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Додаток № 13 до Протоколу засідання 
Тарифного комітету № 15 від 13.06.2017 р. 

 

Тарифний пакет « ОСББ » на розрахунково-касові операції та послуги, що надаються 

юридичним особам у ПАТ «МОТОР-БАНК» 

 
№ Операція (послуга) Розмір комісії, грн. ПДВ Строк та порядок 

сплати 

1.1 *Відкриття, закриття поточних рахунків:     

1.1.1 -  Відкриття одного поточного рахунку в національній валюті  

(за один відкритий рахунок)  
 Відкриття рахунку з використанням  корпоративної платіжної 

картки в національній валюті; 

0,01 

 
5,00 

Без ПДВ 
В день відкриття, в 

готівковій або 

безготівковій формі 

1.1.2 Оформлення та видача основної платіжної картки : 

- Visa Electron 

 
Включено до вартості відкриття ( одного рахунку з  

використанням корпоративної  платіжної карти в національній 

валюті) (ДТИ1)  (п.1.1.1) * 

1.1.3 Закриття поточних рахунків у національній валюті ( за один 

закритий рахунок): 

з ініціативи клієнта  
при ліквідації підприємства 

 

 

100,00 
50,00 

 

 

 
Без ПДВ 

 

В день закриття 
рахунку, в 

готівковій або 

безготівковій формі 

1.2 Розрахункове обслуговування поточних рахунків у національній 

валюті: 

 

  

 

1.2.1 Щомісячне розрахункове обслуговування поточних рахунків поза 

системою дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк»  

Включено до складу 

комісії п 1.2.2 

 
 

1.2.2 Проведення розрахунків клієнтів, зі списання коштів за всіма видами 

рахунків за допомогою документів, наданих на паперових носіях:  

 в системі ПАТ „МОТОР-БАНК”  

 на користь клієнтів інших банків протягом  операційного часу 
(до 16:00)  

 проведення платежів на користь клієнтів інших банків після 
16:00 

 

Входить в вартість 
відкриття рахунку 

               5,00 

 
0,1% 

(мін. 15,00 

макс. 50,00) 

 

 
 

 

Без ПДВ 

Щоденне договірне 
списання за кожний  

платіж 

1.2.3 Оформлення документів під час обслуговування рахунку клієнта. 10,00 Без ПДВ 

 

Договірне списання 

в день надання 

послуги 

1.2.4 Сплата відсотків за середньоденні залишки  на поточних рахунках 

клієнтів у національній валюті    

- на залишки від 5 000,01грн.   

 

 

5% річних 
 

 

 

Щомісячне 

зарахування на 

поточний рахунок в 
останній робочий 

день місяця 

1.2.6 Надання  виписок з  рахунків  клієнтів Входить в вартість 

відкриття рахунку 

 
 

1.2.7 Надання  дублікатів виписки  з рахунку  клієнта у разі  їх втрати 

(терміново, у день отримання запиту) 

10,00 (100,00) Без ПДВ За один документ в 

день надання 

послуги в готівковій 
або безготівковій 

формі 

1.2.8 Надання довідок,  пов`язаних з розрахунково-касовим 

обслуговуванням (за письмовим запитом клієнта): 

 

  

 

1.2.8.1 Надання  довідок про відкриття та наявність рахунку (терміново, у 

день отримання запиту) 
Надання довідки про закриття рахунку 

50,00(100,00) 

 
Входить в вартість 

закриття рахунку 

Без ПДВ 

За один екземпляр в 
день надання 

послуги, в 

готівковій або 
безготівковій формі 

1.2.8.2 Надання довідки про рух грошових коштів за рахунком  та з інших 

питань розрахунково-касового обслуговування рахунку: 
з архіву за період 

до 3 місяців (терміново, у день отримання запиту) 

до 6 місяців(терміново, у день отримання запиту) 
до 1 року(терміново, у день отримання запиту ) 

більше 1 року(терміново, у день отримання запиту) 
про поточний стан (терміново, у день отримання запиту) 

 

 

 
 

50,00(100,00) 

70,00(150,00) 
110,00(200,00) 

150,00(250,00) 
50,00(100,00) 

 

 
 

Без ПДВ 

1.2.8.3 Надання довідки з  розрахункового касового обслуговування 

кредитного рахунку (наявність/відсутність кредитного рахунку, стан  
розрахунків) 

(терміново, у день отримання запиту) 

 

60,00(135,00) 

 

Без ПДВ 

1.2.9 Відправлення повідомлень електронною поштою або іншим 

способом до банків про уточнення платіжних реквізитів переказів 

після їх відправки згідно заяви клієнта. 

