Затверджено
КУАПБТ №0505-22/02

№п/п
1.
1.1.
1.2.

ТАРИФИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСВІО БАНК"
РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТАХ
ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ
ТАРИФ "ПІДПРИЄМЕЦЬ"
ДЛЯ РЕЗИДЕНТІВ
Назва банківської операції, послуги
Тариф
ПДВ
РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ
ВІДКРИТТЯ/ЗАКРИТТЯ РАХУНКІВ
Відкриття поточного рахунку
Відкриття рахунків (перевірка наданих клієнтом нових документів
або зміни фіз.особи-підприємця (прізвище/ім'я/по батькові)

1.3. Закриття поточного рахунку
1.3.1.
- за умови відсутності операцій протягом терміну,
визначеного Договором банківського рахунку та/або чинним
законодавством.
1.3.2.

1.3.3.

- за заявою ліквідатора юридичної особи чи спадкоємця
фізичної особи-підприємця

- на підставі довідки про виключення юридичної особи з
Єдиного державного реєстру підприємств та організацій
України або свідоцтво про смерть фізичної особи-підприємця
1.3.4.
- за ініціативою Банку відповідно до вимог чинного
законодавства ( в т.ч. відмова Банку від підтримання ділових
відносин)
2.
СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ "КЛІЄНТ-БАНК"
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
4.
4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

не тарифікується
не тарифікується

-

Примітка

-

не тарифікується

-

не тарифікується

-

не тарифікується

-

не тарифікується

-

Встановлення системи
не тарифікується
Плата за ведення поточних рахунків, в т.ч. ч/з систему "Клієнт150,00грн.*
без ПДВ
щомісячно
Банк"
Налаштування програмного комплексу "Клієнт-Банк" (виїзд
не тарифікується
спеціаліста в межах міста)
Відключення від програмного комплексу "Клієнт-Банк" за
1000,00 грн.
без ПДВ
ініціативою клієнта та проведення остаточних операцій по
рахунку (в т.ч. проведення завершальних операцій по рахунку
без ПК "Клієнт-Банк")
РОЗРАХУНКОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Видача виписок по рахунку
не тарифікується
за письмовою заявою
Видача дублікатів виписок по рахунку (за 1 день)
20,00грн.
без ПДВ
за 1 дублікат
Видача виписок за період по рахунку
100,00грн.
без ПДВ
за 1 виписку
Зарахування коштів, що надійшли з інших Банків на рахунки
не тарифікується
клієнтів
Переказ коштів в національній валюті
- по системі "Клієнт-Банк" в межах АТ "АСВІО БАНК"
не тарифікується
без ПДВ
за 1 документ
До 5 000,00 грн.
2,00грн.
Від 5 000,01 грн. до 100 000,00 грн.
3,00 грн
Від 100 000,01 грн.
15,00грн.
- на паперових носіях в межах АТ "АСВІО БАНК"
10,00 грн.
без ПДВ
за 1 документ
- на паперових носіях за межі АТ "АСВІО БАНК"
30,00 грн.
без ПДВ
за 1 документ
Відзив обробленого, але не відправленого розрахункового
не тарифікується
документу клієнта за письмовим зверненням клієнта
Оформлення та направлення дебетових та інформаційних
10,00грн.
без ПДВ
за 1 повідомлення
повідомлень через СЕП за ініціативою клієнта
Листування з Банками-контрагентами за ініціативою клієнта
25,00грн.
без ПДВ
за 1 лист
через електронну пошту НБУ
Надання інформації необхідної для формування аудиторського
300,00грн.
без ПДВ
за 1 запит
звіту
Нарахування відсотків по залишку коштів на поточних рахунках в не тарифікується
національній валюті
Комісія за обслуговування неактивного поточного рахунку в
200,00 грн.****
без ПДВ
щомісячно
гривні.
КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Видача готівкових коштів з каси банку
0,99 % від суми, яка
без ПДВ
зазначена в чеку
Внесення готівки на рахунок клієнта, який відкрито в АТ "АСВІО
БАНК":
- торгова виручка, поповнення статутного капіталу
не тарифікується
- фінансова допомога/позика
1,0% від суми платежу, мін.
без ПДВ
за 1 платіж
25,00 грн.макс. 1500 грн
Приймання готівкових коштів в національній валюті для
здійснення платежів
- без укладання договору на приймання платежів з
1,0% від суми платежу, мін.
без ПДВ
за 1 платіж
одержувачем платежів
25,00 грн.макс. 1500 грн
- з укладання договору на приймання платежів з одержувачем
згідно умов договору
без ПДВ
платежів
Оформлення та продаж чекової книжки
120,00 грн.
Оформлення чек. книжки за 1 чекову книжку
102,96 грн. без ПДВ; продаж
бланку чек.книжки - 17,04 грн. в
т.ч. ПДВ 2,84
Продаж бланків векселів
50,00грн.
в т.ч. ПДВ 8,33 грн.
за 1 бланк
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№п/п
Назва банківської операції, послуги
Тариф
ПДВ
РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ
5.
НАДАННЯ ДОВІДОК
5.1. Про відкриття/закриття рахунку (надається в день
не тарифікується
відкриття/закриття рахунку)
5.2. Про розрахунково-касове обслуговування (наявність рахунків в
50,00грн.
без ПДВ
Банку, обороти по рахунку(ах), залишки на рахунках або
ін.довідки пов'язані з розрахунково-касовим обслуговуванням)
5.3.

