затверджено Протоколом Тарифного комітету №270718/1 від 27.07.2018р.
Введено в дію з 07.08.2018 року

Тарифний пакет «РЕСПЕКТ» для юридичних осіб
Наповнення Пакету послуг, Тарифи та умови обслуговування
Назва операції/послуги

№ п/п

Розділ 1. ВІДКРИТТЯ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЗАКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ
Вартість оформлення Пакету послуг та відкриття поточного рахунку
1.1.
Вартість оформлення Пакету послуг
1.1.1.
Вартість обслуговування (абонентська плата) тарифного Пакету
1.1.2.
Вартість відкриття поточного рахунку:
1.2.
в національній або іноземній валюті
1.2.1.
наступного поточного рахунку у національній або іноземній валюті при наявності відкритого
1.2.2.
поточного рахунку
Переоформлення поточного рахунку Клієнта на рахунок ліквідаційної комісії у зв'язку з
1.3.
ліквідацією Клієнта
Переоформлення поточного рахунку у зв'язку з реорганізацією Клієнта за його ініціативою (за
1.4.
кожний рахунок)
Плата за закриття поточного рахунку:
1.5.
1.5.1.

за ініціативою Клієнта

1.5.2.

у зв’язку з ліквідацією підприємства відповідно до заяви власника рахунку (ліквідатора) або за
ініціативою уповноважених органів влади

Розмір тарифу

Примітки до тарифу

Не тарифікується
300 грн.

Сплачується в останній робочий день місяця

0 грн.
0 грн.
Не тарифікується
Не тарифікується

150 грн.

Сплачується одноразово в день здійсненя операції (закриття
рахунку)

Не тарифікується

у сумі залишку коштів на поточному У зв'язку з відсутністю руху грошових коштів у визначений
рахунку, але не більше 1 500,00 грн законодавством термін
1.6.
Внесення змін до юридичної справи
50 грн.
Розділ 2. ОПЕРАЦІЇ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПРОВЕДЕННЯМ РОЗРАХУНКІВ КЛІЄНТІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ
1.5.3.

за ініціативою Банку згідно з умовами договору банківського рахунку

2.1.

Зарахування безготівкових коштів на поточний рахунок Клієнта

2.2.
2.2.1.

Переказ коштів в операційний час в інші банки (за один платіжний документ):
на паперових носіях

20 грн.

2.2.2.

за допомогою "Клієнт-Банк"

2 грн.

2.3.

Переказ коштів в операційний час у межах ПАТ "РВС БАНК" (за один платіжний
документ):

за один платіжний документ
100 платежів/міс. - входить в щомісячну плату за проведення
розрахунків по поточному рахунку, з 101 платежу – по 1,00
грн.

2.3.1.

на паперових носіях

20 грн.

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

2.3.2.

за допомогою "Клієнт-Банк"

Не тарифікується

Входить в щомісячну плату за проведення розрахунків по
поточному рахунку

2.4.

Переказ коштів після операційного часу в інші банки (за один платіжний документ):

2.4.1.

на паперових носіях

2.4.2.

за допомогою "Клієнт-Банк"

2.5.

Переказ коштів після операційного часу в межах ПАТ "РВС БАНК" (за один платіжний
документ):

2.5.1.

на паперових носіях

2.5.2.

за допомогою "Клієнт-Банк"

2.6.

Проведення автоматичного договірного списання безготівкових коштів з поточного рахунку
(переказ коштів) Клієнта згідно окремого договору з подальшим зарахуванням на поточні
рахунки:

2.6.1.
2.6.2.
2.7.

у ПАТ "РВС БАНК"
у інші комерційні банки
Уточнення реквізитів до переказу

2.8.

Переказ коштів в національній валюті через рахунки "ЛОРО" (за одну операцію).

Не тарифікується

Входить в щомісячну плату за проведення розрахунків по
поточному рахунку

50,00 грн
за один платіжний документ

0,1% від суми операції, мін. 20,00
грн. макс. 50,00 грн.

20 грн.

