Тарифи на ведення та обслуговування поточних та вкладних рахунків
фізичних осіб Клієнтів «А-КЛУБ» власників пакетів Club, Elite
1.
Індекс
1.1.
1.1.1.

1.1.2.

1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.

Тарифи на обслуговування рахунків та розрахункові операції
Операція (послуга)
Тариф
Операції з готівкою:
Перерахування готівкових коштів без зарахування на рахунок:
- у сумі від 1 000 000,00 грн. або еквівалент цієї суми в іноземній валюті
за курсом НБУ на день здійснення операції.
Обмін банкнот національної валюти одного номіналу на банкноти іншого
номіналу:
- у сумі від 25 000,00 грн.
Відкриття та обслуговування поточних рахунків:
Відкриття поточного рахунку в національній валюті
Відкриття поточного рахунку в іноземній валюті
Відкриття поточного рахунку в національній та іноземній валютах
нерезиденту-інвестору
Зарахування грошових коштів безготівковим шляхом на рахунки:
Зарахування коштів на поточні і транзитні рахунки в національній та
іноземній валютах (крім п.1.3.2.):
Зарахування коштів на поточні рахунки в національній та іноземній
валютах з рахунків СПД та юридичних осіб відкритих в АТ «АльфаБанк» / АТ «Укрсоцбанк» (Прим. 1)
Послуга входить у вартість обслуговування 2, у випадку:
1) зарахування заробітної плати, відпускних, премій, добових, страхових та бюджетних
виплат.
2) перерахування суми коштів, у день її зарахування, на вкладний рахунок Клієнта в АТ
"Альфа-Банк". На суму коштів яка не буде перерахована на вкладний рахунок, в день її
зарахування, нараховується комісія згідно діючих Тарифів.

1.4.
1.4.1.
1.4.2.

Вихідні перекази з поточних рахунків:
Вихідні перекази з поточних рахунків в національній валюті (крім п.1.4.4.1.4.5.)
Вихідні перекази з поточних рахунків в іноземній валюті (крім п.1.4.3.1.4.5.) (Прим. 1, 2,11)

0,02% з ПДВ, max 5 000,00 грн. з ПДВ

0,10%, min 50,00 грн.

Входить у вартість обслуговування 1
Входить у вартість обслуговування 1
Входить у вартість обслуговування 1

Входить у вартість обслуговування 1

0,15% від суми, min 50 грн., max 500 грн.

1% від суми, min 50 грн. max 5000 грн.
0,80% від суми, min 10 Доларів США, max
1000 Доларів США (для пакету Club)

0,60% від суми, min 10 Доларів США, max
1000 Доларів США (для пакету Elite)

1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.5.

Вихідні перекази з поточних рахунків в іноземній валюті на рахунки,
відкриті у ВАТ «Альфа-Банк» (Росія) (Прим. 2)
Вихідні перекази в національній та іноземній валютах на рахунки
фізичних осіб відкритих в АТ «Альфа-Банк» / АТ «Укрсоцбанк»
Вихідні перекази в національній та іноземній валютах на рахунки СПД та
юридичних осіб відкритих в АТ «Альфа-Банк» / АТ «Укрсоцбанк» (Прим. 3)
Видача та/або внесення готівкових коштів:
Видача готівки з поточного рахунку

0,50% від суми, min 100 грн., max 2000 грн.
Входить у вартість обслуговування 2
0,30% min 100 грн. max 1000 грн.

Послуга входить у вартість обслуговування 2, якщо кошти надійшли на поточний рахунок:

1.5.1.

1) безготівковим шляхом з вкладних рахунків Клієнта відкритих в АТ «Альфа-Банк» (в т.ч.
нарахованих відсотків), при умові, що кошти були розміщені на вкладному рахунку не менше 7
(семи) календарних днів.
2) безготівковим шляхом з рахунків СПД та юридичних осіб відкритих в АТ «Альфа-Банк» /
ПАТ "Укрсоцбанк"
3) після купівлі/продажу або конвертації валюти на МВРУ

0,80% від суми (для пакету Club)
0,60% від суми (для пакету Elite)

4) у вигляді траншу по кредитній лінії
5) від операції з цінними паперами в АТ «Альфа-Банк» / АТ "Укрсоцбанк"

Видача готівки з вкладного рахунку "Динамічний"
1.5.2.

Послуга входить у вартість обслуговування 2, якщо:
1) кошти були розміщені на вкладному рахунку не менше 7 (семи) календарних днів

1.5.3.
1.6.
1.6.1.
1.7.
1.7.1.