5.4.
5.5.

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.

Надання довідок з архіву по плинності часу з моменту
проведеної розрахункової операції за письмовим запитом:
- за поточний рік
100,00грн.
- більше 1 року
200,00грн.
Довідка про стан розрахунків (наявність /відсутність/розмір, вид
100,00грн.
заборгованості) за договорами кредиту
Надання довідок що перелічені в пп.5.3., 5.5. протягом 1 дня
подвійна вартість відповідної
довідки
РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
ВІДКРИТТЯ/ЗАКРИТТЯ РАХУНКІВ
Відкриття поточного рахунку з одним кодом валют
не тарифікується
Закриття поточного рахунку
не тарифікується
ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ "КЛІЄНТ-БАНК"
Встановлення системи
не тарифікується

без ПДВ
без ПДВ

Плата за ведення поточних рахунків, в т.ч. ч/з систему "КлієнтБанк"

2.3.

Налаштування програмного комплексу "Клієнт-Банк" (виїзд
спеціаліста в межах міста)

3.
3.1.
3.2.

РОЗРАХУНКОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Видача виписок по рахунку, в т.ч. копії SWIFT-повідомлень
Видача дублікатів виписок по рахунку, в т.ч. копії SWIFTповідомлень (за 1 день) за письмовим запитом:
- за поточний рік
- більше 1 року
3.3. Зарахування коштів, що надійшли з інших Банків на рахунки
клієнтів
3.4. Переказ коштів в іноземній валюті (протягом операційного
часу):
3.4.1.
- по системі "Клієнт-Банк" в межах АТ "АСВІО БАНК"

за 1 довідку

без ПДВ

за 1 довідку
за 1 довідку
в продовж 3-х банківських
днів
за 1 довідку

-

-

без ПДВ

-

не тарифікується для
клієнтів, у яких відкрито
рахунок в гривні
не тарифікується для
клієнтів, у яких відкрито
рахунок в гривні
не тарифікується для
клієнтів, у яких відкрито
рахунок в гривні

не тарифікується

-

-

100,00грн.
200,00грн.
не тарифікується

без ПДВ
без ПДВ

за 1 довідку
за 1 довідку
-

2.2.

Примітка

150,00грн.*

без ПДВ

не тарифікується

-

не тарифікується
-

- по системі "Клієнт-Банк" за межі АТ "АСВІО БАНК":**
= USD (комісія за рахунок відправника - OUR)
= EUR (комісія за рахунок відправника - OUR)
= RUB (комісія за рахунок відправника - OUR)
= GBP (комісія за рахунок відправника - OUR)
= USD (SHARE)
= EUR (SHARE)

3.4.2.

= RUB (SHARE)
= GBP (SHARE)
= USD (комісія за рахунок одержувача - BEN)
= EUR (комісія за рахунок одержувача - BEN)
= RUB (комісія за рахунок одержувача - BEN)
= GBP (комісія за рахунок одержувача - BEN)
3.4.3.

