"Затверджено"
рішенням Тарифного комітету
АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"
протокол від "28" листопада 2018 р.
Голова Тарифного комітету
_____________ В.В.Капущак

Тарифний пакет «Банківські метали»
на обслуговування юридичних осіб (крім банків), в т.ч. їх представництв, установ та організацій,які утримуються з державного та місцевого бюджетів, комунальних
підприємств (установ та організацій), фізичних осіб - суб`єктів господарювання
Розрахунково-касове обслуговування

№ п/п

Вартість операції (послуг) згідно діючих умов
Іноземна валюта
Національна валюта
(Плата стягується в національній валюті по курсу НБУ на

Операція (послуга)

дату здійснення оперії)

Відкриття рахунку
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
3.

4.
5.

Відкриття рахунку (крім випадків зміни в діючому законодавстві та зміни рахунків за ініціативою Банку)*:
- першого рахунку, в тому числі рахунку для формування
50,00 грн
статутного фонду
- кожного наступного рахунку* (в т.ч. при перереєстрації
25,00 грн.
клієнта)
- спеціального рахунку (бал. Рахунок 2604)
40,00 грн
50,00 грн
- рахунку в банківських металах
50,00 грн
Абонентська плата**
Переведення з іншого тарифного пакету
(переведення з Базових умов, Тарифних пакетів що діяли до
01.11.2017р.. та Тарифного пакету "Легкий старт" - входить у
Абоненстську плату)

-

100,00 грн

Розрахункове обслуговування по обліку коштів, які надійшли
від приватизації житлового фонду при розрахунках
житловими чеками
Закриття рахунку за ініціативою клієнта

40,00 грн
100,00 грн

Здійснення платежів

6.

Перекази в EUR*** 0,15 % від суми платежу (мін.
40,00 EUR, макс. 250,00 EUR)
Перекази в в інших валютах 1-ї категорії (крім
банківських металів) та TRY, GEL ***:
0,15 % від суми платежу (мін. 30,00 USD
макс. 250,00 USD)
Перекази в RUB*** - 0,1 % від суми платежу (мін.
400,00 RUB, макс. 2000,00 RUB)

Перекази за межі банку, за один платіж***:

6.1.

за системою"Industrial24_Business" (за межі банку)

2,50 грн. За один платіж

-

6.2.

з ручною обробкою (за межі банку)

7,00 грн. За один платіж

-

6.3.

в після операційний час ****

6.4.
7.
8.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
10.
11.
12.
13.

0,1% від суми платежу,
мін.10,00 грн., макс.100,00 грн.

Розрахункове обслуговування по обліку коштів, які надійшли
від приватизації житлового фонду при розрахунках
житловими
чеками******
Перекази в межах
системи АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»

20,00 грн. щомісячно

Входить у вартість відкриття рахунку
Розподіл грошових коштів та їх договірне списання на користь 1% від суми коштів до розподілу, мін. 5
третіх осіб
грн.
Безготівковий переказ банківських металів з поточних
металевих рахунків:
на власні вкладні (депозитні) металеві рахунки, відкриті у АКБ
«ІНДУСТРІАЛБАНК"
на власні поточні металеві рахунки, відкриті у АКБ
«ІНДУСТРІАЛБАНК"
на власні поточні або вкладні (депозитні) металеві рахунки,
відкриті в інших банках України

Входить у вартість Абонентської плати
Входить у вартість Абонентської плати
50,00 USD*** + 0,3% від суми платежу

Повернення помилково зарахованих та нез'ясованих коштів
Відправлення повідомлень, що пов’язані з уточненням
платіжних реквізитів або відкликанням коштів до настання
дати
валютування
Розшук
коштів, неправильно відправлених з вини клієнта
АКБ“ІНДУСТРІАЛБАНК”
Виготовлення платіжного доручення

-

Згідно з тарифами на переказ

100,00 грн.

250,00 грн.

