Тарифи на банківське обслуговування в ПАТ «Грін Банк»

«GREEN СТАРТ»
(акційна пропозиція)

І. РОЗРАХУНКОВО-КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ
ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
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Відкриття поточного рахунку*
Закриття поточного рахунку
Банківське розрахункове обслуговування:
- Місячна плата
- Плата за платіжний документ на паперовому носії*
- Плата за платіжний зовнішній документ, який надійшов
по системі Клієнт-Банк
- Плата за платіжний внутрішній документ
- Надання копій документів на вимогу клієнтів
Касове обслуговування:
- Видача готівки
 до 100 000,00 грн.
 понад 100 000,00 грн.
- Прийняття готівки
Видача виписки з особового рахунку:
- Під час здійснення операції
- Видача дубліката виписки*
- Видача консолідованих виписок за минулі роки*
Видача довідок :
- Про відкриття /закриття рахунку
- Інші довідки*
Повідомлення по поверненню помилково відправлених
платежів, або заміна реквізитів платежу*
Чекова книжка:
- Оформлення та продаж бланку чекової книжки
(25 сторінок)*
Плата за бланк переказного чи простого векселю*
Розрахункове обслуговування по системі “Клієнт – Банк”:
- підключення
- абонентська плата, якщо:
 рахунок активний і по ньому проводяться платежі
 рахунок неактивний (жодних платежів за місяць)

Не стягується
5,00 грн.
1,00 грн.

без ПДВ

без ПДВ
без ПДВ

Безкоштовно
Безкоштовно

0,75% від суми
0,5% від суми
Безкоштовно

без ПДВ
без ПДВ

Безкоштовно
5,00 грн. - 1 арк.
40,00 грн.(5,00 грн.- 1 арк.)

без ПДВ
без ПДВ

Безкоштовно
100,00 грн.

без ПДВ

100,00 грн.

без ПДВ

25,00 грн. в т.ч. ПДВ – 4,17 грн. (вартість
першої книжки 1,20 грн., в т.ч. ПДВ)
15,00 грн. в т. ч. ПДВ- 2,50 грн.
Безкоштовно
Безкоштовно
Безкоштовно

відновлення функціонування системи Клієнт-Банк на
робочому місці клієнта згідно письмової заяви*
Оформлення платіжних доручень в національній валюті на
паперових носіях за проханням клієнта*

-

11

1,00 грн.
Безкоштовно

50,00 грн. за годину

без ПДВ

25,00 грн. за кожний документ

без ПДВ

* комісія проводиться в день здійснення операції

Тарифи на банківське обслуговування в ПАТ «Грін Банк»

«GREEN СТАРТ»
(акційна пропозиція)

ІІ. РОЗРАХУНКОВО-КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
1.ВЕДЕННЯ РАХУНКІВ
Відкриття мультивалютного рахунку (USD, EUR, RUR)
 1.1
- резидентам
- нерезидентам
1.2 Закриття валютного поточного рахунку

Безкоштовно
Безкоштовно
Безкоштовно
Безкоштовно

1.7

Виписки по рахунку
Прийом та перевірка документів для проведення
валютних операцій
Видача дублікатів: виписки, меморіального ордеру,
довідки про валютний рахунок
Видача довідок :
- Про відкриття /закриття рахунку
- Інші довідки
Абонплата за місяць (при наявності операцій)

1.8

Видача готівкової іноземної валюти на відрядження

1% від суми по курсу НБУ**

1.3
1.4
1.5
1.6

Безкоштовно
5,00 грн. за 1 арк.

без ПДВ

Безкоштовно
40,00 грн.
Безкоштовно

без ПДВ

2. ПЕРЕКАЗИ
2.1

Перекази на користь клієнтів банку

Безкоштовно

2.2

Відправка переказів

20 USD по курсу НБУ**

без ПДВ

Виправлення телексу з вини клієнта і повернення
переказу, розшук, анулювання, зміни реквізитів переказу
Запити та листування з іноземними банками на прохання
клієнтів
Прискорені розрахунки: перерахування купленої валюти
в день торгів, перекази за рахунок поточних надходжень*

50 USD + комісія банка
кореспондента по курсу НБУ**

без ПДВ

30 USD по курсу НБУ**

без ПДВ

20 USD по курсу НБУ**

без ПДВ

Видача підтверджень переказів (копії телексів)

50 грн. за кожний документ

без ПДВ

2.3
2.4
2.5
2.6

3. КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ БЕЗГОТІВКОВОЇ ВАЛЮТИ
3.1

Продаж валюти (НКВ)

0,5 %

Продаж валюти(ВКВ)
- до 10 000,00 (USD або еквівалент)
VI.
- від 10 000,00 (USD або еквівалент)
Купівля валюти (ВКВ)*
3.3
VII.
до 10 000,00 (USD або еквівалент)
VIII.
від 10 000,00 (USD або еквівалент)
3.2
V.

3.4

Купівля валюти (НКВ)*

3.5

Конверсія однієї ВКВ в іншу

0,3 %
0,1 %
0,5 %
0,1 %
0,75 %
Безкоштовно

* купівля валюти здійснюється на міжбанківському валютному ринку
** комісія проводиться на день здійснення операції