- виконання платіжного доручення в іноземній валюті за
наявності особливих обставин

3.4.4. Повернення іноземному інвестору коштів, отриманих від
продажу корпоративних прав / цінних паперів, в т.ч.
зарахування коштів на інвестиційний рахунок в національній
валюті іноземного інвестора
3.5. Внесення змін в платіжне доручення, анулювання платежів:
3.5.1.
USD
3.5.2.

EUR

0,2% від суми (мін.50 USD макс.100 USD)
0,2% від суми (мін.50 EUR макс.100 EUR)
0,2% від суми (мін.50 USD макс.100 USD)
0,2% від суми (мін.50 GBP макс.100 GBP)
0,15% від суми (мін.50 USD макс.100 USD)
0,15% від суми (мін.50 EUR макс.100 EUR)
0,15% від суми (мін.50 USD макс.100 USD)
0,15% від суми (мін.50 GBP макс.100 GBP)
50 USD
50 EUR
50 USD
50 GBP

без ПДВ

за 1 документ

без ПДВ

в нац. валюті за курсом
НБУ на день сплати
в нац. валюті за курсом
НБУ на день сплати
в нац. валюті за курсом
НБУ на день сплати
в нац. валюті за курсом
НБУ на день сплати
в нац. валюті за курсом
НБУ на день сплати
в нац. валюті за курсом
НБУ на день сплати
в нац. валюті за курсом
НБУ на день сплати
в нац. валюті за курсом
НБУ на день сплати
в нац. валюті за курсом
НБУ на день сплати
в нац. валюті за курсом
НБУ на день сплати
в нац. валюті за курсом
НБУ на день сплати
в нац. валюті за курсом
НБУ на день сплати
додатково до комісії у п.
3.4.2, у випадку наявності
індикатора фін.операції,
відповідно до вимог НБУ

без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ

1500,00 грн***

без ПДВ

1500,00 грн***

без ПДВ

50 USD + комісія Банкапосередника
50 EUR + комісія Банкапосередника

без ПДВ
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без ПДВ

в нац. валюті за курсом
НБУ на день сплати
в нац. валюті за курсом
НБУ на день сплати

№п/п
3.5.3.

Назва банківської операції, послуги
Тариф
ПДВ
РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
В НАЦІОНАЛЬНІЙ
ВАЛЮТІ
500 RUB + комісія
Банкабез ПДВ
посередника
3.6. Пошук (запит) загублених сум банком-контрагентом на запит
клієнта (в іноземній валюті):
3.6.1.
USD
40 USD + комісія Банкабез ПДВ
посередника
3.6.2.
EUR
40 EUR + комісія Банкабез ПДВ
посередника
3.6.3.
RUB
500 RUB + комісія Банкабез ПДВ
посередника
3.7.
Відзив обробленого, але не відправленого розрахункового
не тарифікується
документу клієнта за письмовим зверненням клієнта
RUB

3.8.

Надання інформації необхідної для формування аудиторського
звіту
3.9.
Нарахування відсотків по залишку коштів на поточних
рахунках в іноземній валюті
Перевірка пакету документів для виконання розрахунків в
іноземній валюті в межах встановлених лімітів (на підставі
3.10.
внесеної інформації про валютну операцію до АІС НБУ "Е-ліміти"
та ліміту клієнта)
3.11. Комісія за обслуговування неактивного поточного рахунку в
іноземній валюті (продаж іноземної валюти для сплати комісії
здійснюється без заявки клієнта).
4.
КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
4.1. Видача готівкових коштів з каси банку
4.2.

Внесення готівки на рахунок клієнта (приймання, перерахування
та перевірка на платіжність готівкових коштів)

5.
5.1.

КУПІВЛЯ/ПРОДАЖ/КОНВЕРСІЯ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ
Купівля іноземної валюти на МВР:
- до 50 000 у.о. валюти
- від 50 001 до 100 000 у.о. валюти
- від 100 001 у.о. валюти

5.2.

Купівля іноземної валюти на МВР за наявності особливих
обставин

5.3.
5.4.

Продаж іноземної валюти на МВР
Конверсійні операції (обмін однієї безготівкової іноземної
валюти на іншу іноземну валюту) за рахунок коштів на
поточних рахунках клієнтів
Дострокове зарахування національної валюти за продану валюту

5.5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.

