Тарифи ПАТ "БАНК ВОСТОК" на послуги, які надаються
Фізичним особам-підприємцям (крім нерезидентів-інвесторів) у національній валюті
Тарифи без ПДВ
№
п/п
1

2

Найменування послуг
Відкриття рахунку:
- першого поточного рахунку;
- зміна з тимчасового на постійний
Відкриття наступних рахунків
Відкриття тимчасового рахунку для формування
статутного фонду

3

Розрахункове обслуговування Клієнта з/без
підключення до систем дистанційного доступу
«Інтернет-Банк»/«Smartphone-Банкінг» (за наявності
оборотів на рахунку Клієнта)

4

Розрахункове обслуговування Клієнта з/без
підключення до системи дистанційного доступу
«Інтернет-Банк»/«Smartphone-Банкінг» (без наявності
оборотів на рахунку Клієнта у продовж останніх 6
місяців)

5

Зміна рахунків Клієнтів

Тариф
100 грн.*
100 грн.
1 грн.*
1грн.*

100 грн. в місяць**

20 грн. в місяць, але не більше
залишку на рахунку **

10 грн.*

Закриття рахунків:

6

- за заявою клієнта

50,00 грн., але не більше залишку
на рахунку

-за ініціативою банка

500,00 грн, але не більше залишку
на рахунку.

- у зв’язку з проведення реорганізації в межах одного
банку або зміни порядку бухгалтерського обліку
рахунків клієнтів

7

Розрахункове обслуговування недіючих рахунків
/щомісячно/ (балансові рахунки
2903)

входить до вартості
обслуговування рахунку

200,00 грн (або еквівалент 200
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

Переказ безготівкових коштів за межі Банку, за один
переказ***:
8

платіжним дорученням на паперовому носії(в т.ч.
згідно Заяви на закриття рахунку)
по системі дистанційного обслуговування

15 грн.*
від 0,01 до 100 000,00 грн - 3 грн.*
від 100 000,01 грн - 15 грн.*

9

Виконання платіжного доручення в позаопераційний
час надісланий за допомогою систем дистанційного
доступу «Інтернет-Банк»/«Smartphone-Банкінг» ,
платіжним дорученням на паперовому носії за один
переказ(в т.ч. переказ коштів згідно Заяви на закриття
рахунку) ****

50,00 грн*

10

Зняття готівки з рахунку для виплати заробітної плати
та інших потреб (одноразово) :

1,0 % від суми*

11

Надсилання запиту в РРП про надходження
електронного платіжного документа через СЕП НБУ в
банк отримувача за письмовою заявою Клієнта

20 грн.*

12

Переказ безготівкових коштів у межах Банку

входить у вартість розрахункового
обслуговування рахунку

13

Зарахування безготівкових коштів на поточний
рахунок

входить у вартість розрахункового
обслуговування рахунку

14

Оформлення чекової книжки за заявою Клієнта

250 грн.*

15

Оформлення платіжного доручення під час
обслуговування рахунків клієнтів з їх ініціативи, на
прохання Клієнта

10 грн.*

16

17

За оформлення та підтвердження (засвідчення)
платіжних документів із перерахування держмита

25 грн.*

Надання довідок власнику рахунка, що стосуються
розрахунково-касового обслуговування клієнтів {(про
відкриття /закриття, наявність рахунків,
підтвердження залишків коштів на рахунках, про
підтвердження сплати статутного фонду, про
підтверждення, що переказ не за рахунок/за рахунок
кредитних коштів), про наявність / відсутність
кредитів, про рух коштів за період, про офіційний курс
гривні до іноземної валюти, про стан розрахунків
тощо)} у разі оформлення запиту по системі «ІнтернетБанк»/«Smartphone-Банкінг»

100 грн*

Надання довідок власнику рахунка, що стосуються
розрахунково-касового обслуговування клієнтів {(про
відкриття /закриття, наявність рахунків,
підтвердження залишків коштів на рахунках, про
підтвердження сплати статутного фонду, про
підтверждення, що переказ не за рахунок/за рахунок
кредитних коштів), про наявність / відсутність
кредитів, про рух коштів за період, про офіційний курс
гривні до іноземної валюти, про стан розрахунків
тощо)} у разі оформлення запиту на паперовому носії

500 грн.*

Надання власнику рахунка довідок про закриття
рахунків (у день закриття рахунку)
Надання довідок власнику рахунка, що стосуються
розрахунково-касового обслуговування клієнтів
англійською мовою у разі оформлення запиту по
системі «Інтернет-Банк»/«Smartphone-Банкінг», або на
паперовому носії
18

Надання дублікатів виписок по рахунках, за
письмовою заявою Клієнта

входить у вартість обслуговування
рахунку

300 грн.*

30 грн. за одну дату*

Надання паперових виписок з рухом коштів по
рахунках клієнта:
19

Один раз на місяць. Надається з 01 по 10 число
місяця з інформацією по рахунках за попередній
календарний місяць.
-

