"Затверджено"
рішенням Тарифного комітету
АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"
протокол від "13" лютого 2019 р.
Голова Тарифного комітету
_____________ В.В. Капущак
Тарифний пакет «Своя справа»
на обслуговування фізичних осіб –суб’єктів господарювання,
фізичних осіб, що займаються професійною діяльністю
Розрахунково-касове обслуговування
Вартість операції (послуг)

№ п/п
1

Вартість тарифного пакету (відкриття першого поточного рахунку в
національній валюті)*

2

Вартість відкриття кожного наступного рахунку в іноземній валюті

3

Місячний платіж за користування тарифним пакетом **
Оформлення 1 корпоративної картки МС Standard/Visa Business
Electron

4

ПДВ

Операція (послуга)

50,00 грн.
1 грн.

без ПДВ
без ПДВ

50,00 грн.
Входить у вартість тарифного
пакету

без ПДВ

без ПДВ

без ПДВ

5

Безготівкове поповнення карткового рахунку (корпоративної картки)

Входить до місячного платежу за
користування тарифним пакетом

6

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

Входить до вартості
обслуговування тарифного пакету без ПДВ
Входить до місячного платежу за без ПДВ
користування тарифним пакетом

7

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

8

Розрахункове обслуговування за системою дистанційного
обслуговування "Industrial24_Business"

50,00 грн. щомісячно

без ПДВ

Перекази: в національній валюті протягом операційного часу за межі
АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”
9

9.1.

За системою "Industrial24_Business"

2,00 грн.

без ПДВ

9.2.

З ручною обробкою

20,00 грн

без ПДВ
без ПДВ

12

Перекази за межі системи АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” в
національній валюті за системою "Industrial24_Business" та / або з
ручною обробкою (в післяопераційний час) ***
Внутрішній платіж в системі АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” в
операційний час / після операційного часу
Переказ коштів в іноземній валюті протягом операційного часу за
межі Банку ****

13

Видача готівкових коштів в національній валюті

10
11

14
15
16

Зарахування готівкових коштів на рахунок, відкритий в Банку
Надання довідок про рух, залишок коштів за рахунком/карткою
(повідомлення SMS на GSM – телефон )
Переведення з одного тарифного пакету на інший

0,1% від суми переказу, мін. 5,00
грн., макс. 50 грн.
Входить до місячного платежу за
користування тарифним пакетом
0,15% від суми (мін.20,00 USD,
макс. 100,00 USD)
0,75% від суми, мін. 10 грн.
Входить до місячного платежу за
користування тарифним пакетом
Входить у вартість тарифного
пакету
50 грн.

без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ

без ПДВ
без ПДВ

* Оплата не виконується в разі, якщо клієнт вже має відкритий поточний рахунок в АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”.
** Комісія фіксована, сплачується щомісячно за кожним поточним рахунком суб’єкта господарювання 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) в національній валюті 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
*** 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.3 «Місячний платіж за користування Тарифним пакетом». Послуга надається за умови можливості здійснення Банком зазначеної операції.
**** Комісії за переказ іноземної валюти за рахунок одержувача утримуються з суми переказу у валюті переказу в умі, еквівалентній визначеними тарифами, за курсом НБУ (на момент
проведення операції).
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.
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.
Умови застосування Тарифного пакету:
Послуги Банку за Тарифним пакетом «Своя справа» надаються тільки новим клієнтам Банку – фізичним особам-суб’єктам підприємницької діяльності, адвокатам
та нотаріусам, без визначеного терміну, або клієнтам, які обслуговуються на Тарифному пакеті “Бізнес Старт” та по його закінченні, або достроково, виявили
бажання перейти на обслуговування на Тарифний пакет «Своя справа». Застосування Тарифного пакету (або перехід з Тарифного пакету на базові тарифи)
проводиться в перший робочий день місяця.