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

Не тарифікується

Входить в щомісячну плату за проведення розрахунків по
поточному рахунку

Не тарифікується
20 грн.
50 грн.
0,1% від суми операції, мін. 250 грн.,
макс. 1000 грн., без ПДВ

За один платіжний документ. При проведенні розрахунків
Плата стягується при наданні уточнення
За кожну операцію

Розділ 3. ОПЕРАЦІЇ, ЩО ПОВ'ЯЗАНІ З ПРОВЕДЕННЯМ РОЗРАХУНКІВ КЛІЄНТІВ ЗА ВСІМА ВИДАМИ РОЗРАХУНКІВ У ІНОЗЕМНИХ ВАЛЮТАХ
3.1.
3.2.

Зарахування безготівкових коштів на поточний рахунок Клієнта
Переказ коштів іноземної валюти на користь Клієнтів ПАТ "РВС БАНК"(у т.ч. продаж валюти,
погашення кредитів, відсотків , розміщення депозитів)

Не тарифікується
Не тарифікується

3.3.

Переказ коштів іноземної валюти на користь Клієнтів інших банків:

3.3.1.

В операційний час датою валютування поточним робочим днем або після операційного часу
датою валютування наступним робочим днем (Звичайний платіж)

3.4.

Запит, зміна умов або ануляція переказів, виконаних на користь Клієнтів ПАТ "РВС
БАНК"/ інших банків:

3.4.1.

у доларах США, євро, інші(окрім російсбких рублів) до 5 днів включно

60 USD *

3.4.2.

у доларах США, євро, інші(окрім російсбких рублів) від 5 днів включно

90 USD *

3.4.3.

у російських рублях

15 USD *

3.5.

Запит на уточнення надходження платежу

60 USD *

у USD 0,1%, min 30$ max 200$; *у
EUR: 0,1%, min 30Є max 200Є;* у
RUBR: 0,1%, min 500 RUB max 2 000
RUB;* інші 0,25% min 30$ max 200$
у екв.*

Входить в щомісячну плату за проведення розрахунків по
поточному рахунку

за кожний платіж у гривневому еквіваленті по курсу НБУ на
дату здійснення платежу

за кожний платіж у гривневому еквіваленті по курсу НБУ
попередньо або на дату здійснення платежу
за кожний платіж у гривневому еквіваленті по курсу НБУ на
дату здійснення платежу

Розділ 4. ОПЕРАЦІЇ З КУПІВЛІ/ ПРОДАЖУ/ КОНВЕРТАЦІЇ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ НА УМОВАХ СПОТ/СПЛІТ ТА ФОРВАРД
4.1.

Купівля безготівкової іноземної валюти за гривню

4.2.

Продаж безготівкової іноземної валюти за гривню:

4.2.1.

Обов'язковий продаж безготівкової іноземної валюти за гривню

4.2.2.

Вільний продаж безготівкової іноземної валюти за гривню
Конверсійні операції в безготівковій валюті (обмін однієї іноземної валюти на іншу іноземну
валюту)

4.3.

0,15%

Плата стягується у гривні за курсом НБУ у день проведення
операції

0,10%
0,15%

Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

0,5% від суми конвертації

Розділ 5. ОПЕРАЦІЇ, ЩО ПОВ'ЯЗАНІ З КАСОВИМ ОБСЛУГОВУВАННЯМ КЛІЄНТІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТАХ
5.1.

5.1.1.

Видача готівкових коштів (банкноти) (% від суми, вказаної в чеку):
У межах замовленої суми готівки та мінімум за день до фактичної дати надання послуги/
здійснення
у національній валюті для юридичних осіб:
до 500 000,00 грн.;
від 500 000,01 до 1 000 000,00 грн.;
від 1 000 000,01 грн.
у національній валюті для фізичних осіб-підприємців:

1,00%
0,90%
0,80%

до 500 000,00 грн.;

1,00%

від 500 000,01 грн.

1,50%

у день проведення операції

у день проведення операції

5.1.2.
5.1.3.
5.2.
5.3.

Без попереднього замовлення (незалежно від суми операції, при наявності готівкових коштів у
касі)
В іноземній валюті (у межах замовленої суми готівки мінімум за день до фактичної дати надання
послуги/ здійснення операції)
Приймання та зарахування готівкових коштів (банкнот) Клієнтів на власні поточні рахунки,
відкриті в системі ПАТ "РВС БАНК"
Оформлення грошових чекових книжок (за один екземпляр на 25 листів)

2,00%
1,00%
Не тарифікується
60 грн.

