Додаток № 6 до Протоколу засідання Тарифного комітету № 35 від 21.12.2017 р.
Тарифний пакет «ПІДПРИЄМЕЦЬ ПЛЮС» на розрахунково-касові операції та послуги, що надаються фізичним особам-підприємцям
ПАТ «МОТОР-БАНК»
№
Операція (послуга)
Розмір комісії, грн.
ПДВ
Строк та порядок сплати
1.1
Відкриття, закриття поточних рахунків:
1.1.1
Відкриття рахунків у національній та іноземній валюті
В день відкриття, в
(за один відкритий рахунок)
готівковій або
поточний рахунок
0,01
Без ПДВ
безготівковій формі
1.1.2
Відкриття поточних рахунків у національній та іноземній
В день відкриття рахунку, в
валюті клієнтам ПАТ «МОТОР-БАНК» в зв’язку з
100,00
Без ПДВ
готівковій або
перереєстрацією ( за один рахунок)
безготівковій формі
1.1.3
Закриття поточних рахунків у національній та іноземній валюті
В день закриття рахунку, в
( за один закритий рахунок):
Без ПДВ
готівковій або
для підприємців
15,00
безготівковій формі
1.2
Розрахункове обслуговування поточних рахунків у національній валюті:
1.2.1
Проведення розрахунків клієнтів, зі списання коштів за всіма
видами рахунків за допомогою документів, наданих на
Входить в вартість
паперових носіях:
відкриття
рахунку
Без ПДВ

в системі ПАТ «МОТОР-БАНК»
Щоденне договірне
списання за кожний платіж
4,00

на користь клієнтів інших банків протягом операційного
часу (до 16:00)
0,1% (мін. 15,00

проведення платежів на користь клієнтів інших банків
макс. 50,00)
після 16:00
1.2.2
Оформлення документів під час обслуговування рахунку
10,00
Без ПДВ
Договірне списання в день
клієнта.
надання послуги
1.2.3
Зарахування коштів - відсотків за середньоденні залишки на
до 1 млн. грн.- 1%
Щомісячне зарахування на
поточних рахунках клієнтів у національній валюті (на залишки
річних
поточний рахунок в
понад 10 000,00 грн.)
понад 1 млн. грн.останній робочий день
1,5% річних
місяця
Зарахування коштів - відсотків за середньоденні залишки на
Щомісячне зарахування на
1.2.4
поточних рахунках клієнтів у російських рублях:
поточний рахунок в
- на залишки від 3 000 000,01 до 30 000 000,00
1%
останній
робочий день
- на залишки від 30 000 000,01 до 100 000 000,00
1,5%
місяця
- понад 100 000 000,01
2,0%
1.2.5

Надання виписок з рахунків клієнтів

1.2.6

Надання дублікатів виписки з рахунку клієнта у разі їх
втрати (терміново, у день отримання запиту).

1.2.7
1.2.7.1

1.2.7.2

1.2.7.3

1.2.8

1.2.9

1.3

Входить в вартість
відкриття рахунку
10,00 (100,00)

Без ПДВ

За один документ в день
надання послуги в
готівковій або
безготівковій формі
Надання довідок про розрахунково-касове обслуговування клієнтів (за письмовим запитом клієнта):
Надання довідок про відкриття та наявність рахунку
50,00 (120,00)
Без ПДВ
(терміново, у день отримання запиту)
Надання довідки про закриття рахунку
Входить в вартість
закриття рахунку
Надання довідки про рух грошових коштів за рахунком та з
інших питань розрахунково-касового обслуговування рахунку:
з архіву за період
За один екземпляр в день
до 3 місяців (терміново, у день отримання запиту)
50,00 (150,00)
надання послуги, в
до 6 місяців (терміново, у день отримання запиту)
70,00 (190,00)
готівковій або
до 1 року (терміново, у день отримання запиту )
110,00 (210,00)
Без ПДВ
безготівковій формі
більше 1 року (терміново, у день отримання запиту)
150,00 (290,00)
про поточний стан (терміново, у день отримання запиту)
50,00 (120,00)
Надання довідки з розрахункового касового обслуговування
60,00 (135,00)
Без ПДВ
кредитного рахунку (наявність/відсутність кредитного
рахунку, стан розрахунків) (терміново, у день отримання
запиту)
Відправлення повідомлень електронною поштою або іншим
20,00
Без ПДВ
За один запит в день
способом до банків про уточнення платіжних реквізитів
надання послуги, в
переказів після їх відправки згідно заяви клієнта.
готівковій або
безготівковій формі
Продаж вексельних бланків
36,00
у т.ч.
За один документ в день
ПДВ
надання послуги, в
готівковій або
безготівковій формі
Виконання операцій з переказу коштів у національній валюті за допомогою системи дистанційного обслуговування
«Клієнт-Банк»:

