терміни та на інших умовах, що
зобов'язань, min 800 грн.
зобов'язань, min 50 USD
зобов'язань АТ "Альфа-Банк" за акредитивом
визначено укладеним
відповідним договором
комісія
за
відкриття
Щомісячне договірне списання
непокритого
акредитива
5-го число календарного
Комісія розраховується від максимальної суми
(щомісячна)
2,00% річних від суми
2,00% річних від суми
місяця, наступного за звітним, зобов'язань (в т.ч. з дати збільшення) АТ "Альфазобов'язань min 100 грн.
зобов'язань min 50 USD
або в інші терміни та на інших Банк" за наданим акредитивом за фактичну
щомісячно
щомісячно
умовах, що визначено
кількість днів дії (з дати відкриття по дату
укладеним відповідним
припинення дії/виконання протесту).
договором
При наданні іншого забезпечення ніж передбачене пп.3.1.2 та/або без забезпечення (в т.ч. після настання обставин, визначених п.3.3.) (без ПДВ)
Назва послуги

комісія
за
непокритого
(разова)

відкриття
акредитива

комісія
за
непокритого
(щомісячна)

відкриття
акредитива

0,50% від суми
зобов'язань, min 800 грн.

0,50% від суми
зобов'язань, min 50 USD

5,00% річних від
зобов'язань, min 100 грн.
щомісячно

5,00% річних від
зобов'язань, min 50 USD
щомісячно

Виконання платежу та/або перевірки документів за акредитивом:
виконання платежу за
акредитивом по якому
0,15% від суми, що
0,15% від суми, що
отримано належне
вимагається до сплати,
вимагається до сплати,
представлення (документи без
min 500 грн., max 10 000
min 100 USD, max 1 000
розбіжностей) (без ПДВ)
грн.
USD
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Договірне списання в день
надання послуги, або в інші
терміни та на інших умовах, що
визначено укладеним
відповідним договором
Щомісячне договірне списання
5-го число календарного
місяця, наступного за звітним,
або в інші терміни та на інших
умовах, що визначено
укладеним відповідним
договором
Договірне списання в день
надання послуги, або в інші
терміни та на інших умовах, що
визначено укладеним
відповідним договором, або за
домовленістю зі стороною, що
сплачує цю комісію

Комісія розраховується від максимальної суми
зобов'язань АТ "Альфа-Банк" за акредитивом

Комісія розраховується від максимальної суми
зобов'язань (в т.ч. з дати збільшення) АТ "АльфаБанк" за наданим акредитивом за фактичну
кількість днів дії (з дати відкриття по дату
припинення дії/виконання протесту).

Комісія розраховується від суми, що
вимагається до сплати за акредитивом (по
кожному окремому платежу/пакету документів).
Комісія сплачується відповідно до умов
акредитива (за домовленістю зі стороною, що
сплачує цю комісію).

№
3.2.2.

3.2.3.

Назва послуги
виконання платежу за
акредитивом по якому
отримано пакет документів,
що містять розбіжності з
умовами акредитива (без
ПДВ)

Гарантії/контргарантії/
акредитиви
в національній валюті

0,20% від суми платежу,
min 500 грн., max 10 000
грн.

3.2.5

3.2.6.

Порядок стягнення

0,20% від суми, що
вимагається до сплати,
min 100 USD, max 1 000
USD

Договірне списання в день
надання послуги, або в інші
терміни та на інших умовах, що
визначено укладеним
відповідним договором, або за
домовленістю зі стороною, що
сплачує цю комісію

0,15% від суми, що
переказується, min 100
USD, max 1 000 USD

Договірне списання в день
надання послуги, або в інші
терміни та на інших умовах, що
визначено укладеним
відповідним договором, або за
домовленістю зі стороною, що
сплачує цю комісію

перевірка документів за
акредитивом, що здійснена АТ
"Альфа-Банк" (без ПДВ)
0,20% від суми платежу,
min 500 грн., max 10 000
грн.

3.2.4.

