затверджено Протоколом Тарифного комітету № 221118/1 від 22.11.2018р.
Введено в дію з 23.11.2018 року
ДАНИЙ ПАКЕТ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДЛЯ: ЛЬВІВСЬКОГО
ВІДДІЛЕННЯ, ЛЬВІВСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ №1, ВІННИЦЬКОГО
ВІДДІЛЕННЯ, КОРОСТЕНЬСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ, ВІДДІЛЕННЯ
"ДНІПРОВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ",
ХАРКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ
КРИВОРІЗЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ
УЖГОРОДСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ

Пакет послуг «Стандартний»
(для фізичних осіб)
Наповнення Пакету послуг, Тарифи та умови обслуговування
Назва операції/послуги

№ п/п

Розмір тарифу

Примітки до тарифу

100 грн.

Оплата одноразово у день відкриття поточного рахунку за один рахунок.У разі відкриття
рахунку під депозитну або кредитну угоду даний тариф не застосовується.

Розділ 1. Відкриття, обслуговування та закриття поточного рахунку

1.2.1.

Вартість оформлення Пакету послуг та відкриття поточного рахунку
Вартість відкриття поточного рахунку:
у національній валюті

1.2.2.

у іноземній валюті

1.3.
1.4.
1.5.

Випуск платіжної картки
Плата за закриття поточного рахунку
Нарахування процентів на залишок коштів на рахунку у будь-якій валюті, % річних

1.5.1.

Нарахування процентів на позитивний залишок коштів на рахунку у будь-якій валюті, % річних

1.1.
1.2.

100 грн.
Послуга не надається
Не тарифікується
0% річних
згідно рішення КУАП та укладання додаткової угоди до
договору банківського рахунку

Розділ 2. Зарахування коштів на поточний рахунок
2.1.

Плата за зарахування коштів на рахунок у результаті поповнення рахунку готівкою:

2.1.1.

у касах відділень АТ «РВС БАНК»

2.2.

Плата за зарахування коштів на рахунок в результаті безготівкового поповнення рахунку:

2.2.1.

що надійшли з рахунків Клієнта , відкритих у АТ "РВС БАНК"

2.2.2.

що надійшли з рахунків юридичних осіб, фізичних осіб відкритих у АТ "РВС БАНК"

2.2.3.

що надійшли з інших банків

2.3.

Плата за зарахування коштів на рахунок в результаті безготівкового поповнення рахунку в іноземній валюті:

Не тарифікується

Не тарифікується
1% min 10 грн.
1% min 10 грн.
Не тарифікується

Розділ 3. Видача готівки з поточного рахунку при безготівковому надходженні на рахунок
3.1.

Видача готівки з поточного рахунку в національній валюті:

Не тарифікується

3.2.

Видача готівки з поточного рахунку в іноземній валюті:

1% min 300 грн.*

крім:
3.2.1.

Видача коштів, що надійшли в іноземних валютах по міжнародним платіжним системам (крім пререказів по системі SWIFT) в день їх
зарахування на поточний рахунок відповідно до вимог законодавства

Не тарифікується

3.2.2.

Видача коштів при поверненні депозиту та відсотків по депозиту в іноземній валюті, які були перераховані по закінченню терміну
депозиту

Не тарифікується

Розділ 4. Безготівкові перекази коштів з поточних рахунків
4.1.
4.1.1.

Плата за переказ коштів з поточного рахунку:
на власні рахунки, відкриті у АТ «РВС БАНК»

4.1.2.

На рахунки фізичних та юридичних осіб, відкриті у АТ «РВС БАНК»

4.1.3.

На рахунки, відкриті в інших банках (у національній валюті)

4.2.

На рахунки, відкриті в інших банках (у іноземній валюті)

4.3.

Переказ з поточного рахунку на рахунок кредитної заборгованності фізичної особи в АТ "РВС БАНК"

Не тарифікується
20 грн.
0,75% min 20 грн. max 1 000 грн.

Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

в USD 0,15%, min 30$ max 200$;*
в EUR: 0,15%, min 50Є max 200Є;*
в RUR: 0,15%, min 500 RUB max 2000 RUB;*
інші 0,25% min 50$ max 200$ в екв.*

Від суми переказу на дату здійснення операції, загальна комісійна винагорода за рахунок
відправника (OUR) стягується у національній валюті України по курсу Національного банку
України на дату та час здійснення операції

Не тарифікується

Розділ 5. Видача готівки з поточного рахунку при готівковому надходженні на рахунок
5.1.

Видача готівки з поточного рахунку при готівковому надходженні в національній/іноземній валюті:

Не тарифікується

Розділ 6. Додаткові та сервісні послуги
6.1.

Оформлення довіреності на здійснення операцій по рахунках

6.2.

Плата за надання довідкової інформації щодо стану поточного рахунку на паперових носіях:

6.2.1.

Надання виписки по рахунку за попередній звітний місяць

Не тарифікується

При наданні основної щомісячної виписки у Відділенні Банку

6.2.2.

Надання виписки по рахунку за будь-який період на вимогу клієнта

50 грн.

Оплата одноразово у день надання послуги, за кожну наступну виписку, яка не є основною

6.3.

Надання довідки про наявність рахунку та залишок коштів на ньому

150 грн.

Оплата одноразово у день надання послуги. Довідка може надаватися українською або
англійською мовами.

6.4.

Видача дублікатів договорів та платіжних документів, завірених Банком

100 грн.

За кожний документ

6.5.

Перехід на інший Пакет послуг за ініціативою Клієнта

6.6.

Розслідування, зміна/уточнення умов платежу за ініціативою клієнта по переказах, здійснених клієнтом:

6.6.1.
6.6.2.
6.6.2.1.
6.6.2.2.
6.6.2.3.
6.7.
6.7.1.

6.7.2.5.
6.8.

У національній валюті
У іноземній валюті:
у доларах США, євро, інші (окрім російських рублів) до 5 днів включно
у доларах США, євро, інші (окрім російських рублів) після 5 днів
у російських рублях
Анулювання платежу:
до виконання платежу АТ "РВС БАНК"
після виконання платежу АТ "РВС БАНК" - повернення переказу згідно запиту клієнта до настання дати валютування і за згодою
банка-бенефіціара:
у національній валюті
в іноземній валюті:
у доларах США, євро, інші (окрім російських рублів) до 5 днів включно
у доларах США, євро, інші (окрім російських рублів) після 5 днів
у російських рублях
Перевірка пакетів документів на отримання е-ліцензії НБУ

6.9.

Розрахунково-касове обслуговування при проведенні розрахунків між фізичними особами резидентами за договорами купівліпродажу, які підлягають нотаріальному посвідченню:

6.9.1.

відкриття поточного рахунку

6.9.2.

внесення готівки на поточний рахунок покупця, відкритого у АТ "РВС БАНК"

6.9.3.
6.9.4.
6.9.5.

перерахування коштів з рахунку покупця на рахунки продавців в АТ "РВС БАНК"
перерахування коштів з рахунку покупця на рахунки продавців в інші банки
видача готівкових коштів з поточного рахунку продавців

6.9.6.

Закриття поточного рахунку

6.10.

Розрахунково-касове обслуговування при проведенні розрахунків між фізичними особами, якщо одним із учасників за договорами
купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, є нерезидент:

6.7.2.
6.7.2.1.
6.7.2.2.
6.7.2.3.
6.7.2.4.

6.10.1.
6.10.2.
6.10.3.
6.10.4.
6.10.5.
6.10.6.

