ЗАГАЛЬНІ ТАРИФИ ЗА РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
№
1

Операція (послуга)

Вартість послуги

ПДВ

Термін сплати (списання) та
особливості комісії

Поточні рахунки
Відкриття поточних рахунків в національній та іноземних валютах1

1.1

для юридичних осіб-резидентів, фізичних осіб-підприємців та осіб, які провадять незалежну
професійну діяльність
для юридичних осіб- нерезидентів

за кожен рахунок не пізніше дня
відкриття рахунку

200 UAH
2000 UAH

Обслуговування поточних рахунків в національній та іноземній валютах: 2
1.2

- юридичних осіб

250 UAH

- фізичних осіб-підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність

150 UAH3

1.3

Зарахування безготівкових коштів на поточний рахунок в національній та іноземних валютах

1.4

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

щомісяця, в день проведення
першої операції в поточному
місяці

не тарифікується 4
не тарифікується

4

без ПДВ

-

Закриття поточних рахунків в національній та іноземних валютах:
1.5

у розмірі залишку по рахунку, мін.
300 UAH макс. 1000 UAH5

- за заявою Клієнта

за кожен рахунок не пізніше дня
закриття поточного рахунку

у розмірі поточного залишку на
рахунку

- за ініціативою Банку або за заявою ліквідатора
Обслуговування рахунку при відсутності руху коштів одночасно по усім поточним рахункам: 5
1.6

1 000 UAH/5000 RUB/50 одиниць в
іншій валюті але не більше
залишку на рахунку

- понад 12 місяців
2
2.1.
2.2.

Операції з готівкою
Видача готівкової гривні з поточного рахунку юридичної особи на заробітну плату/прирівняні до
неї виплати9
Видача готівкової гривні з поточного рахунку на інші цілі (крім зазначених у
п 2.1.)

2.3

Видача готівкової іноземної валюти з поточного рахунку

2.4

Зарахування готівкових коштів на поточний рахунок через касу Банку

2.5

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

2.6

Внесення на поточний рахунок готівкової гривні від Клієнта через банкомати Банку або пристрої
самообслуговування інших фінансових установ

2.7

Внесення на власний поточний рахунок готівкової гривні від Клієнта через ПТКС Банку

2.8

Проведення розрахунків із зарахування грошових коштів на поточний рахунок
Клієнта (Отримувача), прийнятих від 3-х осіб через ПТКС Банку або ПТКС
комерційних агентів Банку, пункти надання фінансових послуг комерційних
агентів Банку або дистанційні системи обслуговування Банку та комерційних
агентів Банку

3

за кожен рахунок щомісяця з 25
числа по останній робочий день
звітного місяця

100 UAH але не більше залишку
на рахунку

- від 6 до 12 місяців

1,2% мін. 50 UAH
2 % мін. 50 UAH
від суми, одночасно з
проведенням операції

2%
0,2% мін. 50 UAH
2% мін. 50 UAH

без ПДВ

не тарифікується 4

-

0.5% мін. 10 UAH
від суми, не пізніше дня
зарахування коштів на поточний
рахунок клієнта

0.5% мін. 10 UAH

Операції за поточними рахунками в національній валюті

3.1

Платежі в межах АТ «Альфа-Банк» по системі Клієнт-Банк

3.2

Платежі за межі Банку в операційний час по системі Клієнт-Банк
до 100 000 UAH включно;
від 100 001 та більше UAH

3.3

Платежі в операційний час на паперовому носії

3.4

Платежі за ОВДП через депозитарій НБУ

3.5

Платежі через ЛОРО-рахунки

3.6

Платежі по Україні прийняті Банком в післяопераційний час

3.7

Договірне списання регулярних платежів

3.8

Договірне списання платежів з використанням платіжних вимог

3.9

Переказ грошових коштів на карткові рахунки співробітників в рамках послуги "Зарплатний
проект"

0,5%8

від суми, в день проведення
операції

3.10

Переказ коштів на поточні (карткові і не карткові) рахунки фізичних осіб, крім рахунків укладених
в рамках зарплатних проектів в межах банку

1,5%

від суми, одночасно з
проведенням операції

1,5%

від суми, одночасно з
проведенням операції, за кожен
платіж, додатково до комісії п.
3.2., 3.3.

не тарифікується 4

7

0,1% мін. 50 UAH макс. 500 UAH
7

3.12

Переказ від продажу іноземної валюти в Sense Superapp на власний рахунок 2620_ в Банку для
одночасної купівлі цієї ж валюти

100 UAH макс. 500 UAH

за кожен рахунок щомісяця з 25
без ПДВ числа по останній робочий день
звітного місяця

50 UAH

за кожен платіж в день
проведення операції

не тарифікується 4

-

не тарифікується 4

-

Операції за поточними рахунками в іноземній валюті

Платежі в іноземній валюті в межах АТ «Альфа-Банк»

0,4% мін. 30 USD макс. 300 USD

Платежі в іноземній валюті на рахунки в інші банки в день Т 10,11

4.3

Платежі в доларах США на рахунки в інші банки (гарантований OUR)

30,00 USD

4.4

Розшук за вихідними платежами в іноземній валюті

50,00 USD

5.1

від суми, за кожен платіж,
додатково до комісії п. 3.2., 3.3.

