Затверджено Протоколом КУАП
АТ «КРИСТАЛБАНК» №33 від 29.11.2019

Тарифи комісійної винагороди на розрахунково - касове обслуговування, що надається фізичним особам, при здійсненні операцій з відкриттям
поточних рахунків в національній валюті у відділеннях /дирекціях АТ «КРИСТАЛБАНК»
Діють з 08.01.2020 р.

№
з/п

1.

2.

Назва операції, послуги, що надається
банком
Відкриття рахунків (крім рахунків для виплати

Тариф

Вартість без ПДВ

ПДВ

грошових переказів через міжнародні системи
переказів та рахунків для виплати депозитних вкладів):

100,00 грн.

100,00 грн.

без ПДВ

- поточного для виплати депозитних вкладів

не тарифікується

-

-

в межах системи банку:
- на рахунки фізичних осіб: 0,1 %
(min 10 грн. max 100,00грн)
- на рахунки юридичних осіб: 0,1 %
(min 10 грн. max 300,00грн)
за межі банку: 1 %
(min 10 грн. max 500,00грн)
в межах системи банку:
не тарифікуєтьяся;
за межі банку: 5 % min 20 грн.

-

в межах системи банку:
- на рахунки фізичних осіб: 0,1 %
(min 10 грн. max 100,00грн)
- на рахунки юридичних осіб: 0,1 %
(min 10 грн. max 300,00грн)
за межі банку: 1 %
(min 10 грн. max 500,00грн)
в межах системи банку:
не тарифікуєтьяся;
за межі банку: 5 % min 20 грн.

без ПДВ

50,00 грн.

50,00 грн.

без ПДВ

в день здійснення
операції

50,00 грн.

50,00 грн.

без ПДВ

в день здійснення
операції

50,00 грн. за кожний документ

50,00 грн. за кожний документ

без ПДВ

в день надання
дублікату

Закриття поточного рахунку

Переказ безготівкових коштів з поточного
рахунку фізичної особи (крім коштів, що надійшли з
рахунків для виплати депозитних вкладів та грошових
переказів через міжнародні системи переказів)

3.

4.

5.

6.

Переказ безготівкових коштів з поточного
рахунку фізичної особи, що надійшли з
рахунків для виплати депозитних вкладів
Відправка дебетових повідомлень за запитом
клієнта (зміна/уточнення умов переказу)
відкликанням розрахункових
документів
Відправка повідомлень про помилковий
переказ електронною поштою за запитом
клієнта, що пов’язані з поверненням або
відкликанням розрахункових документів
Надання дублікатів виписок, платіжних та
касових документів на письмовий запит
клієнта

не тарифікується
(оплата передбачена в тарифі за відкриття рахунку)

без ПДВ

Умови сплати

в день відкриття
рахунку

в день здійснення
операції, %
обчислюються від
суми переказаних
коштів

Видача коштів з поточного та
депозитного рахунку готівкою через касу
банку у випадку, якщо сума надійшла
шляхом безготівкового перерахування
(крім зарахованих на поточний рахунок коштів з депозитних
рахунків по закінченню строку та кредитних коштів, наданих
АТ «КРИСТАЛБАНК»)

Видача готівкових коштів з поточного та
депозитного рахунку готівкою через касу
банку у випадку, якщо сума надійшла
готівковою
Видача готівкових коштів з рахунку
вкладів на вимогу, у разі їх безготівкового
надходження з
депозитного рахунку, кошти на який
надійшли готівкою
Здійснення переказу коштів з рахунку та
8. виплата грошових переказів з рахунку за
міжнародними системами переказів
Видача довідок по розрахунково- касовому
обслуговуванню, в т.ч. по
9.
кредитним рахункам на письмовий запит
клієнта
Видача довідки про наявність рахунку в
9.1.
Банку та залишок коштів англійською мовою
Оформлення довіреності на розпорядження
10. депозитним та/або
поточним рахунком іншій особі

до 500 000,00 грн - 1,00%
від 500 000,01 грн. до 1 000 000,00 грн. - 0,8%
від 1 000 000,01 грн. - 0,5%

до 500 000,00 грн - 1,00%
від 500 000,01 грн. до 1 000 000,00 грн. - 0,8%
від 1 000 000,01 грн. - 0,5%

додатково 0,2% без попереднього
замовлення, якщо сума більше 10 000 грн.

додатково 0,2% без попереднього замовлення,
якщо сума більше 10 000 грн.

без ПДВ

7.

11.

Комісія за обслуговування неактивного
поточного рахунку (щомісячно)*

в день здійснення
операції, %
обчислюються від
суми отриманих
коштів

не тарифікується

-

-

не тарифікується

-

-

за тарифами систем переказів

-

-

150,00 грн.

150,00 грн.

без ПДВ в день видачі довідки

150,00 грн.

150,00 грн.