1.3.1

1.3.2

1.3.3

Виконання операцій з переказу коштів за всіма видами
рахунків за допомогою системи дистанційного
обслуговування «Клієнт-Банк» (до 17:00)

в системі ПАТ «МОТОР-БАНК»

2,50

Виконання операцій з переказу коштів за всіма видами рахунків
за допомогою системи дистанційного обслуговування «КлієнтБанк», після 16:00

Входить в вартість
щомісячного
розрахункового
обслуговування
системи
дистанційного
обслуговування
«Клієнт-Банк»
0,1%
(мін 15,00 макс.
50,00)

Встановлення системи дистанційного обслуговування «Клієнт
– Банк», через Internet:
за початкове встановлення системи

Входить у вартість
відкриття
рахунку

Без ПДВ

Договірне списання в день
надання послуги

Без ПДВ
Договірне списання в день
надання послуги
Без ПДВ

за кожне наступне встановлення системи
Встановлення копії системи дистанційного обслуговування
«Клієнт-Банк» (всього не більше трьох програм)

120,00
100,00

Без ПДВ

1.3.5

Встановлення системи дистанційного обслуговування «КлієнтБанк» клієнтам банку (користувачам системи), в яких
відбулась перереєстрація

84,00

Без ПДВ

1.3.6

40,00

Без ПДВ

1.4
1.4.1

Щомісячна плата за проведення розрахунків зі списання з
рахунку та зарахування на рахунок коштів по системі
дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» з
підтвердженням проведених розрахунків у вигляді текстових
SMS повідомлень
Касове обслуговування:
Видача готівкової гривні з поточних рахунків:

1%

Без ПДВ

1.4.2

Оформлення грошової чекової книжки

50,00

Без ПДВ

1.5
1.5.1

Перекази коштів в іноземній валюті:
Перекази коштів в іноземній валюті на користь клієнтів інших
банків

Без ПДВ

1.5.2

Перекази коштів в ЄВРО на користь клієнтів інших банків:

0,20%
min 20,00 USD
max. 200 USD
(+ додаткові комісії
іноземних банків,
банків-кореспондентів)
0,20%
min 20,00 EUR
max. 200 EUR
(+ додаткові комісії
іноземних банків,
банків-кореспондентів)
0,20%
min 500,00 RUB
max 10000,00 RUB
(+ додаткові комісії
іноземних банків,
банків-кореспондентів)
0,20%
min 20,00 GBR
max. 200 GBR
(+ додаткові комісії
іноземних банків,
банків-кореспондентів)
0,20%
min 20,00 CHF
max. 200 CHF
(+ додаткові комісії
іноземних банків,
банків-кореспондентів)
20,00

1.3.4

1.5.3

Перекази коштів в російських рублях на користь клієнтів
інших банків

1.5.4

Перекази коштів в англійських фунтах стерлінгів на користь
клієнтів інших банків

1.5.5

Перекази коштів в швейцарських франках на користь клієнтів
інших банків

1.5.6

Надання дублікатів виписок, меморіальних ордерів, довідок
про валютний рахунок, копій SWIFT- повідомлень, телексів

В день встановлення
системи, в т.ч. повторного,
в готівковій або
безготівковій формі

Щомісячне договірне
списання
не пізніше 10 числа
наступного місяця
Договірне списання в день
надання послуги

Сплачується в національній
валюті за курсом НБУ в
день надання послуги

Без ПДВ
Без ПДВ

Без ПДВ

Без ПДВ

Без ПДВ

За один екземпляр в день
надання
послуги,
в
готівковій або безготівковій
формі

1.5.7

Зміна умов або повернення переказів в іноземних валютах

50,00 USD
(+ додаткові комісії
іноземних банків,
банків-кореспондентів)

Без ПДВ

1.5.8

Запити в іноземні банки на прохання клієнтів (за один запит)

30,00 USD
(+ додаткові комісії
іноземних банків,
банків-кореспондентів)

Без ПДВ

Додатково
за
кожний
переказ, сплачується в
національній валюті за
курсом
НБУ
в
день
проведення операції
Сплачується в національній
валюті за курсом НБУ в
день надання послуги

1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3

Купівля - продаж іноземної валюти:
Вільний продаж безготівкової іноземної валюти
Обов’язковий продаж безготівкової іноземної валюти
Купівля безготівкової іноземної валюти

0,2 %
0,2 %
0,4 %

Без ПДВ
Без ПДВ
Без ПДВ

Сплачується у національній
валюті за курсом МВРУ в
день надання послуги

1.6.4

Конвертація (обмін) іноземної валюти в безготівковій формі

0,3 %

Без ПДВ

Сплачується у національній
валюті за курсом НБУ від
суми
наданої
для
конвертації (обміну) у день
надання послуги

1.7
1.7.1

Неторгові операції:
Видача готівкової іноземної валюти 1-ї групи класифікаторів

2%

1.7.2

1.7.3

1.8
1.8.1

1.8.2

1.9.