Гарантії/контргарантії/
акредитиви
в іноземній валюті

перевірка документів за
акредитивом, що здійснена
іншим банком (крім АТ
"Альфа-Банк") (без ПДВ)

Послуга не надається

50 USD за пакет
документів

Послуга не надається

0,15% від суми, що
переказується, min 50
USD, max 150 USD

Переказ трансферабельного
акредитива

відправлення SWIFTповідомлення, пов'язаного з
відкриттям акредитива та
виконанням операцій за ним
(без ПДВ)

100 грн. за кожне
повідомлення

10 USD
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Договірне списання в день
надання послуги, або в інші
терміни та на інших умовах, що
визначено укладеним
відповідним договором, або за
домовленістю зі стороною, що
сплачує цю комісію
Договірне списання в день
надання послуги, або в інші
терміни та на інших умовах, що
визначено укладеним
відповідним договором, або за
домовленістю зі стороною, що
сплачує цю комісію
Договірне списання в день
надання послуги, або в інші
терміни та на інших умовах, що
визначено укладеним
відповідним договором, або за
домовленістю зі стороною, що
сплачує цю комісію

Порядок розрахунку та застосування

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 розраховується від суми платежу за
акредитивом та сплачується за перевірку
кожного пакету документів.
Комісія 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.
Комісія 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 розраховується від максимальної
частини суми акредитива, що переказується.

Комісія сплачується за кожне відправлене
SWIFT-повідомлення (крім SWIFTповідомлень, щодо анулювання / розшуку /
запиту акредитива).
Платник комісії визначається умовами
акредитива.

№
3.2.7.

Назва послуги

Гарантії/контргарантії/
акредитиви
в національній валюті

Комісія сплачується за кожен пакету документів
відповідно до умов акредитива (за
домовленістю зі стороною, що сплачує цю
комісію).

згідно умов п. 3.1 від
суми збільшення

50 USD

Розшук / запит за акредитивом
(без ПДВ)
200 грн.

4.
4.1.

10 USD

Договірне списання в день
надання послуги, або в інші
терміни та на інших умовах, що
визначено укладеним
відповідним договором,
або за домовленістю зі
стороною, що сплачує цю
комісію

інші зміни до умов акредитива
(крім передбаченого пп.3.3.1.)
(без ПДВ)
1 000 грн.

3.4.

Порядок розрахунку та застосування

Унесення погоджених змін до умов акредитива:
збільшення суми акредитива
(без ПДВ)
згідно умов п. 3.1 від
суми збільшення

3.3.2.

Порядок стягнення

відправлення документів
належного / неналежного
представлення, в т.ч. ПДВ
100 грн.

3.3.
3.3.1.

Гарантії/контргарантії/
акредитиви
в іноземній валюті

30 USD

Операції за документарними акредитивами, що отримані АТ "Альфа-Банк"
Попереднє авізування
Послуга не надається
50 USD
акредитива (без ПДВ)
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Договірне списання в день
надання послуги, або в інші
терміни та на інших умовах, що
визначено укладеним
відповідним договором,
або за домовленістю зі
стороною, що сплачує цю
комісію
Договірне списання в день
надання послуги, або в інші
терміни та на інших умовах, що
визначено укладеним
відповідним договором,
або за домовленістю зі
стороною, що сплачує цю
комісію
Договірне списання в день
надання послуги, або в інші
терміни та на інших умовах, що
визначено укладеним
відповідним договором,
або за домовленістю зі
стороною, що сплачує цю
комісію

Комісія сплачується за кожен письмовий запит
на внесення змін.
Платник комісії визначається умовами
акредитива.

За домовленістю зі стороною,
що сплачує цю комісію

Платник комісії визначається умовами
акредитива.

Комісія розраховується від максимальної суми
збільшення зобов'язань АТ "Альфа-Банк" за
наданим/відкритим акредитивом.

Комісія сплачується за кожен письмовий запит
(крім запиті щодо анулювання). Комісія за
відправлення SWIFT-повідомлення не
застосовується.
Платник комісії визначається умовами
акредитива.

№

Назва послуги

4.2.

Авізування акредитива (без
ПДВ)

4.3.

Авізування змін до умов
акредитива (без ПДВ)

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.
4.7.1.

