Затверджено
КУАПБТ №0704-21/01
від 07.04.2021р.

Додаток 1 до протоколу КУАПБТ
ТАРИФИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСВІО БАНК"
для ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ
Кредитні операції у національній та іноземних валютах (кредити, гарантії, поруки, факторинг).
№п/п
1

2

3
4
5

Назва банківської операції, послуги
Надання кредиту (овердрафту, поруки, факторингу і т.п.)

Надання кредиту (овердрафу, поруки, факторингу і т.п.) на
новый строк
Реєстрація застави рухомого майна в Державному реєстрі
обтяжень рухомого майна
Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна
Внесення змін до запису в Державному реєстрі обтяжень
рухомого майна

Тариф
1% від суми кредиту (ліміту
кредитної лінії,
овердрафту);

ПДВ

Примітка

без ПДВ

за індивідуальним рішенням
Кредитного комітета

1% від суми
заборгованості на дату
лонгації за кредитом ;
1% від кредитного ліміту
овердрафту

без ПДВ

200,00 грн.

в т. ч. ПДВ 33,33 грн.

200,00 грн.

в т. ч. ПДВ 33,33 грн.

200,00 грн.

в т. ч. ПДВ 33,33 грн.

450,00 грн.

в т. ч. ПДВ 75,00 грн.

за індивідуальним рішенням
Кредитного комітета

6

Виключення запису про реєстрацію застави з Державного
реєстру обтяжень рухомого майна

7

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

200 грн.

в т. ч. ПДВ 33,33 грн.

8

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців

100 грн.

в т. ч. ПДВ 16,67 грн.

9

Прийняття на відповідальне зберігання матеріальних цінностей
або цінних паперів клієнта у зв`язку з їх заставою

1 - 5 % по оціночній
вартості цінностей

в т. ч. ПДВ

по оціночній вартості
цінностей, ПДВ=ТАРИФ/6,
КД=ТАРИФ-ТАРИФ/6

10

Надання консультацій з розробки ТЕО, бізнес-плану

до 1 000,00 грн

в т. ч. ПДВ

ПДВ=ТАРИФ/6, КД=ТАРИФТАРИФ/6

11

Довідка про стан розрахунків (наявність /відсутність/розмір,
вид заборгованості) за договорами кредиту/гарантії/поруки

100 грн.

без ПДВ

в продовж 3-х банківських
днів

12

Довідка про стан розрахунків (наявність /відсутність/розмір,
200 грн.
без ПДВ
вид заборгованості) за договорами кредиту/гарантії/поруки
протягом 1 дня
ПРИМІТКА: Банк залишає за собою право змінювати тарифи з попереднім повідомленням клієнта

Секретар комітету:
Головний спеціаліст Відділу з управління фінансовими ризиками

за 1 довідку

С.Ю. Костюк

