Додаток 1 до Протоколу засідання Тарифного комітету № 55 від 07.11.2018 р.

Тарифи на розрахунково-касові операції та послуги, що надаються фізичним особам
у АТ «МОТОР-БАНК»
№

Операція (послуга)

1.1

Відкриття, закриття поточних рахунків:

1.1.1

Відкриття поточного рахунку в національній
валюті (за один відкритий рахунок) 2
Відкриття поточного рахунку в іноземній валюті
(за один відкритий рахунок) 2
Відкриття поточних рахунків в національній та
іноземних валютах для нерезидентів (за один
відкритий рахунок) 2
Відкриття поточного рахунку в національній
валюті для отримання кредиту
Відкриття поточного рахунку для відправлення та
отримання переказів (за допомогою міжнародних
систем грошових переказів)
Закриття поточного рахунку (за один закритий
рахунок)
Касове обслуговування:
Видача готівкових коштів у національній валюті,
що надійшли в безготівковій формі (крім коштів з
депозитних рахунків в АТ «МОТОР-БАНК» по
закінченню строку та процентів за ними, з
кредитних рахунків системи АТ «МОТОР-БАНК»)
Видача готівкових коштів в іноземній валюті, що
надійшли у безготівковій формі (крім коштів, що
надійшли з-за кордону за допомогою міжнародної
системи грошових переказів, з депозитних
рахунків в АТ «МОТОР-БАНК» по закінченню
строку та процентів за ними).
Обмін банкнот національної валюти одного
номіналу на банкноти іншого номіналу, а також
банкнот національної валюти на розмінну монету
та зворотний обмін
Розрахункове обслуговування:

1.1.2
1.1.3

1.1.4
1.1.5

1.1.6
1.2
1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.3
1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

Переказ коштів з поточних рахунків фізичних
осіб в національній валюті, які надійшли у
безготівковій та готівковій формі, протягом
операційного часу (до 16-00) в межах України
(крім платежів в межах системи АТ «МОТОРБАНК»)*
*за виключенням перерахувань визначених у
п.1.3.7
Переказ коштів з поточних рахунків фізичних
осіб у національній валюті протягом операційного
часу в межах системи АТ «МОТОРБАНК»(наданих на паперових носіях)
Переказ коштів з поточних рахунків фізичних осіб
у національній валюті, після операційного часу
(після 16-00)
Переказ коштів з поточних рахунків фізичних
осіб, які надійшли клієнту у безготівковій формі з
інших банків, в тому числі іноземних, або від
іншого клієнта з рахунків в АТ «МОТОР-БАНК»
на депозитні рахунки в АТ «МОТОР-БАНК»
в національній валюті;
в іноземній валюті.
Оформлення документів під час обслуговування
рахунку клієнта.

Розмір
винагороди,
грн.

ПДВ

Строк та порядок сплати

0,01

Без ПДВ

50,00

Без ПДВ

120,00

Без ПДВ

В день відкриття, в готівковій або
безготівковій формі
В день відкриття, в готівковій або
безготівковій формі
В день відкриття, в готівковій або
безготівковій формі

Включено до вартості продукту
Включено до вартості продукту

Входить у вартість відкриття рахунку

0,5%

Без
ПДВ

В день отримання готівки в
готівковій або безготівковій формі

1%

Без
ПДВ

При кожній видачі в національній
валюті за курсом НБУ в день
надання послуги в готівковій або
безготівковій формі

0,50

Без
ПДВ

За одну купюру(монету) в день
надання послуги в готівковій або
безготівковій формі