100,00 грн.

250,00 грн.

6,00 грн., у т.ч. ПДВ 20%

12,00 грн., у т.ч. ПДВ 20%-

Готівкові операції
14.

Видача готівкових коштів:

1,0% від суми операцій,
мін. 10,00 грн.

В валюті 1-ї кат.: - 1% від суми
В рос.рублях – 1% від суми

15.

15.1.

16.
17.
17.1.

17.2.

17.3.

Видача банківських металів з поточних металевих рахунків
Клієнтів, що купувались з фізичною поставкою та без фізичної
поставки в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК" за безготівкові гривневі
кошти

Входить у вартість Абонентської плати

Видача банківських металів з поточних металевих рахунків Клієнтів, що були перераховані з інших уповноважених банків:
Золото зливки:
• зливками номіналу 1 000 гр.;
4000,00 грн.
• зливками номіналу 500 гр.;
2500,00 грн.
• зливками номіналу 250 гр.;
1600,00 грн.
• зливками номіналу 100 гр.;
800,00 грн.
• зливками номіналу 50 гр.;
500,00 грн.
• зливками номіналу 31,1 гр.;
400,00 грн.
• зливками номіналу 20 гр.;
330,00 грн.
• зливками номіналу 10 гр.;
270,00 грн.
• зливками номіналу 5 гр.;
250,00 грн.
• зливками номіналу 2,5 гр.;
230,00 грн.
• зливками номіналу 2 гр.;
220,00 грн.
• зливками номіналу ' 1 гр.
210,00 грн.
Срібло зливки
• зливками номіналу 1000 гр. ;
1100,00 грн.
• зливками номіналу 500 гр. ;
750,00 грн.
• зливками номіналу 250 гр. ;
600,00 грн.
• зливками номіналу 100 гр. ;
400,00 грн.
• зливками номіналу 50 гр. ;
350,00 грн.
• зливками номіналу 31,1 гр. ;
300,00 грн.
• зливками номіналу 20 гр. ;
280,00 грн.
• зливками номіналу 10 гр.
250,00 грн.
0,1% від суми операцій
Термінова підготовка готівки без попередньої заявки
Приймання коштів
до 500тис.грн - Входить у вартість
відкриття рахунку
приймання готівки з подальшим зарахуванням на рахунок
Входить у вартість Абонентської плати
понад 500тис.грн.-0,1% від суми
операції
Зарахування на поточний рахунок клієнта банківського
Входить у вартість Абонентської плати
металу, придбаного у АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК" з фізичною або
без фізичної поставки
Зарахування на поточний рахунок клієнта банківського
Входить у вартість Абонентської плати
металу, придбаного в інших Банках України, з фізичною або
без фізичної поставки

17.4.

Приймання готівки з подальшим перерахуванням на рахунки
в Державній казначейській службі України******

Згідно рішення Тарифного комітету

-

17.5.

Приймання готівки з подальшим перерахуванням на рахунки
в Державній казначейській службі України від установ і
організацій, які мають зарплатні проекти в АКБ
«ІНДУСТРІАЛБАНК»******

Входить до вартості тарифу з касового
обслуговування установ та організацій,
які визначені згідно п.п. В) та Г)
розділу 3 тарифів на обслуговування
клієнтів із застосуванням електронних
платіжних засобів

-

17.6.

17.7.
18.
19.
20.

Приймання готівки з подальшим перерахуванням на рахунки
в Державному казначействі України від установ і організацій,
які обслуговуються в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за операціями з
видачі коштів за чеками Державного казначейства
Приймання готівки від фізичних осіб за товари та послуги на
підставі договору доручення
Оформлення чекової книжки.
Обмін банкнот на банкноти дрібного номіналу та зворотній
обмін
Обмін банкнот на розмінну монету та зворотній обмін, за 1
тис.шт. монет

Входить до вартості касового
обслуговування установ та організацій
за операцією з видачі коштів за чеками
Державного казначейства України
Згідно рішення Тарифного комітету

-

30,00 грн.