у день оформлення чекової книжки

Розділ 6. ОПЕРАЦІЇ, ПОВ'ЯЗАНІ З НАДАННЯМ ДОВІДОК/ВИПИСОК ПО РОЗРАХУНКОВО-КАСОВОМУ ОБСЛУГОВУВАННЮ КЛІЄНТІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТАХ
6.1.

Надання довідки власникові поточного рахунку при відкритті/ закритті рахунку (за одну довідку)

6.2.

Надання довідок власникові поточного рахунку, пов'язаних з розрахунково-касовим
обслуговуванням Клієнта (за один вид інформації):

6.2.1.
6.3.

Не тарифікується

За першу довідку по рахунку

про наявність поточних рахунків

25 грн.

у день проведення операції

Надання довідки Клієнту про рух коштів по поточному рахунку з роздруківкою помісячного
обороту (за один документ):

50 грн.

6.4.

Надання комбінованої довідки Клієнту про наявність поточного рахунку, обороти по рахунку,
кові поточного рахунку, пов'язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням Клієнта щодо
відсутності або наявності заборгованості по кредитах та/ або відсотках по них (за один
документ):

150 грн.

у день проведення операції

6.5.

Надання дублікатів виписок з рахунків та додатків до них, видача дублікатів касових,
розрахункових та інших документів (у т.ч. у форматі SWIFT) у разі їх втрати Клієнтом

50 грн.

за один кдокумент

6.6.

Відправлення повідомлень електронною поштою, пов'язаних з уточненням платіжних реквізитів,
поверненням або відкликанням розрахункового документа з банку одержувача на підставі
документа про відкликання, пошуком загублених сум по запиту Клієнта

50 грн.

за одне повідомлення

400 грн.

за одну довідку, інформація надається на українській або
російській мовах

6.7.
6.8.
6.9.

Надання довідок, пов'язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням Клієнтів, за формою,
наданою аудиторською фірмою
Надання довідки щодо відсутності або наявності заборгованості по кредитах та/ або відсотках по
них
Надання довідок власникові поточного рахунку, про походження коштів, які не були залучені у
формі кредиту

200 грн.

за одну довідку

50 грн.

Розділ 7. ОБСЛУГОВУВАННЯ КРЕДИТІВ ВІД НЕРЕЗИДЕНТІВ
7.1.

Перевірка документів та надання письмової згоди на обслуговування кредиту

800 грн в т.ч. ПДВ

7.2.

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

200 грн. в т.ч. ПДВ

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

7.3.

Обслуговування кредиту від нерезидента

600 грн. в т.ч. ПДВ

Щоквартально за один кредитний договір

Розділ 8. ОБСЛУГОВУВАННЯ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ "КЛІЄНТ-БАНК"
8.1.

Підключення до системи "Клієнт-Банк"

250 грн.

8.2.

Підключення до системи "Клієнт-Банк" додаткового робочого місця (для користувача без права
підпису)

50 грн.

8.3.

Супровід програмного комплексу "Клієнт-Банк"

150 грн.

8.4.

Заміна секретних ключів користувачів при компрометації секретних ключів або забутого паролю

8.5.

Підключення до системи «Клієнт-Банк» з виїздом спеціаліста Банку

у день надання послуги
щомісячно, плата стягується у випадку здійснення хоча б однієї
операції у Клієнт- Банку

30 грн

за кожний сертифікат

300 грн.

у день надання послуги, стягується додатково до комісії
передбаченої п. 8.1., 8.2.

Розділ 9. ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ
9.1.

Продаж бланків простих та переказних векселів

9.2.
9.3.

SMS - інформування
Internet - інформування

36 грн. в т.ч. ПДВ
40 грн.
40 грн.

плата стягується попередньо або у день проведення операцій,
за один документ
щомісячно, плата стягується за кожний підключений
абонентський номер

Розділ 10. НАРАХУВАННЯ ВІДСОТКІВ НА ЗАЛИШОК НА ПОТОЧНОМУ РАХУНКУ
10.1.
10.2.

Сума коштів, на яку нараховуються відсотки за звітний календарний місяць (незнижувальний
залишок)
Плата на залишки, які більші або дорівнюють рівню незнижувального залишку

100 000 грн.
в залежності від строку, згідно
додаткової угоди до договору
банківського рахунку

* 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).

