Додаток 2 до наказу ПАТ «БАНК ВОСТОК»
22 грудня 2021 року № 1933

ФІЗИЧНІ ОСОБИ
ВІДКРИТТЯ ТА ВЕДЕННЯ ПОТОЧНИХ/ДЕПОЗИТНИХ РАХУНКІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
1

Відкриття та ведення поточного рахунку

2

Відкриття та ведення депозитного рахунку

безкоштовно

3

Відкриття поточного рахунку у зв’язку зі зміною резидентності

безкоштовно

4

Відкриття поточного рахунку для моряків

5
6

Відкриття поточного рахунку членам сімей моряків за умови наявності договору з морською
компанією на виплату заробітної плати чи паспорту моряка
Відкриття та ведення поточного рахунку з метою відправки/отримання переказу за системою
грошових переказів

1 грн.

1 грн.
1 грн.
безкоштовно
200,00 грн (або еквівалент 200,00 грн. на день списання
за курсом НБУ)
У разі, якщо залишок на цьому недіючому рахунку
менший, ніж 200 грн., комісія за його обслуговування
встановлюється у розмірі залишку коштів на поточному
рахунку*

7

Розрахункове обслуговування недіючих поточних рахунків

8

Відкриття та проведення розрахунків за договорами умовного зберігання (ескроу)

9

Поповнення поточного рахунку у готівковій формі

Входить в плату за відкриття та ведення рахунку

10

Зарахування коштів на поточні рахунки, які надійшли на рахунок у безготівковій формі

Входить в плату за відкриття та ведення рахунку

11

Поповнення депозитного рахунку у готівковій формі

12

Зарахування коштів на депозитний рахунок з рахунку, що відкрито в ПАТ "Банк Восток", якщо
кошти на цей рахунок надійшли:

Згідно договору

безкоштовно

12.1

-

у готівковій формі

безкоштовно

12.2

-

у безготівковій формі з рахунків ПАТ "Банк Восток"

безкоштовно

-

у безготівковій формі з рахунків інших банків

0,6% від суми

12.3
13

Зарахування коштів для моряків або членів їх сімей, які надійшла на поточні рахунки в
безготівковій формі в доларах США або Євро, за умови наявності договору з морською
компанією на виплату заробітної плати

14

Комісія іноземного банку при зарахуванні коштів на поточний рахунок

15

Видача готівки з поточного рахунку

15.1
15.2
16
17
18
19
19.1
19.2
20
21
22
23
24

- у доларах США, Євро
- в інших валютах
Видача готівкових коштів з поточного рахунку (у зв’язку із закінченням строку дії депозитного
договору або його достроковим розірванням) або з депозитного рахунку (при частковому
зменшені):
Видача готівкових коштів з поточного рахкунку при переказі відсотків за депозитним
договором на поточний рахунок (в мережі ПАТ «Банк Восток»)
Видача готівки для моряків або членів їх сімей, яка надійшла на поточні рахунки в
безготівковій формі в доларах США або Євро, за умови наявності договору з морською
компанією на виплату заробітної плати

Згідно умов договору
Згідно тарифів банка – кореспондента

1,0 % від суми за курсом НБУ**
3 % від суми за курсом НБУ**
безкоштовно
Входить в плату за відкриття та ведення рахунку
Згідно умов договору

Видача готівки, яка надійшла на рахунки в безготівковій формі для моряків
- у доларах США, Євро

0,3% від суми за курсом НБУ**

- в інших валютах

2 % від суми за курсом НБУ**

Видача готівкових коштів, які надійшли на поточний рахунок у безготівковій формі за
Згідно тарифів системи
системою грошових переказів
Видача готівкових коштів з поточного рахунку при умові переказу коштів з поточного рахунку Згідно тарифів на видачу готівкових коштів за поточним
з видачєю платіжної картки
рахунком з видачєю платіжної картки
Видача готівкових коштів при здійсненні обміну валюти, якщо кошти були внесені готівкою
Видача готівкових коштів, що надійшли від купоних платежів та погашення державних
облігацій України.
Повернення помилково зарахованих коштів, які надійшли на поточний/депозитний рахунок у
безготівковій формі

25

Перекази за системою грошових переказів

26

Переказ коштів з поточних рахунків на внутрішньобанківські рахунки та на власні рахунки в
межах ПАТ «Банк Восток»

Входить в плату за відкриття та ведення рахунку
0,1 % від суми
безкоштовно
Згідно тарифів системи
Входить в плату за відкриття та ведення рахунку

27

Переказ коштів з поточних рахунків на рахунки фізичних осіб, юридичних осіб та СПД –
клієнтів банку

28

Переказ коштів з поточних рахунків на рахунки в інші банки

0,5 % від суми, min 20 грн.,
max 1000,00 грн.
за кожен платіж
0,5 % від суми за курсом НБУ**, з урахуванням
мінімальних та максимальних сум:

28.1

Переказ у доларах США (USD)

min 25 USD, max 500 USD

28.2

Переказ у євро (EUR)

min 25 EUR, max 500 EUR

28.3

Переказ у англійських фунтах стерлінгів (GBP)

min 50 USD, max 500 USD

28.4

Переказ у швейцарських франках (CHF)

min 40 USD, max 500 USD

28.5

Переказ у японських єнах (JPY)

min 70 USD, max 500 USD

28.6

Переказ у російських рублях (RUB)