-

1% від суми операції
22,00 грн.

Валюта, банківські метали (тарифи застосовуються до рахунків в іноземній валюті)
21.

22.

Купівля безготівкової валюти:
до 1 млн. доларів США включно (або екв. в іншій валюті)
від 1 млн. до 2 млн. дол.США включно (або екв. в іншій валюті)
більше 2 млн.дол.США (або екв. в іншій валюті)
Продаж валюти:
Обов'язковий продаж (від суми гривневого еквіваленту
проданої ін. валюти за курсом продажу)

0,25% від витраченої суми
0,20% від витраченої суми
0,15% від витраченої суми
0,15%

Вільний продаж (від суми гривневого еквіваленту проданої іноземної валюти, за курсом виконання заяви про продаж іноземної валюти):
до 1 млн. дол.США включно (або екв. в іншій валюті)
від 1 млн. до 2 млн. дол.США включно (або екв. в іншій валюті)
більше 2 млн.дол. США (або екв. в іншій валюті)

0,30% від витраченої суми
0,20% від витраченої суми
0,15% від витраченої суми

23.

24.

25.

Конвертація валюти ( крім конвертації валюти в наслідок зміни валюти зобов`язань ( валюти вкладу) :
до 1 млн. дол.США вкл.або екв. за курсом НБУ в іншій валюті, що
0,4 % від суми для конвертації
надана для конвертації
від 1 млн. доларів США або екв. за курсом НБУ в іншій валюті, що
0,2% від суми для конвертації
надана для конвертації
Купівля-продаж банківських металів з їх фізичною поставкою
Згідно ринкових цін на час проведення операції
та без неї за дорученням та за рахунок коштів клієнтів за
безготівкові гривневі кошти
Проведення експертизи банківських металів (експертиза
25,00 грн. (20,83 грн. + 4,17 грн. (ПДВ))у
здійснюється у разі якщо зливки або монети мають
погіршений зовнішній вигляд)

Системи дистанційного обслуговування:
26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

Підключення до системи дистанційного обслуговування
"Industrial24_Business" самостійно клієнтом (новим клієнтам)

100,00 грн., без ПДВ

Підключення до системи дистанційного обслуговування
"Industrial24_Business" на території Клієнта співробітником
банку
Підключення до системи дистанційного обслуговування
"Industrial24_Business" (діючим клієнтам при переході з
діючого програмного забезпечення на електроний банкінг
"Industrial24_Business" )

350,00 грн., без ПДВ

Входить у вартість Абонентської плати

Підключення до системи дистанційного обслуговування
"Industrial24_Business" з використанням модулю
Smartphone–банкінг (за 1 пристрій)

Входить у вартість Абонентської плати

«Підключення до системи дистанційного обслуговування
26.4.1. "Industrial24_Business" з використанням модулю
Smartphone–банкінг (понад 1 пристрій, за кожний наступний)
26.5.
26.6.
26.7.
27.8.
28.
28.1.

20,00 грн., без ПДВ

Розрахункове обслуговування за системою дистанційного
обслуговування "Industrial24_Business"
Відновлення роботи системи дистанційного обслуговування
"Industrial24_Business", по запиту клієнта, на території клієнта
співробітником Банку
Надання інформації головному офісу підприємства за
рахунками структурних підрозділів (за кожен рахунок)
Видача захищеного носія ключів аутентифікації e -Token за
заявою клієнта(за один носій одноразово)

120,00 грн., без ПДВ щомісячно
350,00 грн., без ПДВ
50,00 грн., без ПДВ щомісячно
Компенсація вартості згідно окремого рахунку
1,20 грн., без ПДВ

підключення до послуги“SMS - банкинг”(за кожен номер)

20,00 грн., без ПДВ

надання інформації(за кожен номер)

Довідки, виписки
29.
29.1.
29.2.