0,3% мін. 20 UAH макс. 200 UAH

4.2

5

за кожен платіж, в день
проведення операції

15 UAH

Перерахування коштів ФОП на власний поточний або власний картковий рахунки фізичної особи,
або балансовий рахунок 2924, які відкриті в інших банках

4.1

3,5 UAH
12 UAH
250 UAH

3.11

4

-

від суми, за кожен платіж в день
проведення операції, додатково
стягуються комісії банківкореспондентів
без ПДВ
за кожен платіж в день
проведення операції, стягується
додатково до комісії п. 4.2.
в день надання послуги,
додатково стягуються комісії
банків-кореспондентів

Купівля/продаж/обмін іноземної валюти

Продаж іноземної валюти з метою виконання зобов‘язань перед АТ «Альфа-Банк»
не тарифікується 4

5.2

Продаж іноземної валюти в системі Sense Superapp

5.3

Продаж іноземної валюти (в т.ч. зворотній продаж)

5.4

Купівля іноземної валюти

12

0,4%
0,5%

-

без ПДВ

від суми, комісія нараховується і
оплачується в гривневому
еквіваленті за курсом здійснення
операції на МВРУ в день
здійснення операції

без ПДВ

12

5.5

Обмін однієї безготівкової іноземної валюти в іншу

5.6

Купівля, продаж, обмін іноземної валюти на умовах "своп", "форвард" без поставки базового
активу

6

1%

від суми, комісія нараховується і
оплачується в гривневому
еквіваленті за курсом здійснення
операції на МВРУ в день
здійснення операції

0,2%

Система «Клієнт-Банк»

6.1

Встановлення системи «Клієнт-Банк», генерація/перегенерація секретних ключів (в т.ч. при
втраті паролю)

6.2

Надання КЕП на еТокені для забезпечення роботи в системах дистанційного обслуговування
банку

6.3

Виконання операцій з переказу коштів в системі «Клієнт-Банк», в т.ч. з використанням
додаткового засобу автентифікації

не тарифікується 4

6.4

Проведення розрахунків зі списання та зарахування коштів за поточними рахунками з
функціональністю «Notional pooling»

250 UAH

не тарифікується 4
1150 UAH

без ПДВ з ПДВ

до надання еТокену

щомісяця з 25 числа по останній
робочий день звітного місяця

Виконання операцій з переказу коштів в системі «Клієнт-Банк» :
- з функціональністю «Центр фінансового контролю»

150 UAH

- з функціональністю «DocIntegrator»

400 UAH

- з використанням ОТР Token

200 UAH

- з використанням eToken для УЕП

50 UAH

Заміна та/або переконфігурація eToken для УЕП за заявою Клієнта

300 UAH

за кожний рахунок, щомісяця з 25
числа по останній робочий день
без ПДВ
звітного місяця
щомісяця з 25 числа по останній
робочий день звітного місяця

6.5

7

7.1

50 UAH

7.2

Надання довідок по РКО за формою банку

200 UAH

7.3

Надання інших довідок по РКО (за погодженням з банком) в т.ч. на вимогу аудиторських фірм
Надання розрахункового документа (в т.ч. дублікату) на паперовому носії про підтвердження
операції, за запитом Клієнта

500 UAH

в день надання послуги

щомісяця з 25 числа по останній
робочий день звітного місяця,
стягується при наданні виписки
протягом звітного місяця за кожен
канал надання виписок (e-mail,
SMS)

за кожен екземпляр в день
надання послуги

50 UAH

7.5

Оформлення грошової чекової книжки

7.6

Надання дублікатів виписок з рахунку за запитом Клієнта

7.7

Надання виписок у форматі MT950 або MT940

300 UAH

7.8

Надання виписок з рахунків Клієнтів протягом терміну дії Договору «Notional pooling»

500 UAH

в день підписання Договору

7.9

Уточнення платіжних реквізитів платіжного документа в національній валюті

100 UAH

за кожен запит в день надання
послуги

7.10

Продаж бланків векселів

40 UAH

за кожен екземпляр в день
надання послуги

7.11

Перевірка, оформлення, підтвердження Банком пакету документів для реєстрації в НБУ
Повідомлення або змін до Повідомлення про укладання резидентом договору про отримання
кредиту/позики або поворотної фінансової допомоги від нерезидента або оформлення Довідки
відносно отримання та погашення кредиту/позики для перереєстрації в НБУ Повідомлення у
зв‘язку із зміною уповноваженого Банку

7.12

7.13

8

8.1

1

з ПДВ

Довідки, виписки, інші послуги

Надання виписок з рахунку в електронному вигляді на адресу електронної пошти або у вигляді
текстових повідомлень на номер телефону мобільного зв‘язку (незалежно від кількості рахунків
та номерів телефону)

7.4

за кожного користувача щомісяця
з 25 числа по останній робочий
день звітного місяця

Здійснення платежів згідно реєстру(ів)

Проведення розрахунків із зарахування та списання коштів за поточними рахунками в рамках
щомісячного обслуговування

1 000 UAH

без ПДВ
за кожен робочий день по
кожному рахунку, сплачується в
день надання послуги
за кожний рахунок, щомісяця з 25
числа по останній робочий день
звітного місяця

20 UAH макс. 1000 UAH

з ПДВ
1 500 UAH

0,1%

сплачується в день надання
пакету документів, не пізніше дня,
наступного за днем надання
послуги

від суми, в день проведення
операції, для платежів в
без ПДВ
національній валюті додатково до
комісії зг. п. 3.2.