29
30
31

min 50 USD, max 500 USD

Переказ коштів в інші банки у доларах США (USD) з конвертацією в іншу валюту, яку
необхідно зарахувати одержувачу
Опція FULL PAY*******
(дана комісія відноситься виключно до переказів в дол. США та утримується з відправника
додатково до суми комісії за здійснення переказу)

0,5 % від суми, min 70 USD, max 500 USD
за курсом НБУ**
30 USD**

Перевірка документів для здійснення переказу на рахунки в інші банки******:

31.1

- у сумі до 30 000 грн. за курсом НБУ**

25 USD

31.2

- у сумі від 30 000,01 грн. за курсом НБУ**

50 USD

32

Перевірка документів та надсилання запиту до Національного банку в електронному вигляді
з метою проведення фізичною особою (заявником)
валютної розрахункової операціі або валютної операції з метою подальшого розрахунку з
використанням АІС “Е-ліміти” на підставі письмового звернення клієнта

1500 грн. без ПДВ

33

Оформлення банківської довіреності за поточним/депозитним рахунком

100 грн. без ПДВ

34

Оформлення заповідального розпорядження за депозитними рахунками

безкоштовно

35

Надання інформаційних довідок клієнту про рух або залишок коштів на депозитному
рахунку:

35.1

- за депозитним рахунком українською або російською мовами

100 грн.

35.2

- за депозитним рахунком англійською мовою

150 грн.

35.3

- для пред’явлення митним органам українською або російською мовами

200 грн.

36

Надання інформаційних довідок клієнту про рух або залишок коштів на поточному рахунку***

36.1

- за поточним рахунком українською або російською мовами

100 грн.

36.2

- за поточним рахунком англійською мовою

150 грн.

36.3

- для пред’явлення митним органам українською або російською мовами

200 грн.
50 грн.
Отримання першої довідки - безкоштовно

37

Надання інформаційної довідки про закриття рахунку за заявою клієнта

38

СМС-інформування про стан депозитного рахунку

безкоштовно

39

Закриття поточного/депозитного рахунку

безкоштовно

**використовується курс НБУ на дату проведення операції
ВАЛЮТООБМІННІ ОПЕРАЦІЇ ****
40

Купівля - продаж іноземної валюти за гривню на МВР

0,5%

41

Купівля іноземної валюти за гривню на аукціоні НБУ

1,0%

42

Обмін безготівкової іноземної валюти на МВР

43

Входить в плату за відкриття та ведення рахунку

Довідка про курси валют НБУ (не більше 10 дат):

50 грн. без ПДВ

**** Розмір комісійної винагороди встановлюється від суми гривневого еквіваленту купленої/проданої валюти та сплачується у гривнях
ОПЕРАЦІЇ З ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ
44

Первинний аналіз та перевірка документів (інформації) про валютні операції які
передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентамикредиторами за залученими резидентами кредитами, позиками (одноразово)

1500 грн. , у т.ч. ПДВ .

45

Аналіз та перевірка документів (інформації) про валютні операції які передбачають
внесення змін до виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентамикредиторами за залученими резидентами кредитами, позиками (одноразово)

1000 грн. , у т.ч. ПДВ.

46

Щомісячне обслуговування рахунків, за якими передбачене проведення платежів за
договорами, які передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед
нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті (у
тому числі перевірка та подання до НБУ передбаченої нормативно-правовими актами звітів).

300 грн.

46.1

Щомісячне подання банком звітів відповідно до наявної у банку інформації та/або відповідно
даних попереднього звіту по клієнтам, ділові відносини з якими відсутні********, за
договорами щодо виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за
залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті (у тому числі перевірка
та подання до НБУ передбаченої нормативно-правовими актами звітів).

Входить в плату за відкриття та ведення рахунку

47

Видача довідок про стан розрахунків за кредитом, залученим від нерезидента, що не
пов’язані з переведенням кредиту на обслуговування до іншого банку, за заявою клієнта

500 грн.

48

Видача довідок про стан розрахунків за кредитом, залученим від нерезидента, з метою
переведення кредиту на обслуговування в інший банк, за заявою клієнта або за запитом
іншого банку (за згодою клієнта про надання такої довідки)

0,1% від суми непогашеного кредиту від
нерезидента*****,
мінімум 500,00 грн.,*****
( термін підготовки відповіді - 5 банківських днів); 600,00
грн.,*****
(термін підготовки відповіді - 3 банківських дня);
800,00 грн.*****
термінова відповідь (не пізніше наступного дня після
надання запиту)

Нарахування процентів на щоденний залишок по рахункам здійснюється за процентною ставкою 0,00% річних, якщо інше не передбачено договором
* Оплата за послугу здійснюється один раз на місяць ( у останній операційний день банку)
***За умови перерахунку коштів по заяві на внесок та видачу готівки в один операційний день додатково стягується комісія за такий перерахунок у розмірі 0,2% від
суми перерахування
*****Оплата за послугу здійснюється у день надання послуги
******Тариф діє до 31.12.2021 р. (включно)
*******FULL PAY – кодове позначення виду тарифу, встановлене банками кореспондентами. Комісія сплачується відправником коштів, отримувач отримує повну
суму відправленого платежу, без зняття комісії з боку банків корреспондентів.
********під терміном «ділові відносини відсутні» слід розуміти наявність однієї з ознак:
- відсутність операцій по рахунках клієнта більше 3 місяців від дати проведення останньої операції
- прострочена повторна ідентифікація, відповідно до вимог Закону України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

