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Додаток №1 

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 

Рішенням Тарифного комітету 

ПАТ «КБ «ГЛОБУС» 

Протокол №5  від 10 лютого 2017р. 

 

Голова Правління __________ С.Г. Мамедов 

 
Операційний час банку 9:00 – 17:30 

Операційний час за системою «Клієнт-банк» 9:00 – 17:30 

Операції операційної каси виконуються 9:00 – 17:30  

 

Тарифи на банківські операції та послуги в національній валюті для об'єднань співвласників 

багатоквартирних будинків (ОСББ) в ПАТ«КБ»ГЛОБУС» 

  

1. Розрахунково – касове обслуговування (без ПДВ) 

№ 

п/п Найменування послуги ТП «ОСББ» 

1.1. Відкриття поточного рахунку*:  

 Поточного, зі спеціальним режимом використання, інвестиційного* 

 Кожного наступного поточного, зі спеціальним режимом використання, інвестиційного* 

 Рахунку для формування статутного капіталу 
*Послуга передбачає надання клієнту відповідної довідки 

 

Входить в вартість 

обслуговування 

1.2. Обслуговування рахунку клієнта (щомісячно) 50 грн. 

1.3. Зарахування коштів на рахунок Входить в вартість 

обслуговування 

1.4. Проведення платежів клієнта за одним розрахунковим документом: 

до 17.00: 

 платежі в системі Банку 

 платежі за межі Банку (на паперовому носії) 

 платежі за межі Банку (з використанням системи “Клієнт-банк”) 

після 17.00: 

 платежі в системі Банку 

 платежі за межі Банку 

 

 

Не тарифікується 

1 грн.  

1 грн.  

 

Не тарифікується 

1 грн. 

1.5. Приймання готівкових коштів на поточний рахунок клієнта Входить в вартість 

обслуговування 

1.6. Перерахування коштів в гривні за придбання товарів, наданих послуг та інше передбачене 

чинним законодавством України без відкриття рахунку 

0,2% від суми, мінімум 2 

грн. максимум 600 грн. 

1.7. Видача готівкової гривні в касі Банку 0,5% від суми  

1.8. 

 

Розрахункове обслуговування з використанням системи ПТК «Клієнт – банк»: 

 Плата за підключення  

 Щомісячна абонплата 

 Щомісячна абонплата за обслуговування кожного додаткового місця в системі  

 Щомісячна абонплата за обслуговування СМС-банкінгу для одного абонента 

 

50 грн.  

20 грн.  

10 грн.  

15 грн.  

1.9. Розрахункове обслуговування з використанням USB – токенів в системі ПТК «Клієнт – банк» 

 Плата за підключення  

 Щомісячна абонплата 

 

250 грн.  

60 грн.  

1.10. Оформлення чекових книжок 30 грн.  

1.11. Оформлення  дублікату виписки (1шт.) та додатків до них за письмової заявою клієнта 30 грн.  

1.12. Оформлення довідок та письмових роз’яснень за письмовою заявою Клієнта 30 грн.  

1.13. Уточнення призначення реквізитів платежу в гривні згідно листа клієнта після здійснення 

розрахункової операції  

30 грн.  

1.14. Нарахування плати по залишках на поточних рахунках клієнтів 10 % річних 

1.15. Закриття рахунку за заявою клієнта* 
*Послуга передбачає надання клієнту відповідної довідки 

100 грн.  

1.16. Випуск корпоративної карти MasterCard Debit Входить в вартість 

обслуговування 

 
Примітки: 
1. Телекомунікаційні, телеграфні, кур’єрські та поштові витрати з урахуванням ПДВ додатково сплачуються за рахунок клієнта. 

2. Банк залишає за собою право нараховувати додаткові комісії за послуги, які не передбачені цими тарифами. 

3. Дані тарифи є дійсними для клієнтів ОСББ ПАТ «КБ «ГЛОБУС», якщо інше не передбачено в додатковій угоді до договору 

банківського рахунку. 