Підтвердження акредитива
(без ПДВ)

Попередня перевірка
документів (проектів
документів), що будуть надані
за акредитивом (в т.ч. ПДВ)

Гарантії/контргарантії/
акредитиви
в національній валюті
0,10% від суми
зобов’язань, min 500
грн., max 5 000 грн.

Гарантії/контргарантії/
акредитиви
в іноземній валюті
0,10% від суми
зобов’язань, min 50 USD,
max 500 USD

300 грн.

50 USD

За домовленістю зі стороною,
що сплачує цю комісію

Встановлюється в
процентах річних згідно
з рішенням
Колегіального органу /
Уповноваженої особи
Банку, але не менше
1 500 грн.

Встановлюється в
процентах річних згідно
з рішенням
Колегіального органу /
Уповноваженої особи
Банку, але не менше
200 USD

Договірне списання в день
надання послуги,
або в інші терміни та на інших
умовах, що визначено
укладеним відповідним
договором,
або за домовленістю зі
стороною, що сплачує цю
комісію

Послуга не надається-

0,10% від суми
документів, min 50 USD,
max 500 USD

За домовленістю зі стороною,
що сплачує цю комісію

Порядок стягнення
За домовленістю зі стороною,
що сплачує цю комісію

Перевірка документів за
акредитивом (без ПДВ)

Порядок розрахунку та застосування
Комісія розраховується від максимальної суми
акредитива. Платник комісії визначається
умовами акредитива.
Комісія сплачується за авізування кожної зміни
до умов акредитива. Платник комісії
визначається умовами акредитива
Комісія розраховується від максимальної суми
зобов'язань АТ "Альфа-Банк" за акредитивом за
період з дати підтвердження акредитива до дати
завершення розрахунків за акредитивом або
дати спливу строку дії зобов'язань АТ "АльфаБанк" за акредитивом (в залежності від того,
яка з цих подій відбудеться раніше).
Комісія сплачується разово або періодично
відповідно до домовленості зі стороною, що
сплачує цю комісію
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).

0,20% від суми
документу, min 500 грн.,
max 10 000 грн.

0,20% від суми
документу, min 100 USD,
max 1 000 USD

За домовленістю зі стороною,
що сплачує цю комісію

Комісія розраховується від суми, що підлягає
сплаті за акредитива по кожному пакету
документів.
Комісія 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 таких документів.

Виконання операцій за акредитивом:
Виконання платежу за
0,15% від суми
акредитивом (без ПДВ)
документів, min 500 грн.,
max 1 000 грн.

0,15% від суми
документів, min 50 USD,
max 500 USD

За домовленістю зі стороною,
що сплачує цю комісію

Комісія розраховується від суми відповідного
платежу за акредитивом. Застосовується до
акредитивів, що підтверджені ПАТ "Альфа-

10

№

Назва послуги

Гарантії/контргарантії/
акредитиви
в національній валюті

Гарантії/контргарантії/
акредитиви
в іноземній валюті

Порядок стягнення

Порядок розрахунку та застосування
Банк", у разі виконання платежу за акредитивом
ПАТ "Альфа-Банк" як підтверджуючим банком.

4.7.2.

4.7.3.

4.8.

4.9.

4.10.

переказ трансферабельного
акредитива на користь іншого
бенефіціара (без ПДВ)
відправлення SWIFTповідомлення, пов'язаного з
авізуванням та/або
підтвердженням акредитива та
виконанням операції за ним
(без ПДВ)
Відправлення одного пакету
документів в т.ч. повернення
несплачених документів за
акредитивом (в т.ч. ПДВ)
Розшук / запит за акредитивом
(без ПДВ)

Корегування (експертиза)
нетипового тексту акредитива
(в т.ч. ПДВ)

0,2%, але не менше 300
USD, та не більше 2 000
USD

За домовленістю зі стороною,
що сплачує цю комісію

Комісія розраховується від максимальної суми
частки акредитива, що переказується
(трансферується).

100 грн.

