Тарифний пакет «Оптимальний»
на обслуговування юридичних осіб
Розрахунково-касове обслуговування в національній валюті
№
Операція (послуга)
Вартість операції (послуги)
п/п
1 Відкриття рахунку (крім випадків зміни в діючому законодавстві та зміни рахунків за ініціативою Банку)*:
- першого поточного рахунку
40,00 грн.
- першого поточного рахунку з одночасним наданням корпоративної картки
- першого поточного рахунку з одночасним відкриттям рахунків в іноземній
валюті
- кожного наступного поточного рахунку (в т.ч. валютного рахунку; рахунку
при перереєстрації клієнта )
- поточного рахунку в національній та/або в іноземній валютах з одночасним
оформленням зарплатного проекту

30,00 грн.
30,00 грн.
20,00 грн.
1,00 грн.

2. Обслуговування Тарифного пакету**
70,00 грн.
Перекази :
За системою "iBank 2 UA" та/або з ручною обробкою за межі системи входить до вартості обслуговування Тарифного
3.1.
АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» - до 30 платежів на місяць (включно)
пакету
За системою "iBank 2 UA" за межі системи
3.2.
2,00 грн.
АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» - понад 30 платежів на місяць
3.
З ручною обробкою за межі системи АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» 3.3.
4,00 грн.
понад 30 платежів на місяць
За системою "iBank 2 UA" та/або з ручною обробкою в після
3.4.
0,1%, мін. 10,00 грн., макс.50,00 грн.
операційний час за межі системи АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» ***
За системою "iBank 2 UA" та/або з ручною обробкою за платежами Входить до вартості обслуговування Тарифного
3.5.
пакету
в межах системи АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»
Касове обслуговування з видачі готівкових коштів, в тому числі на
4
0,4 % незалежно від суми, мін.10,00 грн.
закупівлю сільгосппродукції

* п.1. Одночасно з відкриттям першого поточного рахунку, відкривається картковий рахунок з наданням корпоративної
картки. Вартість відкриття рахунку для оформлення корпоративної картки входить до вартості відкриття
поточного рахунку.
Якщо одночасно з відкриттям поточного рахунку в національній валюті відкриваються рахунки в іноземній
валюті, вартість відкриття рахунків в іноземній валюті входить до вартості відкриття поточного рахунку в
національній валюті та навпаки.
Плата за відкриття рахунку береться в усіх випадках передбачених тарифами, крім випадків зміни в діючому
законодавстві та зміни рахунку з ініціативи Банку.
До вартості відкриття рахунку входить комісійна винагорода за платежі, списані банком на виконання платіжних
вимог/інкасових доручень (розпоряджень).
** п. 2 Комісія фіксована, сплачується щомісячно за кожним поточним рахунком суб’єкта господарювання в
національній валюті в разі здійснення будь-якої операції за цим рахунком (списання коштів, крім списання
Банком коштів на виконання платіжних вимог/інкасових доручень (розпоряджень) та/або зарахування коштів, крім
зарахування відсотків, які нараховуються на залишок коштів за рахунком та/або зняття готівкових коштів) та/або
будь–якої операції, яка входить до складу Тарифного пакету, починаючи з місяця в якому відкрито рахунок або з
місяця переходу Клієнта на зазначений тарифний пакет.
*** 3.4. Зазначений тариф не розповсюджується на розрахункові документи зі сплати всіх видів податків, зборів
(обов’язкових платежів) до бюджетів всіх рівнів, Пенсійного та ін. соціальних фондів, які тарифікуються за
тарифом, визначеним в п.3.1 - 3.3. Послуга надається за умови можливості здійснення Банком зазначеної операції.
У випадку виникнення поштових витрат, вартість послуги збільшується на суму поштових витрат, плюс ПДВ 20%.
В разі користування іншими послугами, що не ввійшли до Тарифного пакету, обслуговування здійснюється
відповідно до Базових регіональних тарифів.
Примітки.
Умови застосування Тарифного пакету:
Послуги банку за Тарифним пакетом «Оптимальний» надаються новим та діючим клієнтам банку юридичним
особам, без визначеного терміну.

