Додаток № 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Тарифного комітету
АТ «КБ «ГЛОБУС»
Протокол № 9 від 18 лютого 2021р.
Голова Правління ___________ Мамедов С.Г.
Операційний час банку
Операційний час за системою «Клієнт-банк»

9:00 – 17:30
9:00 – 17:30

Операції операційної каси виконуються

9:00 – 17:30 з зарахуванням поточною операційною датою

Тарифи на банківські операції та послуги в національній
та іноземних валютах, банківських металах для фізичних осіб
АТ «КБ «ГЛОБУС»
1. Розрахунково – касове обслуговування в розрізі Тарифних Пакетів(надалі – ТП)(Без ПДВ)
№
ТП
Найменування послуги
п/п
«Базовий»
1.1.

Відкриття поточного рахунку *

50 грн.

* для зарахування коштів, переказаних на користь фізичної особи через міжнародну платіжну систему/для здійснення грошових
переказів фізичною особою через міжнародну платіжну систему окремо плата не стягується
* для зарахування коштів, переказаних з власного депозитного рахунку окремо плата не стягується (за умови відкриття рахунку в
день оформлення депозитного договору)

1.2.

Закриття поточного рахунку за заявою клієнта

1.3.

Щомісячна плата за пакетне обслуговування

1.3.1.

В разі наявності оборотів по рахунку протягом останніх 12 місяців, при цьому банківські
комісії не враховуються, як дебетові обороти
В разі відсутності оборотів по рахунку протягом останніх 12 місяців, при цьому банківські
комісії не враховуються, як дебетові обороти

1.3.2.

Входить у вартість пакетного
обслуговування

-

1.4.

Зарахування коштів на рахунок

1.5.

Проведення платежів* клієнта в гривні (по дебету рахунку):

•
•

Входить до вартості п. 1.1.
В межах залишку на поточному рахунку в останній
робочий день місяця, але не більше 20 грн

Входить у вартість пакетного
обслуговування

платежі в системі Банку

0,2% від суми (мін. 10 грн., макс. 5000 грн.)
0,5% від суми (мін. 20 грн., макс. 5000 грн.)

платежі за межі Банку

* Не стосується платежів через «Інтернет банкінг» та платежів на внутрішньобанківські рахунки

1.6.

Приймання готівкових коштів на поточний рахунок клієнта

1.7.

Видача готівкової гривні в касі банку*:

•
•

видача депозитів, відкритих в АТ «КБ «ГЛОБУС» та
процентів за даними вкладами власника рахунку
видача кредитних коштів, які надійшли у безготівковій
формі від Банків з якими укладено договори про
співпрацю

Входить у вартість пакетного
обслуговування
1 % від суми
Входить у вартість пакетного
обслуговування
1% від суми

* Кошти отримані через міжнародну платіжну систему виплачуються без стягнення плати

1.8.

Видача готівкової іноземної валюти в касі банку*:

•

0,7% від суми

видача депозитів, відкритих в АТ «КБ «ГЛОБУС» та
процентів за даними вкладами власника рахунку

Входить у вартість пакетного
обслуговування

* Кошти отримані через міжнародну платіжну систему виплачуються без стягнення плати

1.9.

Оформлення поточних виписок та додатків до них за
рахунками

1.10.

Оформлення дублікату виписки та додатків до них за
письмовою заявою Клієнта
Оформлення довідок та письмових роз’яснень за письмовою
заявою Клієнта

1.11.

*Тариф розповсюджується на довідки, які надаються по кредитним операціям.
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Входить у вартість пакетного
обслуговування
50 грн.
150 грн.*

1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.

Уточнення призначення реквізитів платежу в гривні згідно
листа клієнта після здійснення розрахункової операції
Запит у ЦРП про проходження платіжного документа в гривні
в СЕП НБУ згідно листа клієнта
Розрахункове обслуговування кредиту, отриманого резидентом
від нерезидента
За бланк векселя
Оформлення довіреності на розпорядження рахунку
Розрахунково-касове
обслуговування
при
здійсненні
безготівкових розрахунків між фізичними особами за
договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному
посвідченню відповідно до вимог Постанови Правління НБУ
№148 від 29.12.2017р “Про затвердження Положення про
ведення касових операцій у національній валюті в Україні”
(в межах одного договору купівлі-продажу)*

50 грн.
50 грн.
900 грн.
60 грн. (в т.ч. ПДВ)
150 грн.

0,1% від суми,
мінімум 500 грн.,
максимум 1200 грн.

*Послуга включає внесення, перерахування грошових коштів на поточний рахунок третьої сторони, зняття третьою стороною
(клієнтом/клієнтами АТ «КБ «ГЛОБУС») внесених, перерахованих коштів у повній сумі

1.18.

Розрахунково-касове
обслуговування
при
здійсненні
безготівкових розрахунків між фізичними особами за
договорами
купівлі-продажу
авто,
які
підлягають
нотаріальному посвідченню так і оформлені в простій
документарній формі
(в межах одного договору купівлі-продажу)*

0,2% від суми,
мінімум 700 грн.