Без
ПДВ

Договірне списання за кожний
початковий платіж в день надання
послуги

Без
ПДВ

Договірне списання за кожний
початковий платіж в день надання
послуги

Без
ПДВ

За один документ в день надання
послуги в готівковій або
безготівковій формі

0,5%
мін 10,00
макс. 500,00

Входить до складу
комісії 1.1

0,5%
мін. 10,00
макс. 500,00

Входить до складу
комісії 1.1

10,00

1.3.6

1.3.7

1.3.8

1.3.8.1

Зарахування відсотків за середньоденні залишки
на поточних рахунках, вкладах на вимогу клієнтів
у національній валюті (крім поточних рахунків
фізичних осіб-нерезидентів):
при умові, що сума середньоденних
залишків дорівнює або перевищує
10 000 000,00 грн.;
при умові, що сума середньоденних
залишків дорівнює або перевищує
15 000 000,00 грн.
Зарахування відсотків за середньоденні залишки
на поточних рахунках, вкладах на вимогу клієнтів
у іноземних валютах (крім поточних рахунків
фізичних осіб-нерезидентів):
при умові, що сума середньоденних
залишків дорівнює або перевищує 2 000
000,00 доларів США/ 2 000 000,00 євро
Переказ коштів (приймання платежів від
фізичних та юридичних осіб) у національній
валюті без відкриття поточного рахунку:
- АТ «МОТОР-БАНК» за адресою: м. Запоріжжя,
проспект Моторобудівників, буд. 54 «Б»;
- відділення «Запорізька регіональна дирекція»
АТ «МОТОР-БАНК» за адресою: м. Запоріжжя,
просп. Соборний, 68/ вул. Дніпровська, 24;
- відділення №2 в м. Запоріжжя АТ «МОТОРБАНК» за адресою м. Запоріжжя, бул.
Центральний, 21;
- відділення «Червоні вітрила» АТ «МОТОРБАНК» за адресою: м. Запоріжжя, пр.
Моторобудівників, 42;
- відділення №3 в м. Дніпро АТ «МОТОР-БАНК»
за адресою: м. Дніпро, вул. Чернишевського, 21;
- Волочиське відділення АТ «МОТОР-БАНК»
за адресою Хмельницька область, м. Волочиськ,
вул. Пушкіна, 11-а.
- Миколаївське відділення АТ «МОТОР-БАНК»
за адресою м. Миколаїв, вул. Адміральська 31б/3
-

1.3.8.2
-

до 10 000,00 грн.
від 10 000,01 до 50 000,00 грн.
від 50 000,01 грн.

Без
ПДВ

Щомісячне зарахування на поточний
рахунок в останній робочий день
місяця (для вкладів на вимогу – у
перший робочий день наступного
місяця після розрахункового)

0,1% річних

0,1% річних

Без
ПДВ

За кожний платіж в день надання
послуги

1,5% мін 10,00 грн.
1%
0,8%

- Львівське відділення АТ «МОТОР-БАНК» за
адресою: м. Львів, вул. М. Грушевського, 20
-

до 10 000,00 грн.
від 10 000,01 до 50 000,00 грн.
від 50 000,01 грн.

0,7% мін 7,00 грн.
0,5%
0,3%

Без
ПДВ

За кожний платіж в день надання
послуги

Без
ПДВ

За кожний платіж в день надання
послуги

Без
ПДВ

За кожний платіж в день надання
послуги

- Харківське відділення АТ «МОТОР-БАНК»
за адресою м.Харків, вул.Полтавський Шлях, 9
-

1.3.8.4

Щомісячне зарахування на поточний
рахунок в останній робочий день
місяця (для вкладів на вимогу – у
перший робочий день наступного
місяця після розрахункового)

0,01% річних

-

1.3.8.3

Без
ПДВ

до 10 000,00 грн.
від 10 000,01 до 50 000,00 грн.
від 50 000,01 грн.

0,7% мін 10,00 грн.
0,5%
0,3%

- Дніпровське відділення АТ «МОТОР-БАНК»
за адресою м. Дніпро, вул.Павла Нірінберга, 10
-

до 10 000,00 грн.
від 10 000,01 до 50 000,00 грн.
від 50 000,01 грн.

