"Затверджено"
рішенням Тарифного комітету
АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"
протокол від "23" серпня 2017 р.
Голова Тарифного комітету
______________ С.О. Романенко

Тарифний пакет «Бізнес Старт»
на обслуговування фізичних осіб - суб`єктів господарювання,
фізичних осіб, що займаються професійною діяльністю (нотаріусів, адвокатів)
№ п/п

Операція (послуга)
Відкриття першого рахунку в національній валюті
(одноразово)
Кожного наступного рахунку в національній валюті (в
1.2.
т.ч. при перереєстрації клієнта)
1.1.

1.

Обслуговування Тарифного пакету (щомісячно) *:
Перекази
в
межах
та
за
межі
системи
АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» в національній валюті за
системою "iBank 2 UA" та /або з ручною обробкою (в
операційний час)
Повернення помилково зарахованих та нез'ясованих
2.2.
коштів
Розшук коштів, неправильно відправлених з вини
2.3.
клієнта АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”
Видача виписки, дубліката виписки, довідок, інших
2.4. документів, пов'язаних з розрахунково-касовим
обслуговуванням
2.5. Відкликання коштів до настання дати валютування
Письмове повідомлення отримувача про надходження
на його адресу коштів та дату їх валютування, якщо
2.6.
дата валютування не збігається з датою отримання
коштів банком
Перекази за системою "iBank 2 UA" з окремого
3.1.
рахунку нотаріуса для депонування
Перекази з ручною обробкою з окремого рахунку
3.2.
нотаріуса для депонування
Перекази за межі системи АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»
4.1. в національній валюті за системою "iBank 2 UA" та
/або з ручною обробкою (в після операційний час) **
Перекази в після операційний час з окремого рахунку
4.2.
нотаріуса для депонування **
Видача готівкових коштів в національній валюті:
Обслуговування за системою "iBank 2 UA"

Вартість операції (послуги)
Національна валюта
1,00 грн.
1,00 грн.
10,00 грн.

2.1.

2.

3

4.

5.

6.

15,00 грн. за один платіж
0,1% від суми переказу, мін 5,00 грн. макс.50,00 грн.
0,1% від суми платежу, мін.20,00 грн., макс.100,00 грн.
0,7% від суми, мін 10,00 грн

Підключення
до
системи
дистанційного
6.1. обслуговування "iBank 2 UA" самостійно клієнтом
(новим клієнтам)

Входить до вартості обслуговування тарифного пакету

Підключення
до
системи
дистанційного
обслуговування "iBank 2 UA" (діючим клієнтам при
6.2.
переході з діючого програмного забезпечення на
електроний банкінг "iBank 2 UA" )

Входить до вартості обслуговування тарифного пакету

Розрахункове
обслуговування
за
системою
дистанційного обслуговування "iBank 2 UA"

Входить до вартості обслуговування тарифного пакету

6.3.
7.

10,00 грн. за один платіж

Переведення з одного тарифного пакету на інший

Входить до вартості обслуговування тарифного пакету

* п.2. Комісійна винагорода за обслуговування Тарифного пакету сплачується Клієнтом в разі
виконання будь якої операції за поточним рахунком в національній валюті та/або операції, яка
входить до складу Тарифного пакету (крім пунктів 1, 3, 4, 5, 6), починаючи з місяця в якому
відкрито рахунок.
** 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 входять до тарифу,

визначеному в п.1 «Обслуговування Тарифного пакету». 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 на обслуговування
фізичних осіб - суб`єктів господарювання, фізичних осіб, що займаються професійною діяльністю.
Примітки.
Послуги Банку за Тарифним пакетом «Бізнес Старт» надаються новим клієнтам, які
залучаються на обслуговування до Банку на термін 3 (три) місяці. Після закінчення строку
Тарифного пакету Клієнт має можливість перейти на базові тарифи або інший Тарифний пакет (за
наявності). Якщо Клієнт не визначився з Тарифним пакетом він автоматично переходить на
обслуговуватися за тарифним пакетом «Баланс». Перехід на базові тарифи або інший Тарифний
пакет проводиться в перший робочий день місяця, що є наступним за місяцем закінчення терміну
дії Тарифного пакету «Бізнес Старт».

