Тарифний пакет «Бізнес ФОП» розрахунково-касове обслуговування фізичних осіб-підприємців
(рахунки за Тарифним пакетом “Бізнес ФОП” відкриваються тільки фізичним особам-підприємцям)
Вводяться в дію з 06 серпня 2020 р.
Послуга/операція

Сума

Коментар

I. Поточні рахунки
1.

Відкриття поточного рахунку

2.

Абонентна плата за
розрахункове
обслуговування кожного
поточного
рахунку
- призупинення
обслуговування кожного
поточного рахунку

50 UAH

Сплачується щомісячно за умови
наявності дебетових оборотів
100 UAH

не тарифікується

за відновлення
обслуговування кожного
поточного рахунку після
призупинення його
обслуговування що
здійснено в зв`язку з
відсутністю руху коштів по
рахунку
- за відновлення
обслуговування кожного
поточного рахунку після
призупинення його
обслуговування що
здійснено в зв`язку з
накладанням арешту на
рахунки боржника
Закриття кожного поточного
рахунку за ініціативою клієнта

За кожний рахунок

Призупинення обслуговування
рахунку здійснюється у разі
відсутності руху коштів по рахунку
протягом трьох календарних місяців
поспіль (в т.ч. з моменту арешту
рахунків), окрім руху коштів
пов’язаного з погашенням комісій.
Абонентна плата за розрахункове
обслуговування кожного поточного
рахунку не нараховується з
моменту призупинення
обслуговування рахунку.

-

3.

4.

Закриття поточного рахунку за
погодженням сторін, за умови,
що операції за рахунком не
здійснювались протягом року

300 UAH

не тарифікується

Абонентна плата за розрахункове
обслуговування кожного поточного
рахунку відновлюється з моменту
руху коштів, окрім руху коштів
пов’язаного з погашенням комісій.

Абонентна плата за розрахункове
обслуговування кожного поточного
рахунку відновлюється з моменту
зняття арешту з рахунків боржника.

не тарифікується
не тарифікується

II. Касові операції
1.

Видача готівкових коштів з
поточного рахунку:
- в національній валюті

до 100000 UAH -1% мінімум 100 UAH;
від 100 000 UAH – 0,9%

- в іноземній валюті
1,5 %

2.

Внесення готівкових коштів на
поточний рахунок:
- в національній валюті

не тарифікується

Сплата під час проведення операції,
в розрахунку від суми, яка знімається
Сплата під час проведення операції
за курсом НБУ на день сплати.
Валюта замовляється за два дні до
здійснення операції

- в іноземній валюті
3.

0,15 %

Оформлення грошової чекової
книжки

100 UAH
III.

1.
2.

В національній валюті
В іноземній валюті

2.

Вхідні перекази
не тарифікується
не тарифікується

IV.

1.

Вихідні перекази

Перекази з поточного рахунку в національній валюті:
На паперовому носії:
- на рахунок в АТ «АП БАНК»
Сплата у день проведення операції
40 UAH
за кожний розрахунковий документ
- на рахунок в інших банківських
Сплата у день проведення операції
40 UAH
установах
за кожний розрахунковий документ
Переказ з поточного рахунку з використанням системи «Клієнт-Банк»:
- на рахунок в АТ «АП БАНК»
не тарифікується
- на рахунок в інших банківських
від 0,00 - до 5000,00 UAH - 3 UAH;
Сплата у день проведення операції
установах.
від 5 000,01 до 100 000,00 UAH – 4 UAH;
за кожний розрахунковий документ
від 100 000,01 UAH – 13 UAH;
- на рахунок в інших банківських
установах в післяопераційний
час (після 16:45 з пн - пт)
- перекази з використанням
додаткового захисту інформації

21 UAH

45 USD

- підключення до системи
генерації одноразових паролів
для проведення переказів у
системі Клієнт-Банк

3.

1.

3.

4.
5.

1.

Сплата під час проведення операції
за курсом НБУ на день сплати.
Сплата в день подачі заявки на
отримання грошової чекової книжки.

Запит на повернення
помилково
перерахованих коштів, або у
точнення за клієнтським
дорученням

40 USD

Сплата у день проведення операції
за кожний розрахунковий документ
Сплачується разово, у день активації
додаткового захисту інформації.
Сплата в гривнях по курсу НБУ на
день здійснення операції.
Додатковий захист інформації
надається за бажанням клієнта.
ОТР ТОКЕN надається за умови
підключення клієнта до системи
«Клієнт-Банк».
Сплачується разово, у день активації
пристрою додаткового захисту
інформації. Сплата в гривнях по
курсу НБУ на день здійснення
операції.
Сплата в день отримання запиту від
клієнта