без ПДВ

в день видачі довідки

100,00 грн.

100,00 грн.

без ПДВ

в день отримання
довіреності
списання з рахунку
щомісячно, не
пізніше останнього
робочого дня місяця

100,00 грн., але не більше залишку на рахунку 100,00 грн., але не більше залишку на рахунку

Процентні ставки за залишками коштів на поточних рахунках
Проценти по залишкам коштів на поточному
1.
рахунку Клієнта в національній валюті Банком
не нараховуються та не сплачуються

-

-

без ПДВ

-

за умовами систем
переказів

-

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

Затверджено Протоколом КУАП
АТ «КРИСТАЛБАНК» №31 від 30.06.2020

Тарифи комісійної винагороди на розрахунково - касове обслуговування, що надаються фізичним особам, при здійсненні операцій
з використанням поточних рахунків в іноземній валюті у відділеннях/дирекціях АТ «КРИСТАЛБАНК»
Діють з 01.08.2020 р.

№
Назва операції, послуги, що надається
Банком
з/п
Операції з відкриттям поточного рахунку
Відкриття рахунків в іноземній валюті

1.

2.
3.

4.

5.

(крім рахунків для виплати грошових переказів
через міжнародні системи переказів та рахунків для
виплати депозитних вкладів):

Тариф

Вартість без ПДВ

ПДВ

Умови сплати

100,00 грн.

100,00 грн.

Без ПДВ

в день відкриття
рахунку

поточного для виплати грошових
не тарифікується, оплата передбачена в тарифах міжнародних систем переказів
переказів через міжнародні системи
переказів
Закриття поточного рахунку в
не тарифікується
іноземній валюті
Зарахування коштів, що надійшли на рахунок
не тарифікується
готівковим та безготівковим шляхом
Переказ безготівкових коштів з
поточного рахунку фізичної особи в іноземній
3,00% від суми
3,00% від суми
в день здійснення
валюті на інший поточний рахунок цієї ж
Без ПДВ
(min.
30,00
USD,
max.
250,00
USD)
(min.
30,00
USD,
max.
250,00
USD)
операції
фізичної особи, відкритий в іншому
українському Банку
Переказ безготівкових коштів з поточного рахунку фізичної особи в іноземній валюті на інший поточний рахунок відкритий в іноземному Банку:
з комісією OUR (комісії інших банків відшкодовуються за рахунок платника):
0,75 % від суми
0,75 % від суми
в день здійснення
в доларах США (за один платіж)
(min. 30,00 USD; max. 250,00 USD)
(min. 30,00 USD; max. 250,00 USD)
Без ПДВ
операції
в євро (за один платіж):
0,75 % від суми
0,75 % від суми
до 140 000,00 гривень в еквіваленті до євро
Без ПДВ
(min. 30,00 EUR; max. 250,00 EUR)
(min. 30,00 EUR; max. 250,00 EUR)
від 140 000,01 гривень в еквіваленті до
1,00 % + 20 евро від суми
1,00 % + 20 евро від суми
в день здійснення
Без ПДВ
євро
(min. 100,00 EUR; max. 500,00 EUR)
(min. 100,00 EUR; max. 500,00 EUR)
операції
1 % + 20 USD від суми
1 % + 20 USD від суми
Без ПДВ
в польських злотих (за один платіж)
(min. 100,00 USD; max. 500,00 USD)
(min. 100,00 USD; max. 500,00 USD)
в російських рублях на користь бенефіціарів країн СНД
до 140 000,00 гривень в еквіваленті до
російських рублів
від 140 000,01 гривень в еквіваленті до
російських рублів

0,75 % від суми
(min. 30,00 EUR; max. 250,00 EUR)
1,00 % + 20 евро від суми
(min. 100,00 EUR; max. 500,00 EUR)

0,75 % від суми
(min. 30,00 EUR; max. 250,00 EUR)
1,00 % + 20 евро від суми
(min. 100,00 EUR; max. 500,00 EUR)

Без ПДВ

в фунтах стерлінгах (за один платіж)

0,15% від суми платежу
(мін 50 USD, макс. 150 USD)

0,15% від суми платежу
(мін 50 USD, макс. 150 USD)

Без ПДВ

40,00 USD

40,00 USD

Без ПДВ

в будь-якій іноземній валюті з комісією
SHA, BEN

Без ПДВ

в день здійснення
операції

в день здійснення
операції

Розслідування, зміна, уточнення, анулювання платежу по переказах, здійснених клієнтом

8.

9.

10.

11.
11.1.

11.2.

12.
13.
14.

15.
16.

17.

18.