20
20.1

щодня по всіх рахунках клієнта
за індивідуальною вимогою клієнта

Надання щоденної електронної виписки по рахунках
клієнта у форматі SWIFT (MT940)
Разове надання електронної виписки по рахунках
клієнта у форматі SWIFT (MT940)

входить у вартість відкриття
рахунку
50,00 грн. в місяць
10,00 грн. за 1 (одну) сторінку
500,00 грн на місяць
20,00 грн. за кожну виписку

21

Розшук коштів Клієнта за письмовою заявою Клієнта:
- відправлених з рахунка Клієнта
- які не надійшли на рахунок Клієнта

22

Уточнення призначення і реквізитів платежу по
письмовій заяві Клієнта після вчинення операції.

30 грн.*

23

Прийом виручки з подальшим зарахуванням на
власний рахунок Клієнта у ПАТ "БАНК ВОСТОК"

входить у вартість розрахункового
обслуговування рахунку

24

Надання дублікатів касових, розрахункових та інших
документів, які зберігаються в архиві, за письмовою
заявою Клієнта (за 1 документ)
Підключення до систем дистанційного доступу

25

30 грн.*
50 грн*

100 грн.*

25
- «Інтернет-Банк»/«Smartphone-Банкінг»

100 грн.*

26

Підтвердження операцій у системі дистанційного
доступу «Інтернет-Банк»/«Smartphone-Банкінг» за
допомогою SMS-OTP

27

Надсилання інформаційного SMS - повідомлення на
мобільний телефон клієнта, щодо руху грошових
коштів Клієнта

28

Послуга IP-фільтрація

29

Переказ коштів в національній валюті за
зовнішньоекономічними контрактами (за кожне
платіжне доручення)

0,5% , min. 500,00 грн.

Зарахування коштів в національній валюті за
30 зовнішньоекономічними контрактами (за кожне
платіжне доручення)

0,5% , min. 500,00 грн.

31

32
33

входить у вартість розрахункового
обслуговування рахунку

30,00 грн. на місяць

входить у вартість розрахункового
обслуговування рахунку

За підтвердження (засвідчення) платіжного документу,
за кожен документ

5 грн.*

Відкриття та проведення розрахунків за договорами
умовного зберігання (ескроу)
Регулярні перекази на рахунки фізичних та юридичних
осіб, у т. ч. СПД

Згідно договору
Згідно договору

Нарахування відсотків на щоденний залишок по рахункам клієнтів здійснюється за відсотковою
ставкой 0,0% річних, якщо інше не передбачено договором
Тарифи з ПДВ
№
п/п

Найменування послуг

Сума без
ПДВ, грн.

Сума
ПДВ,
грн.

Сума з ПДВ,
грн.

Продаж бланків векселів (за 1 вексель):
34

- для Клієнтів Банку
- не для Клієнтів Банку

17,5

3,5

21*

20

4

24*

Пересилання документів спецзв'язком:
35

36

- у межах України

83,33

16,67

100

- за межі України

333,33

66,67

400

416,67

83,33

500

Реєстрація одного токена:
- «Інтернет-Банк»

Додаткові послуги для фізичних осіб-підприємців у ПАТ "БАНК ВОСТОК"
№
п/п
1

Найменування послуг
Надання інформації аудиторським компаніям за
запитом Клієнта, що стосується розрахункового
обслуговування, підтвердження залишків тощо

Тарифи

500 грн.*

Приймання готівкових платежів від СПД на користь
інших юридичних осіб та СПД без укладання угоди :
2

на користь клієнтів ПАТ "Банк Восток"

1% від суми, Min. 15 грн.*

на користь клієнтів, які обслуговуються в інших
банках

1,5 % від суми, Min. 20 грн.*

3

Приймання платежів за: інформаційні послуги, що
надаються державними органами; сплата держмита;
штрафів; платежів до бюджетів всіх рівнів, сборів в
державні фонди

