ap-bank.com
0 800 300 170
безкоштовно по Україні

Тарифи та ставки АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» на розрахунково-касове обслуговування
фізичних осіб нерезидентів – інвесторів

№

Вартість послуги
Іноземна
Гривня
валюта

Послуга

ПДВ

Порядок
сплати

-

-

-

-

-

-

I. Тарифи на обслуговування поточного рахунку
Відкриття поточного
рахунку

1
2
3
3.1

3.2

3.3

Зарахування коштів на
рахунок

100
UAH
1 % від суми min 50
UAH max 1500,00

Перекази з поточного рахунку
переказ коштів у межах
Банку на власні рахунки
не тарифікується
клієнта / на користь Банку
переказ коштів в межах
Банку (крім переказів,
не тарифікується
визначених у п. 3.1)

інші перекази за межі
Банку

5.

6.
7.

власні рахунки в межах
Банку) та заяв на МВРУ
за дорученням клієнтів
Надання виписок при
здійсненні операції за
поточним рахунком*****
Надання дублікатів
виписок або дублікатів
платіжних документів за
поточним рахунком
Видача довідок за

не тарифікується

не тарифікується

0,3% від суми min 5
грн., max 1500 грн.

для USD - 0,5%
від суми min 25
USD max 200
USD;
для
RUB - 0,5% від
суми, min 15
USD max 70
USD;
для
EURO - 0,5% від
суми, min 30
USD max 250
USD;
для
інших валют 0,5% від суми,
min 25 USD max
200 USD*
+ комісії інших
банків**

5 грн. за 1 документ

10 грн. за
документ

без ПДВ

при
здійсненні
операції

не тарифікується

не тарифікується

-

-

10 грн. за 1 сторінку max 150 грн.

без ПДВ

при наданні
документу

100 грн. за 1 документ

без ПДВ

при наданні

Оформлення платіжних
доручень (крім платіжних
доручень на
перерахування коштів на
4.

100
UAH
0,1 % від суми
min 2 USD max
60 USD*
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8.
9.
10
10.1.

10.2.

11.

розрахунково-касовим
документу
обслуговуванням (у тому
числі про
відкриття/наявність
рахунків)
Довідка про закриття
не тарифікується
рахунку/рахунків
Закриття поточного
не тарифікується
рахунку
Розшук (запит) / зміна / уточнення умов платежу (у тому числі здійсненого без відкриття
рахунку), здійснених клієнтом / відкликання платежу***
при
в межах Банку
5 грн. за кожний запит
без ПДВ
здійсненні
запиту
при
20 грн. за кожний
750 грн. за
за межами Банку
без ПДВ
здійсненні
запит
кожний запит
запиту
5 USD, але не
Комісія за обслуговування
після
20 грн., але не
більше залишку
рахунку, за яким не
перебігу
більше залишку на
на рахунку згідно без ПДВ
здійснюється рух коштів
кожного
рахунку
з валютою
понад 1 рік
року ****
рахунку*
ІІ. Тарифи на операції з іноземною валютою

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.

2.2.

Купівля / продаж іноземної валюти для безготівкових операцій
s до 20 000,00 одиниць
0,5% від суми гривневого еквіваленту
валюти
s від 20 000,01 до 50
0,4% від суми гривневого еквіваленту
000,00 одиниць валюти
s від 50 000,01 до 100
0,3% від суми гривневого еквіваленту
000,00 одиниць валюти
s від 100 000,01 одиниць
0,2% від суми гривневого еквіваленту
валюти

без ПДВ

при
здійсненні
операції

без ПДВ

при
здійсненні
операції

Обмін безготівкової іноземної валюти на безготівкову іноземну валюту
s до 100 000,00 одиниць
валюти

0,5% від суми проданої валюти*

s від 100 000,01 одиниць
валюти

0,25% від суми проданої валюти*

III. Нарахування процентів за залишком коштів на рахунку
1.

Нарахування процентів за
залишком коштів на
рахунку

0%

0%

без ПДВ

щомісячно

* Стягується у гривнях по курсу НБУ на день здійснення операції.
** Комісії інших банків при здійсненні платежів за дорученням клієнта за рахунок відправника,
які перевищують комісії, встановлені тарифами Банку, сплачуються клієнтом додатково
за фактом у гривнях або у валюті операції (у разі надання такого права згідно з чинним законодавством
України).
*** При відкликанні платежу комісія за здійснення переказу не повертається.
****Комісія стягується за результатами щорічної інвентаризації рахунків Банком.
*****Виписка надається наступного банківського дня після проведення таких операцій.

