Затверджено протоколом КУАП
№ 7 від 04 квітня 2019

Розділ 4. Тарифи комісійної винагороди на розрахункове - касове обслуговування, що надається фізичним особам, при
здійсненні операцій з використанням поточних рахунків в національній валюті у дирекціях/відділеннях АТ "КРИСТАЛБАНК"
за тарифним пакетом "Забудовник"
Додаток до Договору №____ від __.__.20__р.

Діють з 10.04.2019р.
№
з/п

Назва операції, послуги, що надається банком

Тариф

Вартість без ПДВ

ПДВ

1.

Відкриття рахунків

100,00 грн.

100,00 грн.

-

2.

Закриття поточного рахунку

не тарифікується

не тарифікується

-

3.

Переказ безготівкових коштів
з поточного рахунку фізичної особи

0,5 % (min 100 грн.
max 1 000,00грн)

0,5 % (min 100 грн.
max 1 000,00грн)

без ПДВ

в день здійснення
операції, %
обчислюються від суми
переказаних коштів

4.

Зарахування коштів на поточний рахунок фізичної
особи, що надійшли безготівковим шляхом

не тарифікується

не тарифікується

без ПДВ

в день здійснення
операції

5.

Відправка дебетових повідомлень за запитом клієнта
(зміна/уточнення умов переказу) відкликанням
розрахункових документів

50,00 грн.

50,00 грн.

без ПДВ

в день здійснення
операції

6.

Відправка повідомлень про помилковий переказ
електронною поштою за запитом клієнта, що
пов’язані з поверненням або відкликанням
розрахункових документів

50,00 грн.

50,00 грн.

без ПДВ

в день здійснення
операції

7.

Надання дублікатів виписок, платіжних та касових
документів на письмовий запит клієнта

50,00 грн. за кожний документ 50,00 грн. за кожний документ

без ПДВ

в день надання
дублікату

Видача коштів з поточного рахунку готівкою через
касу банку у випадку, якщо сума надійшла шляхом
безготівкового перерахування

до 500 000,00 грн - 1,00%
до 500 000,00 грн - 1,00%
від 500 000,01 грн.до 1 000
від 500 000,01 грн.до 1 000
000,00 грн. - 0,8%
000,00 грн. - 0,8%
від 1 000 000,01 грн. - 0,5%
від 1 000 000,01 грн. - 0,5%
додатково 0,2% без
додатково 0,2% без
попереднього замовлення,
попереднього замовлення,
якщо сума більше 10 000 грн. якщо сума більше 10 000 грн.

без ПДВ

в день здійснення
операції, %
обчислюються від суми
коштів

Умови сплати
-

8.

Видача готівкових коштів з поточного рахунку
готівкою через касу банку у випадку, якщо сума
надійшла готівкою

не тарифікується

-

-

-

9.

Здійснення переказу коштів з рахунку та виплата
грошових переказів з рахунку за міжнародними
системами переказів

за тарифами систем переказів

-

-

за умовами систем
переказів

10.

Видача довідок по розрахунково-касовому
обслуговуванню, в т.ч. по кредитним рахункам на
письмовий запит клієнта

150,00 грн.

150,00 грн.

без ПДВ

в день видачі довідки

11.

Оформлення довіреності на розпорядження
депозитним та/або поточним рахунком іншій особі

100,00 грн.

100,00 грн.

без ПДВ

в день отримання
довіреності

12.

Комісія за обслуговування неактивного поточного
рахунку (щомісячно)*

100 грн, але не більше
залишку на рахунку

100 грн, але не більше
залишку на рахунку

без ПДВ

Списання з рахунку
щомісячно, але не
пізніше останнього
робочого дня місяця

-

-

13. Процентні ставки за залишками коштів на поточних рахунках
Проценти по залишкам коштів на поточному рахунку
13.1.
Клієнта в національній валюті Банком не
нараховуються та не сплачуються

-

* Неактивним вважається поточний рахунок, за яким протягом 36 та більше місяців не проводились такі
операції: зарахування коштів, зняття готівки, безготівкова оплата

-

