ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!
Інформуємо Вас, що з 01.12.2018 р. ПАТ «КБ «ГЛОБУС», керуючись пунктом 3.2.6. Договорів
банківського рахунку про відкриття та обслуговування банківського рахунку в іноземній та національній
валюті для суб’єктів господарювання, вносить зміни до тарифів на банківські операції та послуги, а саме:
Розрахунково – касове обслуговування (без ПДВ)

1.
№ п/п

Тарифний Пакет
«Підприємець»
В межах залишку на поточному
рахунку в останній робочий день
місяця, але не більше 50 грн.

Найменування послуги

1.2.

Щомісячна абонентська плата за пакетне 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 (на паперовому носії)
 платежі за межі Банку (з використанням системи “Клієнт-банк”)
Оформлення платіжного доручення на паперовому носії
Оформлення чекових книжок
Оформлення довідок та письмових роз’яснень за письмовою заявою Клієнта

1.4.1
1.10.
1.13.
1.14.
1.15.

Входить у вартість щомісяч. абон.плати

15 грн.
2 грн.
Входить у вартість щомісяч. абон.плати

0,1% від суми (мін.50 грн. макс.800 грн.)
0,1% від суми (мін.25 грн. макс.600 грн.)

10 грн.
100 грн.
100 грн.

Оформлення довідок та письмових роз’яснень для аудиторських компаній
Уточнення призначення реквізитів платежу в гривні згідно листа клієнта після
здійснення розрахункової операції

400 грн.
100 грн.

Пункти:
1.16.
Плата за надходження коштів клієнтів у національній та/або іноземній валютах

За домовленістю

Нарахування плати по залишках на поточних рахунках клієнтів в гривні:*
 до 200 000,00 грн. включно
 від 200 000,01 грн.
*Плата по залишках на поточних рахунках клієнтів в іноземній валюті, зі спеціальним
режимом використання, клієнтів – нерезидентів не нараховується
визнати такими, що втратили чинність.

1.19.

Операції з торгівлі іноземною валютою (без ПДВ)

2.
№ п/п
2.1.
2.2.
2.3.

1.4.

Тарифний Пакет
«Підприємець»

Найменування послуги
Купівля безготівкової іноземної валюти
Продаж безготівкової іноземної валюти
Конверсія безготівкової іноземної валюти
1.

№
п/п
1.2.

Не нараховується
1% річних

0,35% від суми (мінімум 190 грн.)
0,2% від суми (мінімум 190 грн.)
0,1% від суми (мінімум 190 грн.)

Розрахунково – касове обслуговування (без ПДВ)

Найменування послуги
Щомісячна абонентська плата за пакетне обслуговування
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 використ.системи “Клієнт-банк”)
після 17.00:

платежі в системі Банку

платежі за межі Банку (на паперовому носії)

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

ТП «Базовий»

ТП «Безлімітний»

В межах залишку на поточному
рахунку в останній робочий день
місяця, але не більше 100 грн.

900 грн.

Входить у вартість щомісяч. абон.плати

Входить у вартість щомісяч. абон.плати
Входить у вартість щомісяч. абон.плати
Входить у вартість щомісяч. абон.плати

20 грн.
2 грн.

Входить у вартість щомісяч. абон.плати
Входить у вартість щомісяч. абон.плати
0,1% від суми(мін.100 грн. макс.800 грн.) 0,1% від суми (мін.100 грн. макс.800 грн.)
0,1% від суми(мін.50 грн. макс.600 грн.) 0,1% від суми (мін.50 грн. макс.600 грн.)

1.4.1

Оформлення платіжного доручення на паперовому носії

10 грн.

10 грн.

1.10.
1.14.

Оформлення чекових книжок
Оформлення довідок та письмових роз’яснень для
аудиторських компаній
Уточнення призначення реквізитів платежу в гривні згідно
листа клієнта після здійснення розрахункової операції

100 грн.
500 грн.

100 грн.
500 грн.

100 грн.

100 грн.

1.15.

Пункти:
1.16.
1.19.

Плата за надходження коштів клієнтів у національній та/або іноземній
валютах
Нарахування плати по залишках на поточних рахунках клієнтів:*
 до 200 000,00 грн. включно
 від 200 000,01 грн.
*Плата по залишках на поточних рахунках клієнтів в іноземній валюті, зі
спеціальним режимом використання, клієнтів – нерезидентів не
нараховується

За домовленістю

За домовленістю

Не нараховується
1% річних

Не нараховується
1% річних

визнати такими, що втратили чинність.
2.
№ п/п
2.1.
2.2.
2.3.

Операції з торгівлі іноземною валютою (без ПДВ)

Найменування послуги
Купівля безготівкової іноземної валюти
Продаж безготівкової іноземної валюти
Конверсія безготівкової іноземної валюти

ТП «Базовий»,
ТП «Безлімітний»
0,35% від суми (мінімум 190 грн.)
0,2% від суми (мінімум 190 грн.)
0,1% від суми (мінімум 190 грн.)

Більш детальну інформацію щодо тарифних планів та зазначених змін Ви можете дізнатись на дошках
оголошень, що розміщені в відділеннях ПАТ «КБ «ГЛОБУС», на офіційному веб-сайті ПАТ «КБ
«ГЛОБУС» www.globusbank.com.ua, а також зателефонувавши до Контакт-центру за номером 0 800 300
392.

