Тарифний пакет «Корпоративний»
Вводяться в дію з 04.01.2022 року
Послуга/операція

Сума

Коментар

1. Поточні рахунки
1.
2.

Відкриття кожного поточного
рахунку
Абонентна плата за розрахункове
обслуговування кожного поточного
рахунку в UAH

не тарифікується

51 USD за квартал
* Абонентна плата за розрахункове
обслуговування кожного поточного
рахунку в іноземній валюті (за
наявності дебетових оборотів по
рахунку)
- призупинення обслуговування
кожного поточного рахунку

не тарифікується

3.

- 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

500 UAH

не тарифікується

Нараховується щомісячно в розмірі
1/3 від загального тарифу в
останній робочий день за курсом
НБУ в день нарахування.
Сплачується в останній робочий
день звітного кварталу за
еквівалентом на дату нарахування.
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.
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
2. Касові операції

1.

2.

Видача готівкових коштів з
поточного рахунку:
- в національній валюті

1%

- в іноземній валюті

1%

Внесення готівкових коштів на
поточний рахунок:
- в національній валюті
- в іноземній валюті

3.

1 % max 1000 UAH
1%

Оформлення грошової чекової
книжки

20 USD

Сплата під час проведення
операції.
Сплата під час проведення операції
за курсом НБУ на день сплати.
Сплата під час проведення
операції.
Сплата під час проведення операції
за курсом НБУ на день сплати.
Сплата за курсом НБУ на день
отримання заяви від клієнта.

3. Вхідні перекази
1.
2.

В національній валюті
В іноземній валюті

не тарифікується
не тарифікується
4. Вихідні перекази
Перекази з поточного рахунку в національній валюті:

1.

На паперовому носії:

а) На рахунок в АТ «АП БАНК».

2.

Сплата в гривнях по курсу НБУ у
день проведення операції за
розрахунковий документ.
б) На рахунок в інших банківських
1 USD
Сплата в гривнях по курсу НБУ у
установах.
день проведення операції за
розрахунковий документ.
Переказ з поточного рахунку з використанням системи «Клієнт-Банк»:
а) На рахунок в АТ «АП БАНК».
не тарифікується
б) На рахунок в інших банківських
від 0,00 - до 5000,00 UAH - 3 UAH;
Нараховується за кожен
установах.
від 5 000,01 до 100 000,00 UAH – 4 UAH;
розрахунковий документ. Сплата - в
від 100 000,01 UAH – 13 UAH;
останній робочий день місяця.
в) На рахунок в інших банківських
установах в післяопераційний час
(після 16:45 з пн - пт)
г) переказ з використанням
додаткового захисту інформації

1 USD

21 UAH

50 USD

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

3.

50,00 USD

Нараховується за кожен
розрахунковий документ. Сплата - в
останній робочий день місяця.
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 гривнях по курсу НБУ на
день отримання запиту від клієнта.

Запит на повернення помилково
5 USD
перерахованих коштів, або
уточнення за клієнтським
дорученням
* ОТР ТОКЕN може видаватись в одному примірнику для забезпечення роботи групи компаній (що входять в
корпорацію, холдинг, тощо) право підпису за рахунками яких має одна і та сама особа (виключно право першого
підпису або право другого підпису).
Перекази з поточного рахунку в іноземній валюті:

1.
2.

3.

4.

Перекази з рахунку на рахунок в
установах АТ «АП БАНК"
На рахунок в інших банківських
установах.
Повернення, зміна умов переказу,
уточнення призначення
платежу/реквізитів тощо
Розслідування платежу

не тарифікується
50 USD – для платежів в доларах США +
комісія банків кореспондентів
60 EUR – для платежів в євро + комісія
банків кореспондентів
50 USD+ комісія банків кореспондентів

Сплата в гривнях по курсу НБУ на
день здійснення операції за
розрахунковий документ.

50 USD + комісія банків кореспондентів

Сплата в гривнях по курсу НБУ на
день здійснення операції.

Сплата в гривнях по курсу НБУ на
день здійснення операції.

5. Безготівковий обмін валют
1.

Іноземна валюта:
-Вільний та обов’язковий продаж
-Купівля:
USD
EUR
Інші валюти
-Конвертація іноземної валюти 1-ої
групи (згідно класифікації НБУ)

0,1% від суми валюти, що продається

0,15% (мін. 50 USD)
0,15% (мін. 50 EUR)
0,15% (мін. 50 USD)
0,15% (мін. 50 USD)

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

6. Система «Клієнт-Банк»
1.
2.
3.

