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Публічні тарифи
Тарифи АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" на обслуговування юридичних осіб (крім банків) без відкриття поточного рахунку
для Регіонального відділення у м. Конотоп, Відділення №1 у м. Конотоп, Відділення №2 у м. Конотоп, Відділення №1 в смт Дубов'язівка,
Відділення №1 у м. Ворожба, Відділення №1 у м. Тростянець, Відділення №1 у м. Дружба, Відділення №1 у м. Сновськ, Відділення №1 у м.
Ніжин, Відділення №1 у м. Бахмач, Відділення №2 у м.Ромни, Регіонального відділення у м. Чернігів
№
п/п
1
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Операція (послуга)
Розшук коштів, неправильно відправлених з вини Платника
2.1.
Надання довідок, копій (дублікатів) документів, за операціями
розрахунково- касового обслуговування , які здійснюються клієнтом через
касу банку протягом 3-х банківських днів / терміново в день подання
заяви
2.2.
Надання інформації про офіційний курс гривні до іноземних валют, що
встановлений НБУ та комерційний курс Банку, протягом 3-х банківських
днів/ терміново в день подання заяви:
- на певну дату
- за період
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3.1.

3.2.

3.3.

Приймання готівки для здійснення платежів на рахунки юридичних та
фізичних осіб – субєктів господарської діяльності, або
торгівельної виручки на власні поточні рахунки в інших Банках (в разі
відсутності договору доручення з особою, на рахунок якої буде здійснено
платіж), крім випадків:
а) внесення готівкою на рахунок для формування статутного фонду
господарського підприємства
б) приймання готівки від клієнта Банку для її зарахування на власний
рахунок в системі АКБ «ІНДУСТІАЛБАНК»
Приймання готівки, вилученої органами державної податкової служби для
здійснення платежу на рахунок держказначейства в погашення податкового
боргу платника податку

50,00 грн.
30,00 грн. / 60,00 грн. за документ

20,00 грн., (без ПДВ) / 40,00 грн, (без ПДВ) (за документ)
20,00 грн. (без ПДВ) / 40,00 грн. (без ПДВ) (за кожний день)
(мах. 150,00 грн., (без ПДВ) / 300,00 грн. (без ПДВ))

1%, мін. 15 грн, макс. 500,00 грн.

1,00 грн. незалежно від суми

Приймання готівки, без відкриття рахунку, для:
- поповнення рахунку мобільного оператора та оплати Internet, на користь
наступних постачальників послуг: ПрАТ «Київстар», ТОВ «Астеліт» (Life),
Peoplenet, Воля-Кабель, Utel (ТриМоб), FreshTEL, CDMA ukraine, ТОВ
«Інтертелеком»;
- поповнення електронного гаманця ТОВ «ГлобалМані».

3.4.

Вартість операції (послуг)

Приймання готівки для здійснення платежів на рахунки бюджетних установ
усіх рівнів

1,00 грн. за кожний платіж

1% , мін. 8 грн, макс. 500 грн.
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Приймання готівки від фізичних осіб, юридичних та фізичних осіб –
суб’єктів господарювання для здійснення платежів на користь ПП
«Сіверпродукт» за товари, послуги та ін. (в разі відсутності договору
доручення )
Комісія банку сплачується платником
Приймання готівки від фізичних осіб, юридичних та фізичних осіб – суб’єктів
господарювання для здійснення платежів на рахунки юридичних осіб за товари,
послуги та ін. за договорами доручення, укладеними з суб’єктами господарської
діяльності
Обмін банкнот одного номіналу на банкноти іншого номіналу
Обмін монет одного номіналу на монети іншого номіналу
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Обмін банкнот на розмінну монету
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Купівля та продаж банківських металів (зливків та монет)

Згідно щоденного внутрішньобанківського розпорядження
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Вартість зберігання банківських металів у сховищі банку:
- вага до 0,5 кг.
- вага від 0,5 кг.

0,60 грн/день у т.ч. ПДВ 20%
0,90 грн/день, у т.ч. ПДВ 20%

3.5.

4

0.5% від суми платежу мін. 5,00 грн.

0,5% , мін. 5,00 грн.
1,0% від суми
1,0% від суми
25,00 грн. за 1000 монет

* Пункти по металах використовуються лише в тарифах тих відділень, які ці послуги надають.
Примітки.
Публічні тарифи застосовуються в разі виконання операцій через касу Банку як суб’єктами господарювання, що не мають
поточного рахунку в банку, так і клієнтами Банку в разі здійснення операцій, що не пов`язані з рухом коштів за поточним
рахунком.