20,00 Без ПДВ За один запит в день 

надання послуги, в 

готівковій або 
безготівковій формі 

1.2.10 Проведення розрахунків з зарахування безготівкових кредитних 

коштів на поточний рахунок клієнта  

мін.100 грн. макс.1% 

від кредитного ліміту 

Без ПДВ Договірне списання 

в день надання 

послуги 
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1.3 *Розрахункове обслуговування поточних рахунків у 

національній валюті в системі дистанційного обслуговування 

„Клієнт-Банк”: 

  
 

1.3.1 Виконання операцій з переказу коштів за всіма видами рахунків за 
допомогою системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» 

(до 17:00)  

 в системі ПАТ „МОТОР-БАНК” 

 

 
 

5,00 

Входить в вартість 
щомісячного 

розрахункового 

обслуговування  
системи дистанційного 

обслуговування 

“Клієнт-Банк” 

Без ПДВ 

Договірне списання 

в день надання 
послуги 

1.3.2 Виконання операцій з переказу коштів за допомогою системи 
дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» (проведення 

розрахунків клієнтів зі списання коштів за всіма видами рахунків) ,  

після 16:00      

 
 

0,1% 

(мін 15,00 макс. 50,00) 
 

Без  ПДВ 
Договірне списання 

в день надання 

послуги 

1.3.3 Кількість операцій з переказу коштів, які виконуються за допомогою 

системи дистанційного обслуговування «Клієнт – Банк», через 
Internet, та які включені у вартість щомісячної плати 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 (п. 1.3.7) 
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1.3.4 Встановлення системи дистанційного обслуговування «Клієнт – 

Банк», через Internet: 

- за початкове встановлення системи  
 

 

 
 

- за кожне наступне встановлення системи 

 

 

Входить в вартість 
відкриття одного 

поточного рахунку в 

національній валюті 
(п.1.1.1) 

150,00 

Без ПДВ 

 
В день 

встановлення 

системи, в т.ч. 
повторного, в 

готівковій або 

безготівковій формі 
 

 

 

1.3.5 Встановлення копії системи дистанційного обслуговування «Клієнт-

Банк» (всього не більше трьох програм) 

100,00 Без ПДВ 

1.3.6 Встановлення системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» 

клієнтам банку (користувачам системи), в яких відбулась 

перереєстрація  

100,00 Без ПДВ 

1.3.7 Щомісячна плата за виконання операцій з переказу коштів  за 
допомогою системи дистанційного обслуговування "Клієнт-Банк" 

(проведення розрахунків зі списання з рахунку та зарахування на 

рахунок коштів) з підтвердженням проведених розрахунків у вигляді 
текстових SMS повідомлень 

 

50,00 Без ПДВ Щомісячне 
договірне списання 

не пізніше 10 числа 

наступного місяця 

1.4 Касове обслуговування:    
Договірне списання 

в день надання 

послуги 

1.4.1 Видача готівкової гривні з поточних рахунків:  1% Без ПДВ 

1.4.2 Оформлення грошової  чекової книжки 100,00 Без ПДВ 

 
Для клієнтів з видом діяльності за КВЕД-2010: Секція J "Інформація та телекомунікації", розділ 58-63 

(включно) 

 
Примітки:  

В разі відсутності коштів на поточному рахунку проводиться нарахування комісії. 

+ Розмір ПДВ не визначено до моменту реєстрації ПАТ «МОТОР-БАНК» , як платника ПДВ. 

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 

 

 

 
  Підпис банку ___________                                                                                              Підпис платника ___________ 

     М.П.                                                                                                                                                        М.П.       
 

 

 