*Послуга включає внесення, перерахування грошових коштів на поточний рахунок третьої сторони, зняття третьою стороною
(клієнтом/клієнтами АТ «КБ «ГЛОБУС») внесених, перерахованих коштів у повній сумі

2. Операції з торгівлі іноземною валютою в розрізі Тарифних Пакетів(надалі – ТП)(без ПДВ)
№
ТП
Найменування
послуги
п/п
«Базовий»
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

Купівля безготівкової іноземної валюти
• від 300000,00 Доларів США
• від 300000,00 ЄВРО
Продаж безготівкової іноземної валюти
• від 300000,00 Доларів США
• від 300000,00 ЄВРО
Обмін безготівкової іноземної валюти на іншу безготівкову
іноземну валюту
Перевірка документів для проведення валютної операції в
межах системи «Е-ліміт»

3.
№
п/п
3.1.
3.2.
3.3.

3.3.1.

3.4.

3.5.
3.6.

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

Міжнародні розрахунки та перекази (без ПДВ)
Тариф

Найменування послуги
Зарахування в іноземній валюті на користь клієнтів банку
Перекази коштів в іноземній валюті за дорученням клієнта
на рахунки в АТ «КБ «ГЛОБУС»
Перекази коштів в іноземній валюті за дорученням клієнта
країни, за умови віднесення комісійних за рахунок
відправника(OUR)
Перекази коштів в USD за дорученням клієнта країни, за
умови віднесення комісійних за рахунок відправника(OUR)
• переказ «OUROUR» в дол. США (гарантування
надходження повної суми переказу) - додатково +
30,00 USD
Перекази коштів в іноземній валюті за дорученням клієнта
за умови віднесення комісійних іноземних банків за
рахунок відправника та одержувача(SHA) та за рахунок
одержувача(BEN)
Зміна умов переказу (за письмовою заявою клієнта)
Запит про проходження переказу (за письмовою заявою
клієнта)

2

Входить у вартість пакетного обслуговування
Входить у вартість пакетного обслуговування
1 % від суми (мін. 50 USD, макс. 200 USD)
1 % від суми (мін. 40 USD, макс. 200 USD)

0,8 % від суми (мін. 30 USD, макс. 150 USD)

60 USD
60 USD

3.7.
3.8.

Анулювання або повернення переказу (за письмовою
заявою клієнта)
Надання власнику рахунку копії повідомлення про
відправлені перекази засобами S.W.I.F.T. або телексу

60 USD
20 грн.

4. Тарифи на банківські операції та послуги в банківських металах(Без ПДВ)
№
п/п
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.
4.8.

Найменування послуги

Тариф

Відкриття
поточного Металевого рахунку в
банківських металах
Закриття поточного Металевого рахунку за
заявою клієнта
Видача банківських металів з поточних
Металевих рахунків Клієнтів(крім випадків
перерахованих в п.4.4)
Видача банківських металів з поточних
Металевих рахунків Клієнтів:
• що купувались без фізичної поставки за
безготівкові гривні та з використанням
поточних рахунків ,
• були перераховані з інших уповноважених
банків
• у разі зняття зливками інших номіналів, ніж
були унесені на Металевий рахунок з
фізичною поставкою.
(Оплата здійснюється одночасно із
здійсненням послуги, в національній
валюті України від суми операції за курсом
НБУ на дату здійснення операції)
Зарахування банківського металу на поточний
Металевий рахунок безготівковим переказом з
іншого Банку
Зарахування на поточний Металевий рахунок
банківського металу унесеного з фізичною
поставкою
Проведення платежів Клієнта з поточного
Металевого рахунку в банківських металах (по
дебету рахунку):
• платежі в системі Банку
• платежі за межі Банку
Нарахування плати по залишках на поточному
Металевому рахунку Клієнта
Продаж банківського металу на МВРУ

Не тарифікується
Не тарифікується
Не тарифікується

3%(від вартості)

Не тарифікується

Не тарифікується
Не тарифікується
Не тарифікується
Не тарифікується

Примітки:
1. Тарифи в іноземній валюті та банківських металах сплачуються в гривні за курсом НБУ на дату здійснення
операції.
2. Телекомунікаційні, телеграфні, кур’єрські та поштові витрати з урахуванням ПДВ та комісії третіх банків додатково
сплачуються за рахунок клієнта.
3. Купівля, продаж та обмін іноземних валют здійснюється за курсом Банку на день проведення операції.
4. Банк залишає за собою право нараховувати додаткові комісії за послуги, які не передбачені цими тарифами.
5. З 01.06.2018 року Тарифний пакет «Ощадний» діє в редакції Тарифного пакету «Базовий».
6. Пункти 1.3.1. та 1.3.2. застосовуються виключно для поточних рахунків у гривні.
7. Дані тарифи є дійсними для клієнтів відділення №17 АТ "КБ "ГЛОБУС" м. Чернівці , якщо інше не
передбачено в додатковій угоді до договору банківського рахунку.
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