10 USD

За домовленістю зі стороною,
що сплачує цю комісію

Комісія сплачується за кожне відправлене
SWIFT-повідомлення (крім SWIFTповідомлень, щодо анулювання / розшуку /
запиту)

100 грн.

50 USD - за межі
України,
100 грн. - в межах
України

За домовленістю зі стороною,
що сплачує цю комісію

Комісія застосовується у випадку відправлення
кожного пакету документів за акредитивом

Послуга не надається-

200 грн.

30 USD

За домовленістю зі стороною,
що сплачує цю комісію

1 000 грн.

50 USD

За домовленістю зі стороною,
що сплачує цю комісію

Комісія сплачується за кожен розшук / запит за
акредитивом (крім запиту щодо анулювання
акредитива), що виконується на підставі
відповідного письмового запиту Клієнта.
Комісія за відправлення SWIFT-повідомлення
не застосовується.
Комісія сплачується за послуги з розробки або
корегування (експертизи) нетипового тексту
акредитива, що надані АТ "Альфа-Банк"
Клієнту на підставі його письмового запиту

Додаткові умови:
1.
2.

Документарні та гарантійні інструменти, що були відкриті / надані до дати набрання чинності цим Тарифним планом та строк дії яких не сплив та/або які залишаються
несплаченими на дату набрання чинності цим Тарифним планом, обслуговуються відповідно до тарифів, що діяли на момент відкриття / надання таких інструментів.
Індивідуальний рівень тарифів АТ "Альфа-Банк", що був затверджений для окремих клієнтів / операцій до набрання чинності цим Тарифним планом, втрачає чинність
з дати набрання чинності цим Тарифним планом, за виключенням документарних та гарантійних інструментів, що були відкриті / надані до дати набрання чинності
цим Тарифним планом та строк дії яких не сплив та/або які залишаються несплаченим на дату набрання чинності цим Тарифним планом (такі інструменти
обслуговуються відповідно до індивідуальних тарифів, що діяли на момент відкриття / надання таких інструментів).
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Надання документарних та гарантійних інструментів, що здійснюється на підставі відповідних договорів про надання гарантій / контргарантій / акредитивів тощо,
укладених на підставі рішень Колегіальних органів АТ "Альфа-Банк", що були прийняті до дати набрання чинності цим Тарифним планом, здійснюється із
застосуванням тарифів, визначених в таких договорах.
4. Тарифи, визначені цим Тарифним планом, застосовуються також для інших банків та клієнтів інших банків, у разі якщо АТ "Альфа-Банк" надає їм послуги,
передбачені цим Тарифним планом.
5. Встановити, що комісійна винагорода АТ "Альфа-Банк" за надання послуг, передбачених цим Тарифним планом, утримується АТ "Альфа-Банк" (договірне списання),
або сплачується клієнтом - резидентами України, виключно в національній валюті України – гривні за курсом Національного банку України на дату нарахування
комісії або, у разі попередньої оплати комісії, - на дату сплати такої комісії.
6. У разі, якщо комісійна винагорода АТ "Альфа-Банк" за надання послуг, передбачених цим Тарифним планом, підлягає сплаті нерезидентами України, сплата
комісійної винагороди здійснюється нерезидентами України в іноземній валюті.
7. Встановити, що комісійна винагорода за документарними та гарантійними операціями, що підлягає сплаті іноземним банкам, та відшкодування витрат іноземних
банків, що пов’язанні з проведенням документарних та гарантійних операцій, не регулюються даним Тарифним планом.
8. Комісійна винагорода, сплачена за надання послуги за відповідною операцією, передбаченою цим Тарифним планом, у разі анулювання такої операції після її
проведення, поверненню не підлягає.
9. Сума комісії, що визначена відповідно до мінімального (min) або максимального (max) розміру відповідної комісії, встановленої цим Тарифним планом, утримується
/ сплачується в повній сумі одноразово, якщо інше не визначено відповідним договором.
10. У випадку надання АТ "Альфа-Банк" послуг, що не передбачені цим Тарифним планом, АТ "Альфа-Банк" окремо встановлює розмір комісійної винагороди за надання
таких послуг та порядок її сплати.
3.
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