Тарифи на банківське обслуговування в ПАТ«ГРІН БАНК»

«GREEN Класичний»

І. РОЗРАХУНКОВО-КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ ЗА ПОТОЧНИМИ РАХУНКАМИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ
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Відкриття поточного рахунку
Закриття поточного рахунку
- за ініціативою Банку
- за ініціативою клієнта

Не тарифікується

Банківське розрахункове обслуговування

Не тарифікується

Переказ коштів з поточного рахунку в інший Банк:
- до 1 500,00грн.
- від 1 500,00грн.
Переказ коштів з поточного рахунку в межах Банку:
- на власні строкові депозитні та кредитні рахунки та на
інші рахунки юридичних/фізичних осіб
- на поповнення Депозитного вкладу по банківському
продукту депозит “ЗАМОЖНЯ НЕДІЛЯ” для Вкладників
фізичних осіб
Касове обслуговування:
- Видача готівки
- Прийняття готівки
Видача виписки з особового рахунку

Не тарифікується
Не тарифікується

3,00 грн.
5,00 грн.

без ПДВ
без ПДВ

Не тарифікується
0,18%
До 1,5%* від суми
Не тарифікується

без ПДВ

Не тарифікується

Видача довідок, копії документів, дублікатів виписок
50,00 грн.
без ПДВ
Зміна реквізитів платежу після його відправки, згідно
20,00 грн.
без ПДВ
заяви клієнта
Оформлення доручення на здійснення операцій за
100,00 грн.
без ПДВ
поточним рахунком
Оформлення платіжного доручення на паперових носіях
для здійснення операцій за поточним рахунком
15,00 грн.(за кожний платіж)
без ПДВ
працівником Банку
Безготівкове зарахування грошових коштів на поточний
Не тарифікується
рахунок в межах Банку та з інших Банків
* крім коштів внесених готівкою на поточний рахунок через касу банка та зарахованих згідно
договорів кредитування та банківських вкладів

ІІ. РОЗРАХУНКОВО-КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ ЗА ПОТОЧНИМИ РАХУНКАМИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
Відкриття мультивалютного рахунку (USD, EUR, RUR)

50,00 грн.
Не тарифікується
Не тарифікується
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Закриття мультивалютного рахунку:
- за ініціативою Банку
- за ініціативою клієнта
Зарахування на рахунок готівкової валюти
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Видача готівкової валюти з рахунку

До 0,7 %* від суми
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Виписки по рахунку
Видача довідок, копії документів, дублікатів виписок,
видача підтверджень переказів (копії телексів та інше)
Відправка переказів з валютного рахунку

Не тарифікується
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без ПДВ

Не тарифікується

50,00 грн.
25 USD **

без ПДВ

без ПДВ
без ПДВ

8

Оформлення доручення на здійснення операцій за
поточним рахунком

100,00 грн.

без ПДВ
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Оформлення платіжних документів на паперових носіях
для здійснення операцій за поточним рахунком
працівником Банку

50,00 грн.( за кожний документ)

без ПДВ
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Виправлення телексу з вини клієнта і повернення
50 USD**
переказу, розшук, анулювання, зміна реквізитів переказу
+ комісія банка кореспондента
без ПДВ
Безготівкове зарахування грошових коштів на поточний
Не тарифікується
рахунок в межах Банку та з інших Банків
* крім коштів внесених готівкою на поточний рахунок через касу банка та зарахованих згідно
договорів кредитування та банківських вкладів
** комісія сплачується у гривні за офіційним курсом НБУ на дату здійснення операції (при відправленні
переказу фізичної особи мінімальний залишок коштів на рахунку в національній валюті повинен
складати 100,00 грн. у разі наявності комісії третіх банків).

ІІІ. НЕТОРГОВІ ОПЕРАЦІЇ

1

Перевірка і перерахунок готівкових коштів за бажанням
фізичної особи, без здійснення подальших
розрахунково-касових операцій:
- національна валюта
- іноземна валюта

0,20 грн. за купюру
0,50 грн. за купюру

без ПДВ
без ПДВ

ІV. КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ БЕЗГОТІВКОВОЇ ВАЛЮТИ
(на міжбанківському валютному ринку)
1

Продаж валюти

До 0,3% * (min 100,00грн)

без ПДВ

2

Купівля валюти

До 0,5% * (min 100,00грн)

без ПДВ

* комісія сплачується в гривні від суми за курсом купівлі/продажу валюти

V. РОЗРАХУНКОВО-КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ БЕЗ ВІДКРИТТЯ
ПОТОЧНОГО РАХУНКУ

1
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Прийом платежів за комунальні послуги (електроенергія,
газ, водопостачання, опалення, послуги електрозв’язку,
послуги кабельного телебачення та Інтернет, дошкільні
заклади-дитячі садки) на користь юридичних осіб (при
відсутності договору з одержувачем, в якому передбачено
комісійну винагороду Банку)
Прийом платежів від фізичних осіб без відкриття
рахунку*
Прийом платежів від фізичних осіб без відкриття рахунку
користь Міністерства оборони України, Державної
прикордонної служби України, їх підрозділів та частин

1 грн. за кожний платіж

1% від суми (min 5,00 грн.)
до 500,00 грн. – 5,00 грн.

без ПДВ
без ПДВ

Не тарифікується
* крім платежів, визначених п.1 розділу V

VІ. ПРИЙОМ ПЛАТЕЖІВ ВІД ФІЗИЧНИХ ОСІБ НА РАХУНКИ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЗА УМОВИ УКЛАДАННЯ
ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ НА ПРИЙМАННЯ ПЛАТЕЖІВ ВІД ФІЗИЧНИХ ОСІБ (БЕЗ ВІДКРИТТЯ
ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ)
Прийом платежів від фізичних осіб без відкриття рахунку
1
від 0,5% до 1% від суми без ПДВ
на рахунок юридичних осіб
Всі комісії, викладені в даному тарифному пакеті, стягуються в момент здійснення операції.