Внесення готівки на поточний рахунок власником рахунку або 3-ю
особою
Послуга договірного списання (регулярні платежі):
Переказ грошових коштів з поточного рахунку в рамках договірного
списання (Прим.4):
- строком від 1-го до 6-ти місяців
- строком від 6-ти до 12-ти місяців
Операції з валютою:
Продаж/Купівля Клієнтом іноземної валюти за гривню на МВРУ з
поточного рахунку Клієнта (Прим. 5):
Послуга входить у вартість обслуговування 2, у випадку:

Входить у вартість обслуговування 3

60 грн.
100 грн.
0,50% (для пакету Club)
0,40% (для пакету Elite)

1) продажу іноземної валюти Клієнта для сплати комісії Банку
2) купівлі іноземної валюти для погашення кредитної заборгованості перед АТ "Альфа Банк"

1.7.2.

Безготівкова конвертація однієї іноземної валюти в іншу з поточного

0,50%, min 50 грн. max 5000 грн. (для пакету Club)
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рахунку Клієнта (Прим. 6)
Додаткові послуги:
Уточнення платежу або його анулювання:
- в національній валюті
- в іноземній валюті
Розшук сум відправлених з Банку, на запит Клієнта (Прим. 7):
- в національній валюті
- в іноземній валюті
Оформлення Довіреності на розпорядження рахунками у відділенні
Банку
Надання офіційної довідки по рахункам, інформація в якій пов’язана з
розрахунково-касовим обслуговуванням (Прим. 8)
Відправка документів на поштову адресу Клієнта в межах України (Прим. 9):
- в межах України
- за межі України
Надання рекомендованого листа, інформація в якому не пов’язана з
розрахунково-касовим обслуговування.
Надання виписки по поточному рахунку на запит Клієнта у відділенні
Банку або на електронну адресу
Надання офіційної довідки по рахункам, в тому числі по нарахованим та
виплаченим відсоткам (за кожну довідку)
Перевірка, оформлення, підтвердження Банком пакету документів для
реєстрації в НБУ Повідомлення про укладання резидентом договору про
отримання кредиту / позики або поворотної фінансової допомоги від
нерезидента.
Супровід кредиту від нерезидента, у тому числі перевірка, оформлення,
підтвердження Банком пакету документів для перереєстрації в НБУ
Повідомлення про укладання резидентом договору про отримання
кредиту / позики або поворотної фінансової допомоги від нерезидента, в
т.ч. підготовка Довідки щодо отримання та погашення кредиту / позики у
зв'язку зі зміною уповноваженого банку.
Надання копій (дублікатів) документів за запитом Клієнта, у тому числі із
архіву АТ "Альфа-Банк"
Надання копій (дублікатів) касових документів на вимогу Клієнта
Перевірка пакету документів та/або відправлення Повідомлення в НБУ
для перевірки/анулювання ліміту в системі "Е-ліміти" для здійснення
валютних операцій
Управління кредитною лінією під заставу майнових прав за депозитом
(Прим. 10)

1.8.15.

Надання кожного траншу (кредиту) по кредитній лінії

1.8.16.

Зберігання ощадних (депозитних) сертифікатів на пред'явника в сховищі
Банку (за один договір) (Прим. 12)

1
2
3
4
5
Примітки:
Прим. 1.

Прим. 2.

Прим. 3.

Прим. 4.
Прим. 5.
Прим. 6.
Прим. 7.
Прим. 8.

Прим. 9.
Прим.10.
Прим. 11.

Прим. 12.

0,40% min 50 грн. max 5000 грн. (для пакету Elite)

50 грн.
150 грн.
50 грн.
1300 грн.
150 грн. 4
100 грн.5
50 грн., в т.ч. ПДВ 8,33 грн.
500 грн., в т.ч. ПДВ 83,33 грн.
100 грн., в т.ч. ПДВ 16,67грн.
Входить у вартість обслуговування 1
500 грн.
700 грн., при надані згоди на
обслуговування кредиту, в т.ч. ПДВ
116,67грн.

1 000 грн. щорічно по кожному кредиту,
в т.ч. ПДВ 166,67 грн.

100 грн.
100 грн.
3500 грн., в т.ч. ПДВ 583,33 грн.
2 500 грн. (для пакету Club)
1 250 грн. (для пакету Elite)
0,10% від суми кожного наданого
траншу (без ПДВ)
не тарифікується, вартість включена в
тарифи п.1.8.5.