50 UAH

Перекази з поточного рахунку в іноземній валюті:
Сплата в гривнях по курсу НБУ на
0,15%, мінімум 25 USD максимум 150 USD
день здійснення операції за
+ комісія банків кореспондентів
розрахунковий документ.
Повернення, зміна умов
Сплата в гривнях по курсу НБУ на
переказу, уточнення призначення
50 USD+ комісія банків кореспондентів
день здійснення операції.
платежу/реквізитів , тощо
Розслідування платежу
Сплата в гривнях по курсу НБУ на
50 USD + комісія банків кореспондентів
день здійснення операції.
Переказ в іноземній валюті для
розміщення депозиту /
не тарифікується
погашення кредиту в АТ «АП
БАНК»
Перекази юридичних осіб на користь третіх осіб без відкриття рахунку*
Приймання платежів готівкою з
Сплата у день проведення операції
*Дія тарифу застосовується для
метою переказу на користь третіх
усіх юридичних осіб, фізичних осіб –
осіб без відкриття рахунку
підприємців, фізичних осіб, які
1% (мінімум 45 UAH)
провадять незалежну професійну
діяльність, у тому числі таких, що
не мають відкритих рахунків у
Банку.
переказ в іноземній валюті

V. Безготівковий обмін валют
1.

Іноземна валюта:
-вільний та обов’язковий продаж

0,15% від суми валюти, що продається
мінімум15 USD

-купівля:
0,2% (мін. 15 USD)
0,2% (мін. 12 EUR)
0,2% (мін. 15 USD)

USD
EUR
Інші валюти
- конвертація іноземної валюти 1ої групи (згідно класифікації НБУ)
2.

Купівля іноземної валюти з
метою погашення кредитної
заборгованості за кредитами,
наданими АТ «АП БАНК»

Сплачується у гривнях, за курсом
продажу у день проведення операції.
Сплачується у гривнях, за курсом
купівлі у день проведення операції.

0,2% (мін. 15 USD)

Сплачується у гривнях, за курсом
НБУ у день проведення операції.

0,2% (мін. 4 USD)

Сплачується у гривнях, за курсом
купівлі у день проведення операції.

VI. Система «Клієнт-Банк»
1.
2.
3.

Встановлення системи «КлієнтБанк»
Підтримка та обслуговування
системи «Клієнт-Банк»
Створення (підключення) нового
користувача системи «Клієнтбанк» (у разі зміни/доповнення
Користувачів системи “КлієнтБанк”), без ПДВ

не тарифікується
не тарифікується

50 UAH

Сплата в день здійснення операції,
або отримання заявки клієнта.

4.
Підключення клієнта системи
«Клієнт-Банк» до сервісу
«iFOBS.Autoclient»

1000,00 UAH

Сплата в день здійснення операції
клієнтом «Клієнт-Банк», отримання
заявки клієнта. Без ПДВ

VII. Обслуговування кредитів нерезидентів
1.

2.

3.

Обслуговування кредитів
отриманих компанією від
нерезидентів
Надсилання запиту на інший
банк про стан розрахунків за
кредитами від нерезидентів
Надання довідки про стан
розрахунків за кредитом від
нерезидента (за запитом
клієнта/іншого банку)

50 USD

Сплачується щомісячно в останній
робочий день за курсом НБУ.

5 USD

Сплата в гривнях по курсу НБУ на
день здійснення операції.

5 USD

Сплата в гривнях по курсу НБУ на
день отримання запиту.

VIII. Видача виписок, довідок та інших документів на запит клієнтів
1.

2.

3.

4.

5.

Надання виписок за операціями
здійсненими протягом
операційного дня
Надання завірених банком копій
виписок, документів/повідомлень
за рахунком
Надання довідок за
розрахунково-касовим
обслуговуванням (відкриття
рахунків)
Надання довідки про стан
розрахунків за експортноімпортними операціями
Надання довідки про наявність
(відсутність) кредитів, стан
заборгованості за кредитами

не тарифікується
до 100 копій – 25 UAH
від 100 - 20 UAH
від 200 – 10 UAH

200 UAH

За кожну завірену копію (аркуш)

Сплата в день подачі запиту на
отримання довідки

250 UAH

Сплата в день подачі запиту на
отримання довідки

250 UAH

Сплата в день подачі запиту на
отримання довідки

6.

7.

8.

Відповіді на запити для
аудиторських компаній по
операціях за рахунками клієнта,
в тому числі підтвердження
залишків по рахункам для
аудиторських компаній
Інші довідки за розрахунковокасовим обслуговуванням (у
тому числі про рух коштів за
рахунками)
Інші довідки за кредитними
операціями

Сплата в день подачі запиту на
отримання довідки
600 UAH

300 UAH

550 UAH

Сплата в день подачі запиту на
отримання довідки
Сплата в день подачі запиту на
отримання довідки