0,8% мін 10,00 грн.
0,7%
0,5%

1.3.8.5

1.3.8.6
1.3.8.7

1.3.8.8
1.3.8.9
1.3.9

1.3.10

1.3.11

1.3.12

1.3.12.1

- на користь ТОВ «РАЙЗ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ
35809640)
- на користь ПП «ЛАД» (ЄДРПОУ 30557516)
- на користь ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ «ТРЕСТ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА
РОЗВИТКУ» (ЄДРПОУ 38529533)
- на користь ТОВ «ГОЛДЕН ТАУН»
(ЄДРПОУ 39557231)
- на користь ТОВ «Дельмар Таун» (ЄДРПОУ
40565298)
- на користь ТОВ «Дельмар Дніпро» (ЄДРПОУ
39594961)
- на користь ТОВ «Дельмар Люкс» (ЄДРПОУ
40739146)
- на користь ТОВ «ДЕЛЬМАР ГОЛДЕН ТАУН»
(ЄДРПОУ 40432150)
- на користь ТОВ «Дельмар Інвест» (ЄДРПОУ
41460428)
- на користь ТОВ «Дельмар Дніпро Сервіс»
(ЄДРПОУ 40715848)
- на користь ПБМП «СТРОЇТЕЛЬ-П» (ЄДРПОУ
23079180)
- на користь ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ
«ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ
«ЧКАЛОВСЬКИЙ» (ЄДРПОУ 39414107)
- на користь ПАТ «НВО СОЗИДАТЕЛЬ»
(ЄДРПОУ 13416334)
- на користь СПОЖИВЧИЙ КООПЕРАТИВ
«КРАЩИЙ БУДИНОК» (ЄДРПОУ 40371512)
- на користь СПОЖИВЧИЙ КООПЕРАТИВ
«ПРЕСТИЖНИЙ-2» (ЄДРПОУ 40370676)
-на користь ОК ЖБК «Єкатерининський»
(ЄДРПОУ 41806417)
- на користь ПАТ «ТЕЛОР» (ЄДРПОУ 38196932)
- на користь ТОВ «ДІАЛОГ-ПЛЮС» (ЄДРПОУ
21921336)
- на користь ТОВ «БУДКОНСАЛТ-ПРОЕКТ»
(ЄДРПОУ 40196533)
- на користь ТОВ «ДЕНАЛЛІ ГРУП» (ЄДРПОУ
40843416)
- на користь ТОВ «Вестбетонбуд» (ЄДРПОУ
38505156)
- на користь ДУ «ДНЗ (ЯСЛА-САДОК) №271
(М.ДНІПРО) НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
УКРАЇНИ» (ЄДРПОУ 08679416)
переказ коштів за кредитами АТ «МОТОРБАНК» у касах банку та відділень
переказ коштів на користь юридичних осіб, які
уклали договір на прийом платежів

0,3% макс. 300
грн.

Без
ПДВ

За кожний платіж в день надання
послуги

0,3% мін 10 грн.
макс. 200 грн.

Без
ПДВ
Без
ПДВ

За кожний платіж в день надання
послуги
За кожний платіж в день надання
послуги

0,5% мін. 10,00
грн.

Не тарифікується
0,5% мін 5 грн.

Проведення розрахунків зі списання та зарахування
коштів у національній валюті на рахунок виборчого
фонду політичних партій, кандидати в народні
депутати України від яких зареєстровані в
загальнодержавному багатомандатному виборчому
окрузі (далі - партії), та кандидатів у народні
депутати України в одномандатних виборчих
округах (далі – кандидати в депутати)

Переказ коштів з поточних рахунків фізичних
осіб у національній валюті на рахунок
автосалону при кредитуванні на придбання
автомобіля
Відправлення повідомлень про уточнення
платіжних реквізитів (за заявою клієнта)
Надання довідок пов’язаних з розрахунковокасовим обслуговуванням, видача дублікатів
касових, розрахункових і інших документів (за
письмовим запитом клієнта)
Надання довідки про відкриття та наявність
рахунку
Надання довідки про закриття рахунку

