Тарифи та ставки ПАТ «АП БАНК» на розрахунково-касове обслуговування
фізичних осіб
Вводиться в дію з 16.04.2018
Тип тарифу - єдиний
№

Послуга

Вартість послуги
Іноземна
Гривня
валюта

ПДВ

Порядок
сплати

не тарифікується

-

-

не тарифікується

-

-

не тарифікується

-

-

не тарифікується

-

-

-

без ПДВ

при
здійсненні
операції

до 10000,00 од.
валюти 1% від суми, min
1 USD;
від 10000,01 до
20000,00 од.
валюти - 0,8%
від суми;
від 20000,01 од.
валюти 0,6% від суми*

без ПДВ

при
здійсненні
операції

не тарифікується

-

-

I. Тарифи на обслуговування поточного рахунку
1
2

2.1.

3
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4

4.1.

Відкриття поточного
не тарифікується
рахунку
Зарахування коштів на рахунок:
зарахування коштів на
рахунок, у тому числі
перевірка та перерахунок
не тарифікується
готівкових коштів при
зарахуванні на поточний
рахунок
Видача готівкових коштів з поточного рахунку:
що були внесені на
поточний рахунок
не тарифікується
готівкою
що були перераховані
Банком на поточний
рахунок Клієнта з
внутрішньобанківських
рахунків, у тому числі при
не тарифікується
видачі кредиту, сплаті
процентів за депозитом;
поверненні депозиту
що були перераховані на
поточний рахунок Клієнта
0,4% від суми min 10
при здійсненні операції з
грн.
продажу безготівкової
іноземної валюти
що були перераховані на
поточний рахунок
безготівковим шляхом, у
т.ч. коштів, що були
зараховані на депозитний
рахунок безготівковим
шляхом:
не тарифікується
- при достроковому
розірванні договору
вкладу / частковому знятті
суми вкладу (за винятком
вкладів, строк дії яких
лонгувався)
Перекази з поточного рахунку
переказ коштів у межах
Банку на погашення
власної кредитної
не тарифікується
заборгованості, процентів
за кредит, на

4.2.

4.3.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

внутрішньобанківські
рахунки для
купівлі/продажу/обміну
безготівкової іноземної
валюти, на власні рахунки
клієнта / на користь Банку
переказ коштів в межах
Банку (крім переказів,
визначених у п. 4.1)

інші перекази за межі
Банку

Оформлення платіжних
доручень (крім платіжних
доручень на
перерахування коштів на
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
розрахунково-касовим
обслуговуванням (у тому
числі щодо
відкриття/закриття
рахунків/розміщення
вкладів)
Закриття поточного
рахунку
Переоформлення рахунку
у зв’язку зі зміною
реквізитів клієнта
Оформлення довіреності
на здійснення операцій за

1% від суми min 25
грн., max 1000 грн.

0,3% від суми min 5
грн., max 500 грн.

0,1% від суми
min 1 USD max
60 USD*
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**

без ПДВ

при
здійсненні
операції

без ПДВ

при
здійсненні
операції

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
документу

не тарифікується

-

-

не тарифікується

-

-

100 грн. за 1 документ

без ПДВ

при
оформленні

12
12.1.

12.2.

13.

поточними та
довіреності
депозитними рахунками
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 приймання платежів готівкою

1.

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.

2.2.

Приймання платежів готівкою на користь юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, фізичних
осіб та фізичних осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, у т.ч. приймання
комунальних платежів:
на рахунки, відкриті в
при
інших банках, без
1% від суми
без ПДВ
здійсненні
договору Банку з
платежу, min 25 грн
операції
отримувачем
на рахунки, відкриті в
1% від суми
при
Банку, без договору Банку платежу, min 25 грн,
без ПДВ
здійсненні
з отримувачем
max 1000 грн
операції
на користь Банку
не тарифікується
надання дублікатів
при наданні
10 грн. за 1 документ
без ПДВ
платіжних документів
документу
відповідно
до
Тарифів
ПАТ
«АП
БАНК»
для
фізичних
та
юридичних
за наявності договору
осіб на приймання готівкових платежів на користь інших осіб, з
банку з отримувачем
якими укладені відповідні договори
Приймання платежів для поповнення рахунків фізичної особи:
поповнення поточного
при
рахунку у Банку готівкою
не тарифікується
не тарифікується без ПДВ
здійсненні
клієнтом - власником
операції
рахунку
приймання готівкових
платежів від третіх осіб
при
0,5% від суми, max
для поповнення
без ПДВ
здійсненні
500 грн.
поточного рахунку клієнта
операції
- власника рахунку
ІІІ. Тарифи на операції з іноземною валютою

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
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
Обмін безготівкової іноземної валюти на безготівкову іноземну валюту

без ПДВ

при
здійсненні
операції

2.1.

2.2.

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*

без ПДВ

при
здійсненні
операції

Не надається

без ПДВ

при
здійсненні
операції

0,50 грн. за одну
купюру(монету)

Не надається

без ПДВ

при
здійсненні
операції

0,05 грн. за купюру

0,05 грн. за
купюру

без ПДВ

0,05 грн. за купюру

1,00 грн. за
купюру max
1000,00 грн

без ПДВ

IV. Тарифи на інші послуги

1.

2.

3.

4.

5.

Обмін банкнот більшого
номіналу на банкноти
меншого номіналу, а
також банкнот на
розмінну монету
обмін монет на банкноти,
банкнот
меншого
номіналу на банкноти
більшого номіналу
Перерахунок грошових
коштів без внесення на
рахунок
Перевірка грошових
коштів на справжність без
внесення на рахунок
Надання довідок за
кредитними операціями
Видача готівкових коштів
через POS-термінал ПАТ
«АП БАНК» (за картками,
емітованими третіми
банками –резидентами):

6.

0,5% від суми min 2
грн.

100,00 грн.

без ПДВ

при
здійсненні
операції
при
здійсненні
операції
при
отриманні
запиту на
довідку

від суми операції

6.1. За картками
емітованими банками,
учасниками платіжної
мережі ПУМБ

2%
без ПДВ

6.2. За картками,
емітованими третіми
банками-резидентами
України:
Карти Visa
Карти MasterCard

видача
готівкових
коштів
виключно у
національні
й валюті

3%
3%

V. 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.