Сплачується в національній
валюті за курсом НБУ в
день надання послуги
Видача готівкової іноземної валюти 2-ї та 3-ї групи
4%
Без ПДВ Сплачується в національній
класифікаторів
валюті за курсом НБУ в
день надання послуги
Видача довідки про зняття з рахунку готівкової іноземної
50,00
Без ПДВ За один документ в день
валюти
надання
послуги,
в
готівковій або безготівковій
формі
Обслуговування кредитів, позик в іноземній валюті, отриманих від нерезидентів юридичними, фізичними особами,
фізичними особами-підприємцями:
Перевірка пакету документів для надання до Національного
720,00
у т.ч. ПДВ За один пакет документів
банку України за кредитом в іноземній валюті, який надається
протягом 3 днів з дня
нерезидентом клієнту банку(для отримання реєстраційного
отримання реєстраційного
свідоцтва).
свідоцтва
Супроводження кредитів в іноземній валюті, отриманих
144,00
у т.ч. ПДВ Щомісячне
договірне
резидентами від іноземних кредиторів.
списання не пізніше 10
числа наступного місяця
Обслуговування неактивних рахунків:

Комісія за обслуговування неактивного рахунку в
національній/іноземній валюті (та рахунків 2903)1,2

50,00 грн (або
еквівалент 50 грн. на
день списання за
курсом МВРУ)

Комісія
стягується
щомісячно при відсутності
руху коштів на рахунку
Без ПДВ
понад 180 календарних днів
чи більше (за кожний
рахунок)

Комісія за закриття неактивного рахунку в
національній/іноземній валюті за ініціативою Банку згідно з
умовами Договору банківського рахунку

100,00 грн (або
еквівалент 100 грн.
на день списання за
курсом МВРУ)

Без ПДВ

1.9.1

1.9.2

Без ПДВ

Комісія стягується при
закритті кожного рахунку

Примітки:
В разі відсутності коштів на поточному рахунку проводиться нарахування комісії.
* Для бюджетних установ плата не стягується.
Плата за закриття та відкриття рахунку не стягується на підставі Постанов КМУ, міністерств та відомств.
Згідно п.5 Статті 48 Закону «Про вибори народних депутатів України»: «Відкриття, закриття та обслуговування рахунків виборчого фонду здійснюється
безоплатно. Установа Банку за користування коштами, що знаходяться на рахунках виборчого фонду партії, відсотки не нараховує і не сплачує».
Поточні рахунки приватних нотаріусів та адвокатів обслуговуються згідно пунктів 1.1 – 1.7 Збірника тарифів ПАТ “МОТОР-БАНК”.
Операційний час ПАТ «МОТОР-БАНК» з 09:00 до 16:00
Час прийому платежів в системі дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» ПАТ «МОТОР-БАНК» з 09:00 до 17:00
1
Неактивний рахунок – рахунок, за яким понад 180 календарних днів чи більше не проводились такі операції: зарахування коштів, зняття готівки, безготівкова
оплата товарів та послуг (за виключенням операцій щодо оплати послуг Банку чи погашення будь-яких зобов’язань Клієнта перед Банком, а також зарахування
на поточний рахунок нарахованих Банком процентів), безготівкове перерахування коштів. Обслуговування неактивного рахунку – оформлення документів (в
т.ч. щодо уточнення інформації про клієнта тощо) під час обслуговування неактивного рахунку клієнта.
2
Якщо залишок на рахунку клієнта та рахунку 2903 менше встановленого розміру комісії, комісія встановлюється в розмірі залишку на даному рахунку.
Комісія стягується договірним списанням в перший робочий день кожного місяця, починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому рахунок було визначено,
як неактивний. З поточних рахунків в іноземній валюті комісія стягується у валюті рахунку для подальшого продажу на МВРУ та зарахування на рахунок доходів
банку в національній валюті.
Тариф діє по рахунках, по яких відсутній арешт.