Видача виписки, дубліката виписки, довідок, інших документів, пов’язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням за поточними рахунками та
обслуговуванням за іншими операціями та рахунками (в т.ч. кредитними):
протягом 3-х банківських днів / терміново в день подання заяви
дублікатів виписок з усіх видів рахунків у разі їх втрати
20,00 грн. За документ
клієнтом (за кожний банківський день)
надання виписок з усіх рахунків на паперовому носії за
окремим запитом Клієнта з періодичністю 1 раз на місяць

надання виписок з усіх рахунків на паперовому носії за
29.2.1. окремим запитом Клієнта з періодичністю понад 1 раз на
місяць
29.3.

Входить до вартості обслуговування поточного рахунку

20,00 грн. За документ

довідок, інших документів, пов'язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням за поточними рахунками та обслуговуванням за іншими операціями та
рахунками (в т.ч. кредитними)

інформації про відкриття поточного рахунку на запит клієнта
29.3.1. та/або інформації про рух грошових коштів за поточним
рахунком загальною сумою за весь період або одним записом

30,00 грн./60,00 грн

інформації про відкриття поточного рахунку на запит клієнта
та/або інформації про рух грошових коштів за поточним
29.3.2.
рахунком з детальною розбивкою (за день, за місяць, за рік,
інший період)

70,00 грн/140,00 грн

29.3.3.

інформації про наявність / відсутність кредитного рахунку
та/або стан заборгованості та/або рух коштів за кредитом

100,00 грн/200,00 грн

29.4. інформації про офіційний курс гривні до іноземних валют, що встановлений НБУ та комерційний курс Банку :
20,00 грн. без ПДВ/40,00 грн без ПДВ
29.4.1. на певну дату (за документ)
20,00 грн.,без ПДВ (макс. 150,00 грн. без ПДВ ) /40,00 грн.без ПДВ (макс/ 300,00 грн. без
29.4.2. за період(за кожний день)
ПДВ)

29.5.

про відкриті рахунки у банку та рух коштів за ними для
проведення аудиту, участі в тендері

200,00 грн./ 350,00 грн.

29.6.

про підтвердження оборотів за експортно-імпортними
операціями (контрактами) на запит Клієнта (За документ )

100,00 грн./200,00 грн.

29.7.

Письмове повідомлення отримувача про надходження на
його адресу коштів та дату їх валютування, якщо дата
валютування не збігається з датою отримання коштів банком

29.8.

Надання інформації головному офісу підприємства за
рахунками структурних підрозділів (за кожен рахунок)

10,00 грн. За кожне повідомлення

-

24,00 грн., без ПДВ щомісячно

Інші послуги
30.
31.
32.
32.1.

Продаж чекових книжок, бланків векселів та інших бланків
суворої звітності
Щомісячна плата за обслуговування неактивного рахунку
*****
Плата по кредитовим залишкам на рахунку на кінець
операційного дня в національній валюті
Плата по кредитовим залишкам на рахунку на кінець
операційного дня в іноземній валюті валюті

Компенсація вартості бланків + ПДВ 20%
500,00 грн./$ 20,00/€ 20,00/£ 20,00/ 1200 RUB за місяць , без ПДВ
не нараховується

