Затверджено
КУАПБТ № 0907-20/01 від 09.07.2020р.

Протокол КУАПБТ
ТАРИФИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСВІО БАНК"
Тарифи РКО по Зарплатним Проектам для юридичної особи
№п/п

Умови обслуговування

Тариф

Примітка

Розмір комісії залежить: від ФОП*,
кількості співробітників
підприємства, встановлення
банкомату/тів, обслуговування
підприємства в Банку (кредити,
депозити), обслуговування фіз.осіб
співробітників підприємства в
Банку (кредити, депозити)

Комісія
за
розрахункове
обслуговування
при
перерахуванні коштів юридичною особою на рахунки
фізичних осіб, % від суми зарахування (сплачується при
кожному перерахуванні)

до 1%

1.
Комісія за відкриття карткових рахунків та оформлення
платіжних карток співробітникам**
2.
2.1

MasterCard Debit, грн

до 60

2.2

MasterCard Gold***, грн

150

2.3

MasterCard Platinum***, грн

250

* ФОП - фонд оплати праці
**Сплачується юридичною або фізичною особою
***Платіжні картки елітного класу першим особам організацій, при залученні на зарплатний проект до Банку та при переоформленні по закінченню
терміну дії, випускаються:
- Керівникам компанії – картка MasterCard Platinum преміум класу – безкоштовно.
- Головному бухгалтеру – картка MasterCard Gold преміум класу – безкоштовно.

Проведення регламентних операцій зарахування грошових надходжень на карткові рахунки Клієнтів Банку
та формування/відправки до процесингового центру (ПЦ) файлів платежів
Дні тиждня
Понеділок - Четверг

П`ятниця

Кошти що надійшли до
Банку

Зарахування на
рахунок Клієнта

Доступні до
використання

09:00 - 10:15

11:00 - 11:30

11:30

10:15 - 12:00

12:45 - 13:15

13:15

12:00 - 16:15

17:00 - 17:30

17:30

09:00 - 10:15

11:00 - 11:30

11:30

10:15 - 12:00

12:45 - 13:15

13:15

12:00 - 15:30

17:00 - 17:30

17:30

Позарегламентна обробка (оплачується додатково згідно діючих Тарифів)
Понеділок - Четверг*

16:15 - 18:00

19:00 - 19:30

19:30

П`ятниця**

15:30 - 18:00

19:00 - 19:30

19:30

* - на підставі письмового запиту до 17:30
** - на підставі письмового запиту до 16:15

Затверджено
КУАПБТ № 0403-20/01 від 04.03.2020р

Протокол КУАПБТ
ТАРИФИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСВІО БАНК"
Тариф за позарегламентне зарахування коштів на поточні рахунки за операціями з використанням ЕПЗ
№п/п

Умови обслуговування

Комісія за позарегламентне зарахування грошових
надходжень на поточні рахунки за операціями з
використанням ЕПЗ, за один платіж/відомість, грн.
1.

Тариф

ПДВ

Тариф разом з ПДВ

300

-

300