1,5% від суми, Min. 20 грн.*

4

Переказ готівки в національній валюті без відкриття
рахунку на користь:ТОВ "АК "УКРАВТОТОРГ", ІП "АІСЗапоріжжя", ТОВ "АДАМАНТ МОТОРС ЗАПОРІЖЖЯ",
ІП «АІС Автодом Столиця», ТОВ «НД-Україна»,ТОВ
«АВТОГРУПП»,ТОВ «АІС БАЛТІЙСЬКИЙ», ТОВ «АІССІТРОЕН-ЦЕНТР», ТОВ «АВТОДРАЙВ ПЛЮС», ТОВ
«ІНТЕХСТАНДАРТ»,ТОВ "АІС АЗЧ МАРКЕТ",
ТОВ "ЕТУАЛЬ-АВТО", ТОВ «СІСТЕМ-УКРАЇНА», ІП «АІСЗАХІД», ІП «АІС-ХАРКІВ», ІП «АІСДНІПРОПЕТРОВСЬК», ТОВ "НОВІ АВТО",ТОВ
"АВТОСТИЛЬ КИЇВ", ТОВ "ЛАНТАКА", ТОВ "Колеус
Інвест", ТОВ "АВТОДЕРЖПОСТАЧ", ФОП Поляков В.Л.,
ФОП Жулід С.І., ФОП Жулід О.В., ФОП Полякова І.Л.,
ФОП Поляков Д.С., ФОП Миронов Р.В., ФОП Рябченко
Ю.І., ФОП Кузьменко В.М., ФОП Костенко О.О., а
також на користь ТОВ "УЛФ-ФІНАНС" на рахунки,
відкриті ТОВ "УЛФ-ФІНАНС" в АТ «ТАСКОМБАНК»
Тариф діє до 31.12.2020 р. (включно)

0,25% від суми,
min 20,00 грн.,
max 1 000,00 грн.

5

Приймання готівкових платежів від юридичних осіб та
СПД без укладання угоди на користь: ПП "СТАР ТРЕЙД
1", ДП "ІДЕАЛ - ДИСТРИБУЦІЯ", ПП "ПАРТРЕЙД", ПП
"ТАБАК ІНТЕРНЕШНЛ", ТОВ "СИГАРНИЙ ДІМ
ФОРТУНА", ПП "ФОРТУНА-ТЮТЮН", ПП «ФТФ», ТОВ
"ХІТ-ТРЕЙД", ФОП Галак Вікторія Василівна, ФОП
Захарова Оксана Ігорівна, ФОП Погорєлов Вячеслав
Іванович, ФОП Порхун Світлана Володимирівна, ФОП
Гаврилюк Марина Олегівна, ФОП Гурінчик Дмитро
Олександрович, ФОП Заводовський Владислав
Сергійович, ФОП Бандура Олег Іванович, ФОП
Глушков Валерій Іванович, ФОП Пікульський Сергій
Юрійович, ФОП Юркова Світлана Олександрівна,
ФОП Вітвицька Ганна Володимирівна, ФОП Риженко
Андрій Ігорович, ФОП Кулешов Олег Ігорович, ФОП
Бобикін Євген Олександрович, ФОП Патя Андрій
Миколайович, ФОП Лементарева Юлія Сергіївна, ФОП
Стоян Олена Іванівна, ФОП Сухініна Ольга
Анатоліївна, ФОП Міхалуник Оксана Петрівна, ФОП
Тищенко Оксана Олександрівна,ФОП Мельник Ганна
Петрівна, ФОП Лантвіт Н.А., ФОП Огродюк В.С.,ФОП
Шепталіна Ірина Владиславівна,ФОП Макаренко
Антоніна Анатоліївна
Тариф діє до 31.12.2020 р. (включно)

6

Приймання готівкових платежів на рахунки фізичних
осіб - підприємців клієнтів банку, а саме, фінансова
допомога, та інше від представників підприємств

0,3% від суми, Min. 15 грн.

10 грн.

10 коп. – 50 грн. за 1000 шт.
50 коп. – 65 грн. за 1000 шт.
1 грн. – 50 грн. за 1000 шт.
7

Підкріплення розмінною монетою кас Клієнтів*:

2 грн. – 50 грн. за 1000 шт.
5 грн. – 60 грн. за 1000 шт.
10 грн. – 70 грн. за 1000 шт.

8

Обмін розмінної монети та монети номиналом 1
гривня (Клієнта) на купюри, за 1 000 монет:

20 грн.*

- від 10 коп. до 25 коп.
- від 50 коп. до 1 грн.
9

Розмін купюр на малі та/або великі *

10

Прийом виручки з подальшим перерахуванням на
рахунок Клієнта у іншому банку

11

Прийом виручки з подальшим зарахуванням на
рахунок Клієнта через інкасаторів інших банків

*
**
***
****

1,2% від суми виданих банкнот
(згідно договору)
1,0% від суми, Min. 10 грн.*
Згідно договору

оплата за послугу здійснюється у день надання послуги
оплата за послугу здійснюється один раз на місяць ( у останній операційний день банку)
платежі виконуються у операційний час з 9-00 до 17-00 (за київським часом)
Розрахункові документи, що надійшли після операційного часу, виконуються не пізніше
наступного операційного дня
Сума комісії за кожною операцією у разі сплати готівкою округлюється до цілих значень
копійок за правилами арифметичного округлення:
- від 0,01 - до 0,04 копійок у бік зменьшення
- від 0,05 - до 0,09 копійок у бік збільшення