-

не нараховується

Примітки:
Зазначені тарифи не розповсюджуються на поточні рахунки, які використовуються для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів.
* 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
Під «кожним наступним рахунком» розуміється також відкриття рахунків в іноземних валютах при наявності поточного рахунка в національній валюті, рахунки в банківських металах, окремого
поточного рахунку для зарахування страхових коштів, окремого поточного рахунку нотаріуса. В разі відкриття одного з вище вказаних рахунків (без відкриття поточного рахунку) застосовується тариф за
відкриття першого рахунку. До вартості відкриття рахунку входить комісійна винагорода за платежі, списані банком на виконання платіжних вимог/інкасових доручень (розпоряджень)
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.
Обслгуговування рахунку з використанням платіжного засобу (корпоративна картка) здійснюється відповідно Тарифів АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” на обслуговування клієнтів із застосуванням
електронних платіжних засобів.
Плата за відкриття рахунку береться в усіх випадках передбачених тарифами, крім випадків зміни в діючому законодавстві та зміни рахунку з ініціативи Банку
** п.2. Абонентська плата за обслуговування Тарифного пакету фіксована, сплачується Клієнтом щомісячно в національній валюті в разі виконання будь якої операції за рахунками(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
зарахування грошових коштів за рахунками на які на дату нарахування накладено арешт) та/або операції, яка входить до складу Тарифного пакету (крім пунктів 1 та 25), починаючи з місяця в якому
відкрито рахунок.
***п.5., п8.3. Комісії за переказ іноземної валюти за рахунок одержувача утримуються з суми переказу у валюті переказу в сумі, еквівалентній визначеними тарифами, за курсом НБУ
**** 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.5.1, 5.2.Послуга надається за умови можливості здійснення Банком зазначеної операції.
***** Застосовується у разі відсутності руху коштів (окрім операцій по списанню (стягненню) будь-яких комісій Банку, операцій по зарахуванню процентів та при наявності у клієнта рахунків з
ненульовими залишками: депозитних, депозитних ліній, кредитних ) за всіма рахунками клієнта протягом більше 2 місяців (більш ніж 60 днів) поспіль та сумарний середньоденний залишок за цими
рахунками в поточному місяці складає менше ніж 10 000 (десять тисяч) гривень 00 копійок
Комісійна винагорода за обслуговування неактивного рахунку застосовується до рахунків на яких є залишок коштів та за якими Договором банківського рахунку на здійснення розрахунковокасового обслуговування (назва Договору може відрізнятися від вказаної) передбачено :
1) право Банку змінювати тариф в односторонньому порядку, без погодження з власником рахунку;
2) право Банку здійснювати списання з рахунку клієнта коштів в рахунок сплати комісій та тарифів банку та застосування на момент списання комісії діючих на момент списання тарифів;
У разі, якщо залишку коштів на рахунку недостатньо для сплати, вартість операції встановлюється у розмірі такого залишку.
Комісія за конвертацію входить у вартість супроводження поточного рахунку, по якому рух коштів(окрім операцій по списанню (стягненню) будь-яких комісій Банку та операцій по зарахуванню
процентів) був відсутній протягом більше ніж 60 днів підряд. Вартість послуги (тарифу), що виражена в гривневому еквіваленті до іноземних валют визначається наступним чином: сума в національній
валюті України, отримана від продажу іноземної валюти для сплати комісійної винагороди Банку.
Комісійна винагорода за обслуговування неактивного рахунку не застосовується до рахунків, на які накладено арешт.
******Установи та організації, які повністю утримуються за рахунок державного та місцевого бюджетів обслуговуються лише за операціями зазначеними в п.п.6.4., 17.2.,17.3., 17.4. За даними видами
операцій укладаються окремі договори.
Відсоткове значення тарифу, який буде застосовуватися до операцій купівлі, продажу та конвертації безготівкової валюти клієнтом, розраховується виходячи із загального обсягу виконаних заявок
клієнта в один операційний день Банку.
При виникненні за послугами, зазначеними в тарифах додаткових комісій банків-кореспондентів, ці витрати сплачуються клієнтом додатково.
У випадку виникнення поштових витрат, вартість послуги збільшується на суму поштових витрат, плюс ПДВ 20%.
Під «на момент проведення операції» розуміється час відображення операції у Операційному дні Банка.
Примітки.
Послуги банку за Тарифним пакетом «Банківські метали» надаються новим та діючим клієнтам банку, які здійснюють операції з дорогоцінними металами. Без визначеного терміну.

