Додаток №10
до Протоколу засідання КУАП
АТ "КРИСТАЛБАНК" № 23 від 16.08.2018 р.
Заступник Голови КУАП _______________ І.В. Губіна
ТАРИФИ
на розрахункове - касове обслуговування, що надається ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ, ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ – ПІДПРИЄМЦЯМ,
(для поточних рахунків, в т.ч. зі спеціальним режимом використання)
ТАРИФНИЙ ПАКЕТ «CRYSTAL-FX»
Цільовий сегмент тарифного пакету: Юридичні особи – резиденти; Фізичні особи – підприємці, що проводять зовнішньоекономічну
діяльність.
Діють з 01.09.2018 р.
№ п/п
Назва послуги *
ПДВ
Тариф
Умови сплати
1. ОПЕРАЦІЇ, ЩО ПОВ’ЯЗАНІ З ВІДКРИТТЯМ (ЗАКРИТТЯМ) РАХУНКІВ
1.1
Відкриття першого поточного рахунку в
без ПДВ
не тарифікується**
національній та іноземній валюті
Нараховується та сплачується в день
відкриття рахунку, але не пізніше
1.2
Відкриття другого та кожного наступного
без ПДВ
75,00 грн.
наступного операційного дня з дати
поточного рахунку в національній та іноземній
здійснення операції
валюті по кожній валюті
1.3.
Абонентська плата за місяць за розрахункове
без ПДВ
399,00 грн.
Щомісячно не пізніше останнього
обслуговування в тарифному пакеті***
робочого дня місяця
1.4.
Абонентська плата за місяць за розрахункове
без ПДВ
не тарифікується**
обслуговування рахунку
2. СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКІВ
2.1
Активація та підключення системи "Клієнт-Банк"
без ПДВ
не тарифікується**
При поданні заяви (за кожне
(списується одноразово в перший місяць
підключення)
обслуговування)
2.2.
Абонентська плата за розрахункове обслуговування
без ПДВ
не тарифікується**
Щомісячно не пізніше останнього
по системі «Клієнт-банк», ведення рахунків та
робочого дня поточного місяця
обробку електронних банківських документів ****
3. ОПЕРАЦІЇ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ
3.1.
Переказ безготівкових коштів за дорученням Клієнта в операційній час:*****
3.1.1.
3.1.2.
3.1.2.1.
3.1.1.2.
3.1.1.2.1.
3.1.1.2.1.
3.2.

Вихідний платіж в межах АТ "КРИСТАЛБАНК
Вихідний платіж за межі АТ "КРИСТАЛБАНК":
за документом на паперовому носії
за документом в системі "Клієнт-Банк":
До 20 платежів на місяць
З 21 платежу на місяць
Видача готівкових коштів із поточного рахунку

без ПДВ

не тарифікується**

без ПДВ

25,00 грн.

без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ

не тарифікується**
2 грн.
0,9% (мінімум 25 грн.)

4. ОПЕРАЦІЇ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ******
4.1.
Перекази:
4.1.1.
Вихідний платіж на рахунок в іншому банку:
4.1.1.1
Перші 3 місяці після підключення пакету – один
платіж протягом календарного місяця
4.1.1.2.
Після 3 місяців після підключення пакету

4.2.

4.3.
4.4.

Прийняття та обробка платіжного доручення в
іноземній валюті на паперовому носії (за кожний
документ)
Купівля валюти на МВРУ
Продаж валюти на МВРУ
в т.ч. обов`язковий продаж валюти

5. SMS-БАНКІНГ
5.1
Підключення та надання послуги sms-банкінгу
5.2
Плата за кожне SMS-повідомлення про рух
грошових коштів (списання та зарахування) та суму
залишку коштів на поточному рахунку, відправлене
на кожен номер телефону, визначеної
підприємством особи

без ПДВ

не тарифікується**

без ПДВ

0,15 % від суми платежу (мін
30 USD/EUR, макс. 100
USD/EUR) + комісії інших
банків*******
але не менше собівартості
платежу

без ПДВ

30,00 грн.