6.4.

7.
7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

7.5.
8.
8.1.

300,00грн.
не нараховуються

Надання довідок з архіву по плинності часу з моменту
проведеної розрахункової операції
- за поточний рік
- більше 1 року
Надання довідок що перелічені в пп 7.2.-7.4. протягом 1 дня
Надання копій (дубліката) розрахункових документів в форматі
МТ (відправлених по системах SWIFT), а також копії SWIFT –
повідомлення, за кожну копію

-

в нац. валюті за курсом
НБУ на день сплати
в нац. валюті за курсом
НБУ на день сплати
в нац. валюті за курсом
НБУ на день сплати
-

за 1 запит
-

2 500,00

без ПДВ

Сплачується в день
надання пакету документів
для перевірки в банк

200,00 грн.****

без ПДВ

щомісячно

0,89 % від суми, яка
зазначена в чеку
не тарифікується

без ПДВ

в нац. валюті за курсом
НБУ на день сплати
-

-

0,3% від суми (мін.100 грн.)
0,2% від суми
0,15% від суми

без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ

-

1500,00 грн***

без ПДВ

0,2% від суми
0,3% від суми

без ПДВ
без ПДВ

додатково до комісії п.5.1.,
за наявності індикатора
фін.операції, відповідно
до вимог НБУ.
-

0,05% від суми

без ПДВ

-

в т. ч. ПДВ 333,33 грн.

-

ОБСЛУГОВУВАННЯ КРЕДИТІВ (ДОГОВОРІВ ПОЗИК) ЗАЛУЧЕНИХ ВІД НЕРЕЗИДЕНТІВ
Розгляд та перевірка документів для отримання кредиту
2000 грн.
(договорів позик) від нерезидента
Внесення змін до існуючих зареєстрованих кредитних договорів
1000 грн.
(договорів позик) залучених від нерезидентів
Обслуговування рахунків за договорами щодо виконання
400 грн.
резидентами боргових зобов'язань за залученими
кредитами/позиками в іноземній валюті, отриманими від
нерезидентів.
Надання довідки резиденту-позичальнику про стан розрахунків
200 грн.
за договором кредиту (договором позики) в ін. валюті,
отриманим від нерезидента.

НАДАННЯ ДОВІДОК
Про відкриття/закриття рахунку (надається в день
відкриття/закриття рахунку)
Про розрахунково-касове обслуговування (наявність рахунків в
Банку, обороти по рахунку(ах), залишки на рахунках або
ін.довідки пов'язані з розрахунково-касовим обслуговуванням)

без ПДВ

Примітка
в нац. валюті за курсом
НБУ на день сплати
за 1 запит

не тарифікується

в т. ч. ПДВ 166,67 грн.

за кожним зверненням

без ПДВ

на місяць

без ПДВ

-

-

-

50,00грн.

без ПДВ

за 1 довідку

100,00грн.
150,00грн.
подвійна вартість відповідної
довідки

без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ

за 1 довідку
за 1 довідку
за 1 довідку

без ПДВ

за 1 копію

Без ПДВ

в нац.валюті за курсом
НБУ протягом 3 (трьох)
банківських днів з дати
надання послуги

50,00грн.

ДОКУМЕНТАРНІ ОПЕРАЦІЇ
Операції за експортними документарними акредитивами

8.1.1. Попереднє авізування акредитива

30 USD
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№п/п
Назва банківської операції, послуги
Тариф
ПДВ
РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ
8.1.2. Авізування акредитива
0,1%, min 50ВUSD,
Без ПДВ
max 400 USD

Примітка
в нац.валюті за курсом
НБУ протягом 3 (трьох)
банківських днів з дати
надання послуги
в нац.валюті за курсом
НБУ на день надання
послуги

8.1.3. Перевірка документів за
акредитивами

0,1%, min 100 USD,
max 400 USD

Без ПДВ

8.2. Внесення погоджених змін до умов акредитива
8.2.1. Збільшення суми акредитива, якщо АТ "АСВІО БАНК" є
виконуючим або підтверджуючим банком (за кожне авізування)