відкриття поточного рахунку
внесення готівки на поточний рахунок покупця, відкритого у АТ "РВС БАНК"
перерахування коштів з рахунку покупця на рахунки продавців в АТ "РВС БАНК"
перерахування коштів з рахунку покупця на рахунки продавців в інші банки
видача готівкових коштів з поточного рахунку продавців
Закриття поточного рахунку

100 грн.

Не тарифікується
За умови можливості зміни/уточнення/анулювання

150 грн.

Оплата одноразово у день надання послуги

60 USD *
90 USD *
15 USD *

Оплата одноразово у день надання послуги, стягується у національній валюті України по
курсу Національного банку України на дату та час здійснення операції

60 грн.

Оплата одноразово у день надання послуги

20 грн.
60 USD *
90 USD *
15 USD *
4 500,00 грн. в т.ч. ПДВ

50 грн.

Оплата одноразово у день надання послуги

Оплата одноразово у день надання послуги, стягується у національній валюті України по
курсу Національного банку України на дату та час здійснення операції
Сплачується за кожну ліцензію у день її видачі

Оплата одноразово у день надання послуги

750 грн.

Оплата одноразово у день надання послуги

Не тарифікується
0,3% від суми min 150 грн.
Не тарифікується

Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

Не тарифікується

100 грн.
2 200 грн.
Не тарифікується
0,3% від суми min 150 грн.

Оплата одноразово у день надання послуги
Оплата одноразово у день надання послуги
Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

Не тарифікується
Не тарифікується

Розділ 7. Купівля/продаж/конвертація іноземної валюти

7.1.

Продаж безготівкових валютних коштів на УМВР

0,3% min 100 грн.

Оплата одноразово у день надання послуги. Входить у вартість пакету, якщо продаж
безготівкових валютних коштів здійснюється АТ "РВС БАНК" з метою погашення боргових
зобов’язань клієнта перед Банком у випадку, коли валюта комісії відрізняється від валюти
рахунку.

7.2.

Купівля безготівкових валютних коштів на УМВР

0,3% min 100 грн.

Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

7.3.

Конвертація безготівкової іноземної валюти однієї іноземної держави на безготівкову іноземну валюту іншої держави

1,0%

Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

Розділ 8. Обслуговування кредитів від нерезидентів
8.1.

Перевірка документів та надання письмової згоди на обслуговування кредиту

800 грн в т.ч. ПДВ

8.2.

Перевірка документів та надання письмової згоди на обслуговування кредиту зі змінами умов кредитної угоди

200 грн. в т.ч. ПДВ

8.3.

Обслуговування кредиту від нерезидента

600 грн. в т.ч. ПДВ

За один кредитний договір. Попередньо або в день надання письмової згоди на
обслуговування кредиту

Щоквартально за один кредитний договір

Розділ 9. Обслуговування смстеми дистанційного обслуговування "Клієнт-Банк"
9.1.

Підключення до системи "Клієнт-Банк"

250,00 грн

9.2.

Супровід програмного комплексу "Клієнт-Банк"

100,00 грн

9.3.

Заміна секретних ключів користувачів при компрометації секретних ключів або забутого пароля

30,00 грн

за кожен сертифікат

9.4.

Переказ коштів в операційний час у межах АТ "РВС БАНК" (за один платіжний документ) за допомогою "Клієнт-Банк"

Не тарифікується

Плата стягується за один платіжний документ. Крім платежів на рахунки доходів Банку та
депозитні рахунки у АТ "РВС БАНК"

9.5.

Переказ коштів в операційний час в інші банки (за один платіжний документ) за допомогою "Клієнт-Банк"

2 грн.

за один платіжний документ

щомісячна плата , береться у випадку здійснення хоча б 1 операції в системі "Клієнтбанк"

* Комісійна винагорода стягується виключно в українських гривнях по курсу Національного банку України на день проведення операції, в залежності від виду іноземної валюти, в якій здійснюється відповідна операція. Тариф може бути додатково збільшено на суму
комісійних винагород іноземних банків (у разі наявності).