Встановлення системи «КлієнтБанк»
Підтримка та обслуговування
системи «Клієнт-Банк»
Створення (підключення) нового
користувача системи «Клієнт-банк»
(у
разі
зміни/доповнення

Не тарифікується
Не тарифікується

5 USD

Сплата в день здійснення операції,
або отримання заявки клієнта.

4.

Користувачів
системи
Банк”), без ПДВ
Підключення
клієнта
«Клієнт-Банк»
до
«iFOBS.Autoclient»

“Клієнт-

Сплата в гривнях по курсу НБУ на
день здійснення операції.

системи
сервісу

2000,00 UAH

SMS – повідомлення про операції
за рахунком

150,00* UAH

5.

Сплата в день здійснення операції
клієнтом «Клієнт-Банк», отримання
заявки клієнта. Без ПДВ
Без ПДВ.
Послуга
надається за умови
підключення до системи «КлієнтБанк»
*Нараховується в останній робочий
день місяця за умови наявності
надісланих
SMS-повідомлень.
Сплачується протягом наступного
місяця за звітним

7. Обслуговування кредитів нерезидентів
1.

Обслуговування кредитів
отриманих компанією від
нерезидентів

2.

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)
Перевірка документів необхідних
для внесення змін до кредитних
договорів

3.

4.

51 USD за квартал

5 USD

10 USD

300,00 UAH

Нараховується щомісячно в
останній робочий день за курсом
НБУ в день нарахування.
Сплачується в останній робочий
день звітного кварталу за
еквівалентом на дату нарахування.
Сплата в гривнях по курсу НБУ на
день здійснення операції.
Сплата в гривнях по курсу НБУ на
день отримання запиту.
Нараховується в день реєстрації
відповідних змін до кредитного
договору в обліковому записі
системи НБУ.
Сплачується не пізніше останнього
робочого дня місяця, в якому
реєструвались такі зміни.
Послуга надається протягом 3-х
робочих днів з наступного дня після
отримання Банком повного пакету
документів.
Без ПДВ

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

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Надання виписок за операціями,
здій-сненими протягом
операційного дня
Надання завірених банком копій
виписок, документів/повідомлень
за рахунком
Надання довідок за розрахунковокасовим обслуговуванням
(наявність/відкриття рахунків)
Надання довідки про стан
розрахунків за експортноімпортними операціями
Відповіді на запити для
аудиторських компаній по
операціях за рахунками клієнта
Інші довідки за розрахунковокасовим обслуговуванням (у тому
числі рух коштів за рахунками)
Надання довідки про закриття
рахунку/рахунків

Не тарифікується
від 1 до 5 копій – 1 USD;
від 5 до 50 копій – 5 USD;
від 50 копій – 10 USD

Сплата в гривнях по курсу НБУ на
день здійснення операції.

2 USD

Сплата в гривнях по курсу НБУ у
день проведення операції.

25 USD

Сплата в гривнях по курсу НБУ на
день здійснення операції.

50 USD

Сплата в гривнях по курсу НБУ на
день здійснення операції.

2 USD

Сплата в гривнях по курсу НБУ у
день проведення операції.

не тарифікується
9. Інші послуги/операції

1.

Розподіл та зарахування на
поточний рахунок Клієнта
компенсаційних коштів, одержаних
за державними програмами
часткової компенсації вартості
сільськогосподарської техніки та

550 UAH

Комісія застосовується у випадку
попереднього
надання
Банком
документів до державних органів
для участі Клієнта у державній
програмі
підтримки
галузей
господарства України.

2.

обладнання вітчизняного
виробництва, а також
інформування державних органів
про зарахування коштів.
Розподіл та зарахування на
поточний рахунок Клієнта
компенсаційних коштів, одержаних
за державними програмами
фінансової підтримки заходів в
агропромисловому комплексі
шляхом здешевлення кредитів
(часткова компенсація відсоткової
ставки за залученими у
національній валюті банківськими
кредитами), а також інформування
державних органів про
зарахування коштів.

Комісія сплачується разово при
першому
зарахуванні
компенсаційних
коштів на поточний рахунок
Клієнта.
Без ПДВ

1870 UAH