Зміна умов, відкликання (анулювання)
платіжних доручень до їх виконання Банком

15,00 USD

15,00 USD

Без ПДВ

Зміна умов, відкликання (анулювання)
платіжних доручень після їх виконання
Банком

25,00 USD

25,00 USD

Без ПДВ

Розшук платежів на запит Клієнта

60,00 USD

60,00 USD

Без ПДВ

в день здійснення
операції

Надання дублікатів виписок, платіжних та
в день надання
Без ПДВ
50,00 грн.
50,00 грн.
касових документів на письмовий запит
дублікатів
клієнта
Видача коштів з поточного та депозитного рахунку готівкою через касу банку у випадку, якщо сума надійшла шляхом безготівкового перерахування
(крім зарахованих на поточний рахунок з депозитних рахунків по закінченню строку у разі готівкового надходження на депозитний рахунок ):
1,00 % від суми
1,00 % від суми
Без ПДВ
в день здійснення
доларах США та євро
операції
в день здійснення
в інших іноземних валютах:
Без ПДВ
1,00 % від суми
1,00 % від суми
операції
Видача готівкових коштів з поточного та депозитного рахунку готівкою через касу банку у випадку, якщо сума надійшла готівкою:
Видача готівкових коштів з поточного рахунку
в день здійснення
готівкою через касу банку у випадку, якщо
0,5 % від суми
0,5 % від суми
Без ПДВ
операції
сума надійшла готівкою.
Видача готівкових коштів з депозитного
рахунку готівкою через касу банку у випадку,
Не тарифікується
якщо сума надійшла готівкою
Здійснення переказу коштів та отримання
за тарифами систем переказів
грошових переказів за міжнародними
системами переказів
Проценти за користування коштами, що
не нараховуються та не сплачуються
знаходяться на поточному рахунку
Видача довідок по розрахунково-касовому обслуговуванню в іноземній валюті, в т.ч. по кредитним рахункам на письмовий запит клієнта (крім кредитів за програмою ДІУ)
українською мовою
150,00 грн.
150,00 грн.
Без ПДВ
в день видачі довідки
англійською мовою
250,00 грн.
250,00 грн.
Без ПДВ
Оформлення довіреності на розпорядження
Без ПДВ
депозитним та/або поточним рахунком в
100,00 грн.
100,00 грн.
в день оформлення
іноземній валюті іншій особі
Видача довідки по курсам валют
30,00 грн.
30,00 грн.
Без ПДВ
в день видачі довідки
Продаж безготівкової іноземної валюти на МВРУ (за курсом Банку):
в іноземних валютах I групи Класифікатора:
до 50 000,00
0,50 % від суми (min. 100 грн.)
0,50 % від суми (min. 100 грн.)
Без ПДВ
від 50 000,01 до 100 000,00
0,40 % від суми
0,40 % від суми
Без ПДВ
від 100 000,01 до 500 000,00
0,30 % від суми
0,30 % від суми
Без ПДВ
в день здійснення
від 500 000,01 до 1 000 000,00
0,20 % від суми
0,20 % від суми
Без ПДВ
операції
понад 1 000 000,01
0,10 % від суми
0,10 % від суми
Без ПДВ
в російських рублях:
0,50 % від суми (min. 100 грн.)
0,50 % від суми (min. 100 грн.)
Без ПДВ
Обов'язковий продаж коштів в іноземній
в день здійснення
Без ПДВ
0,10 % від суми (min. 100 грн.)
0,10 % від суми (min. 100 грн.)
валюті:

операції
Купівля безготівкової іноземної
19. валюти на МВРУ (за курсом Банку):
Конвертація безготівкової іноземної валюти
на МВРУ (за курсом Банку):
21. Видача копій SWIFT повідомлень:
Перевірка документів для прийняття на
22. розрахункове обслуговування договору,
укладеного з нерезидентом:
20.

0,50 % від суми (min. 100 грн.)

0,50 % від суми (min. 100 грн.)

Без ПДВ

0,20 % від суми (min. 100 грн.)

0,20 % від суми (min. 100 грн.)

Без ПДВ

300,00 грн.

300,00 грн.

Без ПДВ

від 500,00 грн.
до 3 000 грн.

від 500,00 грн.
до 3 000 грн.

Без ПДВ

в день здійснення
операції
в день здійснення
операції
в день видачі
в день здійснення
операції

cписання з рахунку
щорічно, не пізніше
Без ПДВ
останнього робочого дня
року
* Неактивним вважається поточний рахунок, за яким протягом 36 та більше місяців не проводились такі операції: зарахування кош тів, зняття готівки, безготівкова оплата товарів та
послуг, безготівкове перерахування.
Комісія за обслуговування неактивного
23.
поточного рахунку (щороку)*

5 USD/EUR/GBР/PLN/RUB,
але не більше залишку на рахунку

5 USD/EUR/GBР/PLN/RUB,
але не більше залишку на рахунку

По поточних рахунках в іноземній валюті комісія списується у валюті рахунку для подальшого продажу на ВРУ та зарахування на р ахунок доходів банку в національній валюті.