Без
ПДВ

Сплачується згідно умов договору

Включено до вартості продукту

0,5%

Без
ПДВ

Одноразово від загальної суми
перерахування в день надання
послуги в готівковій або
безготівковій формі

30,00

Без
ПДВ

За одне повідомлення в день надання
послуги в готівковій або
безготівковій формі

50,00

Без
ПДВ

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

Входить у вартість
відкриття рахунку

1.3.12.2

1.3.12.3

1.3.12.4

1.3.12.5

Надання довідки про рух грошових коштів за
рахунком та з інших питань розрахунковокасового обслуговування рахунку
Надання довідки про суму утриманого та
перерахованого до бюджету ПДФО за депозитним
рахунком
Видача дублікатів касових, розрахункових і
інших документів

50,00

Без
ПДВ

50,00

Без
ПДВ

20,00

Без
ПДВ

Надання довідки про розрахункове
обслуговування кредитних рахунків

100,00

Без
ПДВ

70,00

Без
ПДВ

За кожну довідку, в день надання
послуги, в готівковій або
безготівковій формі

Згідно тарифів
систем

Без
ПДВ

0,5%
min 25 USD
max 200 USD
(+ додаткові
комісії іноземних
банків, банківкореспондентів)
0,5 %
min 25 EUR
max 200 EUR
(+ додаткові
комісії іноземних
банків, банківкореспондентів)
1000,00 RUB

Без
ПДВ

Сплачується в національній валюті
за курсом НБУ в день надання
послуги
Сплачується в національній валюті
за курсом НБУ в день надання
послуги

1.4
1.4.1

Неторгові операції:
Видача довідки на вивезення іноземної валюти

1.5
1.5.1

Перекази:
Перекази коштів в системі INTELEXPRESS та ін.

1.5.2

Перекази коштів в доларах США на користь
клієнтів інших банків

1.5.3

Перекази коштів в ЄВРО на користь клієнтів
інших банків

1.5.4

Перекази коштів в російських рублях на користь
клієнтів інших банків

1.5.5

Перекази коштів в англійських фунтах стерлінгів
на користь клієнтів інших банків

1.5.6

1.5.7

1.5.8

Перекази коштів в швейцарських франках на
користь клієнтів інших банків

Перекази коштів в іноземній валюті в системі АТ
«МОТОР-БАНК»:
•
в доларах США
•
в ЄВРО
•
в російських рублях
•
на погашення заборгованості по кредитах
та процентів за ними в системі АТ
«МОТОР-БАНК»
Зміна умов або повернення переказів в іноземних
валютах 1 групи класифікатора

1.5.9

Зміна умов або повернення переказів в російських
рублях

1.5.10

Запити до іноземних банків на прохання клієнтів з
питань проведення переказів (за один запит)

1.6

Купівля - продаж іноземної валюти:

0,5%
min 25,00 GBR
max. 200 GBR
(+ додаткові
комісії іноземних
банків, банківкореспондентів)
0,5%
min 25,00 CHF
max. 200 CHF
(+ додаткові
комісії іноземних
банків, банківкореспондентів)

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

Без
ПДВ

Сплачується в національній валюті
за курсом НБУ в день надання
послуги

Без
ПДВ

Сплачується в національній валюті
за курсом НБУ в день надання
послуги

Без
ПДВ

Без
ПДВ

Сплачується в національній валюті
за курсом НБУ в день надання
послуги

Сплачується в національній валюті
за курсом НБУ в день надання
послуги

Без
ПДВ
Входить до складу
комісії 1.1

Сплачується в національній валюті
за курсом НБУ в день надання
послуги

50,00 USD
(+ додаткові
комісії іноземних
банків, банківкореспондентів)
0,15% від суми
(min.15,00 USD
max.60,00 USD)

Без
ПДВ

Сплачується в національній валюті
за курсом НБУ в день надання
послуги

Без
ПДВ

Сплачується в національній валюті
за курсом НБУ в день надання
послуги

30,00 USD
(+ додаткові
комісії іноземних
банків, банківкореспондентів)

Без
ПДВ

Сплачується в національній валюті
за курсом НБУ в день надання
послуги

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.6.6
1.6.7

1.7
1.7.1

1.8
1.8.1

1.9.
1.9.1
1.9.2.
1.10.
1.10.1.
1.10.2.
1.10.3.