0,1%, min 50 USD,
max 400 USD

Без ПДВ

8.2.2. Відновлення акредитива після закриття справи

50 USD

Без ПДВ

8.2.3. Інші зміни

30 USD

Без ПДВ

0,2%, min 50 USD,
max 500 USD

Без ПДВ

8.3.2. Переказ переуступки виручки

0,2%, min 50 USD,
max 2000 USD

Без ПДВ

8.3.3. Авізування переуступки виручки

0,2%, min 50 USD,
max 500 USD

Без ПДВ

до 7,5%, але не менше
100 USD

Без ПДВ

0,2%, min 30 USD,
max 2000 USD

Без ПДВ

0,5% річних, min
100 USD

Без ПДВ

8.4.2. Без переведення банкомкореспондентом грошового покриття

2,5% річних, min 100 USD

Без ПДВ

8.4.3. Виконання операцій з пересилання
на інкасо документів за акредитивом

50 USD

Без ПДВ

150 грн.
10 USD

Без ПДВ
Без ПДВ

за кожне повідомлення
за кожне повідомлення в
гривнях за курсом НБУ на
день надання послуг

50 USD

Без ПДВ

25 USD

Без ПДВ

в нац.валюті за курсом
НБУ на день надання
послуги
в нац.валюті за курсом
НБУ на день надання
послуги

відшкодовується клієнтом по
фактичній вартості

в т.ч. ПДВ

За кожне відправлення.
По факту відправки пакету
кур'єрською службою

відшкодовується клієнтом по
фактичній вартості

в т.ч. ПДВ

За кожне відправлення.
По факту відправки пакету
кур'єрською службою

8.3. Виконання операцій за акредитивами
8.3.1. Переказ трансферабельного акредитива

8.3.4. Проведення розрахунків за акредитивом

8.3.5. Акцепт трат або прийняття до сплати документів з відстрочкою

8.4. Підтвердження акредитива
8.4.1. З переведенням банкомкореспондентом грошового покриття

8.5. Розшук (запит) за акредитивами
8.5.1. У разі сплати з рахунків клієнтів у банках України
8.5.2. У разі сплати з рахунків
нерезидентів в іноземних банках
8.6. Інші послуги за акредитивами
8.6.1. Обробка документів з розбіжностями щодо умов акредитива

8.6.2. Здійснення запитів, повідомлень за акредитивом в інші банки за
заявою клієнта,
8.7. Поштові витрати на пересилку документів
8.7.1. Використання рекомендованих поштових відправлень

8.7.2. Використання кур'єрських служб (DHL,UPS,NTN, інші)

в нац.валюті за курсом
НБУ на день надання
послуги
в нац.валюті за курсом
НБУ на день надання
послуги
в нац.валюті за курсом
НБУ на день надання
послуги
в нац.валюті за курсом
НБУ на день надання
послуги
в нац.валюті за курсом
НБУ на день надання
послуги
в нац.валюті за курсом
НБУ на день надання
послуги
в нац.валюті за курсом
НБУ на день надання
послуги
в нац.валюті за курсом
НБУ на день надання
послуги
в нац.валюті за курсом
НБУ на день надання
послуги
в нац.валюті за курсом
НБУ на день надання
послуги
в нац.валюті за курсом
НБУ на день надання
послуги

ПРИМІТКА:
- Банк залишає за собою право змінювати тарифи з попереднім повідомленням клієнта
*) Плата нараховується за наявності проведення дебетових операцій по рахунку клієнта, в т.ч. операцій з видачі готівки, крім операцій по сплаті комісій банку. В
**) Можлива додаткова комісія Банка-посередника нерезидента (Банка - кореспондента нерезидента)
***) Комісія не сплачується у випадку:
- перерахування іноземної валюти, що була куплена Клієнтом у Банку.
****) Неактивним вважається поточний рахунок, за яким клієнтом протягом 365 днів не здійснювалися операції по рахунку (за винятком операцій по списанню
Банком комісій, інших сум на підставі договірного списання та зарахування нарахованих Банком процентів). Комісія починає застосовуватися до неактивних
поточних рахунків, за якими рух коштів не відбувався протягом 365 або більше днів, за період, починаючи з першого календарного місяця, наступного за

Сторінка 4 з 4