послуга окремо не тарифікується, вартість включена в тарифи п.1.6.1.
послуга окремо не тарифікується, вартість включена в тарифи п.1.4.1.-п.1.4.2.
послуга окремо не тарифікується, вартість включена в тарифи п.1.5.1.
розмір комісії залежить від типу пакету послуг: для пакету Club - 150 грн; для пакету Elite - 100 грн.
розмір комісії залежить від типу пакету послуг: для пакету Club - 100 грн; для пакету Elite - 100 грн (перші 2 довідки входять у вартість п.1.6.1.).
Комісія стягується в національній валюті за офіційним курсом НБУ на день проведення операції. У випадку відсутності (недостатності) коштів на рахунках Клієнта в
гривні для оплати комісії, Клієнт доручає Банку здійснити продаж іноземної валюти клієнта на МВРУ відповідно до вимог чинного законодавства за існуючими
Тарифами, зарахувати еквівалент проданої валюти на поточний рахунок в гривні і списати комісію за цим рахунком.
Додатково відшкодовуються витрати Банку на оплату комісії банкам-кореспондентам (у сумі списання банком-кореспондентом), у випадку її списання, окрім переказів,
що здійсненні з типом комісії "OUR OUR".
У випадку відправлення переказу з типом комісії "OUR OUR", Банку додатково сплачується фіксована комісія 30 доларів США (Прим.1).
При здійсненні переказів на рахунки юридичних осіб: (1) ТОВ «Універ Капітал» (код ЄДРПОУ 33592899) 26501000010422; (2) Благод ійний фонд «Помагаєм» (код
ЄДРПОУ 36532282) 26001013620001; (3) ПрАТ СК «Альфа страхування» (код ЄДРПОУ 30968986) 26504010601605; (4) ПрАТ СК «Уніка» (ЄДРПОУ 20033533)
26500011089101; (5) ПрАТ СК «ІНГО» (код ЄДРПОУ 16285602) 26504101493001, (6) ПрАТ СК «АХА Страхування» (код ЄДРПОУ 20474912) 26502010190903, (7) ПрАТ
"Українська пожежно-страхова компанія" (код ЄДРПОУ 20602681) 26503010191901, послуга окремо не тарифікується, вартість включена в тарифи п.1.4.1.
Регулярний платіж - платіж, що здійснюється Клієнтом з фіксованою періодичністю на фіксовану суму.
Комісія стягується від суми еквіваленту в гривні за курсом купівлі/продажу іноземної валюти.
Конвертація - купівля іноземної валюти 1 групи Класифікатора на міжбанківському валютному ринку України за іншу іноземну валюту цієї ж групи Класифікатора.
У випадку помилки з боку Банку, комісія не стягується.
Послуга окремо не тарифікується, вартість включена в п.1.6.1., за надання офіційної довідки про відкриття рахунку в день його відкриття та довідки щодо пролонгації
банківських вкладів.
Можлива додаткова плата за послуги поштових служб, котрі здійснюють доставку документів на поштову адресу за межі України, згідно тарифів служб.
Комісія за управління кредитною лінією сплачується одноразово в день підписання Договору про відкриття кредитної лінії.
При здійсненні вихідних переказів з поточних рахунків в іноземній валюті на рахунки, відкриті у банках-партнерах, тариф складає: для пакету CLUB - 0,80% min 10
Доларів США, max 250 Доларів США; для пакету ELITE - 0,60% min 10 Доларів США, max 250 Доларів США.
Під банками-партнерами маються на увазі банки: ЗАТ "Альфа-Банк" (Білорусь), АТ ДБ "Альфа-Банк" (Казахстан), "LGT Bank" (Швейцарія, Австрія, Ліхтенштейн), "Вank of
Georgia" (Грузія), "Liechtensteinische Landesbank AG" (Ліхтенштейн, Австрія), "Pictet Bank" (Швейцарія, Люксембург, Сінгапур), "Baltic International Bank" (Латвія), "CIM
Bank" (Швейцарія).
Послуга зберігання ощадного (депозитного) сертифікату на пред'явника надається Клієнтам А-КЛУБ лише у випадку розміщення в Банку депозитного вкладу з видачею
ощадного (депозитного) сертифікату на пред'явника.

Інше:
1) Тарифи на ведення та обслуговування поточних та вкладних рахунків застосовуються для фізичних осіб Клієнтів А-КЛУБ власників пакетів Club, Elite, в т.ч. для власників пакетів
Elite в рамках зарплатного проекту.
2) При здійсненні видачі готівки з поточних рахунків та рахунку "Динамічний" в першу чергу видаються ті кошти, у випадку наявності таких коштів на рахунку, видача яких окремо не
тарифікується, вартість входить тарифи п.1.4.1.-1.4.2. (приклад: кошти зараховані з вкладних рахунків, кошти зараховані з рахунків юридчиних осіб відкритих в АТ «Альфа-Банк» та
ін.) відповідно до п.1.5.1 та 1.5.2.
3) При здійсненні безготівкових переказів з поточних рахунків та рахунку "Динамічний" в першу чергу перераховуються ті кошти, у випадку наявності таких коштів на рахунку, при
видачі яких стягується комісія за видачу готівки.