1.10.4.

Вільний продаж безготівкової іноземної валюти
1-ї групи класифікаторів валют
Вільний продаж клієнтом безготівкової іноземної
валюти 2-ї та 3-ї групи класифікаторів валют
Обов’язковий продаж безготівкової іноземної
валюти 1-ї групи класифікаторів валют
Обов’язковий продаж безготівкової іноземної
валюти 2-ї та 3-ї групи класифікаторів валют
Купівля безготівкової іноземної валюти 1-ї групи
класифікаторів валют
Купівля безготівкової іноземної валюти 2-ї та 3-ї
групи класифікаторів валют
Конвертація (обмін) іноземної валюти в
безготівковій формі
Обслуговування депозитних рахунків:
Видача готівкових коштів що надійшли у
безготівковій формі в національній та іноземних
валютах, при достроковому розірванні
депозитного договору
Обслуговування неактивних рахунків:
Комісія за обслуговування неактивного рахунку в
національній/іноземній валюті1

0,3%
0,3%
0,1%
0,1%
0,4%
0,5%
0,3%

Відповідно
комісії п.1.2

Без
ПДВ
Без
ПДВ
Без
ПДВ
Без
ПДВ
Без
ПДВ
Без
ПДВ
Без
ПДВ

Без
ПДВ

Сплачується в національній валюті
за курсом МВРУ в день надання
послуги

Сплачується у національній валюті
за курсом НБУ від суми, наданої для
конвертації (обміну) у день надання
послуги
В день отримання готівки, договірне
списання

50 грн./
2USD/ 1,50 EUR

Комісія стягується щомісячно при
Без
відсутності руху коштів на рахунку
ПДВ понад 180 календарних днів чи більше
(за кожний рахунок)
Система дистанційного обслуговування «МОТОР Online» для фізичних осіб АТ «МОТОР-БАНК»
Підключення
до
системи
дистанційного Входить до складу
Без
Сплачується в національній валюті в
комісії п. 1.1
ПДВ
обслуговування
день надання послуги
Відключення
від
системи
дистанційного Входить до складу
Без
Сплачується в національній валюті в
комісії п. 1.1
ПДВ
обслуговування
день надання послуги
Операції з проведення розрахунків в системі дистанційного обслуговування «МОТОР Online»
Переказ коштів між власними рахунками в межах Входить до складу Без
Сплачується в національній валюті в
комісії п. 1.1
ПДВ
день надання послуги
системи АТ «МОТОР-БАНК»
Переказ коштів з поточного рахунку на інший Входить до складу Без
Сплачується в національній валюті в
комісії п. 1.1
ПДВ
день надання послуги
рахунок в межах системи АТ «МОТОР-БАНК»
Переказ коштів з поточного рахунку фізичної
0,3%
Без
Сплачується в національній валюті в
ПДВ
день надання послуги
особи на інший рахунок поза системою АТ
«МОТОР-БАНК»
Переказ коштів з поточних рахунків фізичних осіб Входить до складу Без
Сплачується в національній валюті в
комісії п. 1.1
ПДВ
день надання послуги
на депозитні/кредитні рахунки в межах системи
АТ «МОТОР-БАНК»

Плата стягується в перший робочий день кожного місяця з пасивного залишку коштів. Плата стягується, починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому рахунок
було визначено, як неактивний. У випадку, якщо розмір залишку на поточному рахунку менше ніж розмір тарифу, щомісячна плата за неактивний рахунок
встановлюється у розмірі залишку коштів на рахунку. 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.
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.
Тариф діє по рахунках, по яким відсутній арешт.
2
Не тарифікується у разі відкриття рахунків при оформленні депозиту.
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