Сплачується щомісячно з 25
числа по останній робочий день
згідно умов договору/ додаткової
звітного місяця незалежно від
без ПДВ
угоди
наявності обороту по рахунку при
укладанні відповідної додаткової
угоди

Послуги з інкасації/доставки коштів

Тариф "Абонплата" (щоденна інкасація, відповідає кількості днів у місяці)

8.2

Тариф "Разовий" (кількість заїздів більше ніж кількість днів у місяці)

8.3

Тариф "Окремий заїзд" (не більше 6 заїздів у місяць)

8.4

Приймання готівки від клієнтів для зарахування на власні рахунки в рамках надання послуги з
інкасації коштів

8.5

За доставку до каси Клієнта монет та банкнот дрібних номіналів національної валюти

8.6

Заїзд по заявці до каси Клієнта, що розташована за межами міста дислокації підрозділу інкасації
Банку

3000 UAH

для кожну точку інкасації,
незалежно від
кількості днів користування
послугою, додатково до комісії
п.8.4

для кожного клієнта, незалежно
від
100 UAH за заїзд, мін. 3000 UAH в
кількості днів користування
місяць за кожну точку
без ПДВ послугами, додатково до комісії
п.8.4

500 UAH

за разовий заїзд, додатково до
комісії п.8.4

0,15%

від суми прийнятої (інкасованої)
готівки, додатково до комісії
згідно п. 8.1-8.3

за заїзд (доставка) -1000 UAH та
додатково кожна 1000 шт монет500 UAH і 1% від суми банкнот
10 UAH/км

послуга надається додатково до
послуги інкасації і
розраховується незалежно від
без ПДВ тарифу за інкасацію
за весь маршрут (в т.ч. зворотній
шлях), додатково до комісії п.8.5

Відкриття та обслуговування рахунку зі спеціальним режимом використання (2604) та першого поточного рахунку в національній валюті фізичної особи-підприємця включено в комісію за обслуговування
поточних рахунків.
2
Комісія не стягується у разі відсутності руху коштів за поточними рахунками протягом звітного календарного місяця та/або у разі відсутності інших транзакцій протягом звітного календарного місяця окрім
зараховування суми відсотків, нарахованих Банком Клієнту за банківськими вкладами (депозитами) і залишками на поточних рахунках та/або здійснення платежів/списання виключно з оплати послуг Банку
та/або зарахувань платежів Банку (крім оплати Банком Клієнту за товари/роботи/послуги), та/або списань грошових коштів, ініційованих співробітником банку, за рішенням державних органів, та/або
здійснення операцій, пов'язаних із поверненням залишку коштів внаслідок закриття рахунку (послуга по обслуговуванню рахунку вважається не наданою).
3
Комісія застосовується для Клієнтів, які відкривають рахунки на Загальних тарифах починаючи з 01.03.2019 р.. Для Клієнтів, які відкрили рахунки на Загальних тарифах до 28.02.2019 року - розмір
щомісячної комісії за обслуговування рахунку складає 200 грн. без ПДВ.
4
Включено в комісію за обслуговування поточних рахунків в національній та іноземних валютах п.1.2
5
На тарифному пакеті "Бізнес-ІТ", "Digital IT" комісія стягується у розмірі залишку по рахунку, але не більше ніж 300 грн. за кожен рахунок.
6
Комісія не застосовується (послуга вважається не наданою) щодо коштів, списання яких законодавчо заборонене. Комісія стягується при відсутності руху коштів за ініціативою Клієнта.
7
Якщо списання грошових коштів ініційовано співробітником банку за рішенням державних органів або при тимчасовій зупинці роботи системи «Клієнт-Банк» - комісія включена в тариф за обслуговування
поточних рахунків.
8
Комісія застосовується для договорів укладених починаючи з 03.09.2018 року. За договорами, що укладені до 03.09.2018 року, застосовуються тарифи залежно від тарифного пакету: «Бізнес ІТ»«Альфа
– Підприємець»/«Альфа – Підприємець+»/«Загальні»/«Альфа-Основа+»/«Альфа-Аграрій»-0,4%; «Бізнес Обіг»/«Бізнес ЗЕД»-0,2%; «Бізнес Безліміт»/«Альфа-Свобода+»-0,01%. Тариф встановлюється в
зазначеному розмірі якщо відповідними договірними відносинами не встановлено інший розмір комісії.
9
за касовим символом 40, до якого входить видача готівки на виплату основної і додаткової заробітної плати, заохочувальних та компенсаційних виплат.
10
День Т - поточний робочий день банку.
11
За умови надання Клієнтом 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.
12
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

