1.18.

1.19.

Розрахункове обслуговування кредиту, отриманого резидентом від
нерезидента:
• перевірка
документів
для
прийняття
на
розрахункове
обслуговування кредиту, отриманого резидентом від нерезидента;
• щомісячне розрахункове обслуговування кредиту, отриманого
резидентом від нерезидента після реєстрації в НБУ
Нарахування плати по залишках на поточних рахунках клієнтів:*
• до 200 000,00 грн. включно
• від 200 000,01 грн.

1300 грн.

1300 грн.

250 грн.

250 грн.

Не нараховується
1% річних

Не нараховується
1% річних

Не тарифікується
300 грн.

Не тарифікується
300 грн.

*Плата по залишках на поточних рахунках клієнтів в іноземній валюті, зі спеціальним
режимом використання, клієнтів – нерезидентів не нараховується

1.20.
1.21.

Зміна тарифного пакету
Закриття рахунку за заявою клієнта*
*Послуга передбачає надання клієнту відповідної довідки

2. Операції з торгівлі іноземною валютою (без ПДВ)
№
п/п
2.1.
2.2.
2.3.

ТП «Базовий»,
ТП «Безлімітний»

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

0,3% від суми (мінімум 90 грн.)
0,2% від суми (мінімум 90 грн.)
0,1% від суми (мінімум 90 грн.)

3. Міжнародні розрахунки та перекази (без ПДВ)
№
п/п
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

ТП «Базовий»,
ТП «Безлімітний»

Найменування послуги
Зарахування в іноземній валюті та банківських металах на користь
клієнтів банку
Перекази коштів в іноземній валюті та банківських металах на рахунки
в ПАТ «КБ «ГЛОБУС»
Перекази коштів в іноземній валюті та банківських металах за
дорученням Клієнта, за умови віднесення комісійних за рахунок
відправника
• переказ «OUROUR» в USD (гарантування надходження повної
суми переказу) - додатково + 30 USD
Перекази коштів в іноземній валюті та банківських металах за
дорученням Клієнта, за умови віднесення комісійних іноземних банків
за рахунок бенефіціара
Зміна умов переказу (за письмовою заявою Клієнта)
Запит про проходження переказу (за письмовою заявою Клієнта)
Анулювання або повернення переказу (за письмовою заявою Клієнта)
Надання власнику рахунку копії повідомлення про відправлені перекази
засобами S.W.I.F.T.

Не тарифікується
Не тарифікується
0,15 % від суми
(мінімум 30 USD, максимум 200 USD)

0,15 % від суми
(мінімум 15 USD, максимум 150 USD)
60 USD
60 USD
60 USD
50 грн.

Примітки:
1. Тарифи в іноземній валюті 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 конверсія 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. Дані тарифи є дійсними для клієнтів ПАТ «КБ «ГЛОБУС» Відділення №26 в м.Київ, якщо інше не передбачено в додатковій угоді
до договору банківського рахунку.
6. Тарифний пакет «Ощадний» діє в редакції Тарифного пакету «Базовий»;

2