без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ

0,1% від суми платежу (мін.
100 грн.)
0,1% від суми платежу (мін.
100 грн.)
не тарифікується**

0,60 грн.

В день здійснення операції (за кожний
переказ)

В день здійснення операції (комісія
обчислюється від суми здійсненої
операції)

В день здійснення операції

В день прийняття платіжного
доручення
В день здійснення операції
В день здійснення операції

Раз на місяць до 30 (28,29,31) числа
місяця за період з 28 числа місяця,
попереднього звітному по 27 число
поточного місяця (сплачується
клієнтом щомісячно не пізніше
останнього робочого дня поточного
місяця при наявності операцій по
рахунку)

6. ОПЕРАЦІЇ З КОРПОРАТИВНИМИ ПЛАТІЖНИМИ КАРТАМИ
6.1.

Випуск першої картки на вибір: MasterCard Gold
без ПДВ
не тарифікується**
Debit PayPass строком на 2 роки чи MasterCard
Platinum PayPass на 2 роки
7. ПРОЦЕНТНІ СТАВКИ ЗА ЗАЛИШКАМИ КОШТІВ НА ПОТОЧНИХ РАХУНКАХ
7.1.
Нарахування процентів по залишкам на поточному
без ПДВ
3,0 %
рахунку в національній валюті, які сплачуються
Банком Клієнту (у розрахунок приймаються
середньоденні залишки на поточному рахунку
Клієнта за розрахунковий період)********

Нарахування процентів здійснюється
останнього робочого дня поточного
місяця. Сплата нарахованих процентів
здійснюється першого робочого дня,
наступного за днем нарахування
процентів

*Інші послуги, шо не зазначені в Тарифному пакеті «CRYSTAL-FX», сплачуються згідно базових тарифів на розрахунково-касове обслуговування, чинних на дату нарахування /
стягнення комісії «CRYSTAL-BASE company» чи « CRYSTAL-BASE businessman» відповідно до організаційно-правової форми клієнта.
**Не тарифікується - враховано в інших тарифах даного тарифного пакету.
*** Комісія сплачується щомісячно в гривні. У разі, якщо в звітному місяці руху грошових коштів по поточному рахунку Клієнта не було (окрім платежів по оплаті послуг Банку
та платежів з зарахування (списання) на власні депозитні та кредитні рахунки), комісія не сплачується. У випадку несплати Клієнтом комісійної винагороди Банку або у разі
відсутності коштів на поточному рахунку Клієнта в сумі достатній для сплати комісії, Банк має право достроково припинити надання Послуг, вказаних у цих тарифах Банку.

**** У разі, якщо в звітному місяці руху грошових коштів по поточному рахунку Клієнта не було (окрім платежів по оплаті послуг Банку та платежів з зарахування (списання) на
власні депозитні та кредитні рахунки), комісія не сплачується. У випадку несплати Клієнтом комісійної винагороди Банку або у разі відсутності коштів на поточному рахунку
Клієнта в сумі достатній для оплати комісії, Банк в останній робочий день місяця, в якому виникла прострочена заборгованість, відключає Клієнта від обслуговування через
систему «Клієнт-Банк» до повної оплати заборгованості Клієнтом. Повторне підключення здійснюється Банком виключно після повної оплати заборгованості Клієнтом та сплати
комісії Банку за повторне підключення, згідно чинних Тарифів Банку.
***** Операційний час - тривалість операційного часу Банку встановлюється внутрішніми правилами Банку.
****** Комісійна винагорода за банківські операції в іноземній валюті сплачується виключно в національній валюті по курсу НБУ на момент здійснення операції.
*******Додатково до комісії стягуються комісії інших банків (згідно тарифів третіх банків).
********Банк залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати розмір процентної ставки нарахування на залишки на поточних рахунках в залежності від
кон’юнктури ринку грошових ресурсів та облікової ставки НБУ шляхом розміщення публічної інформації.

