Тарифи на ведення та обслуговування поточних рахунків
фізичних осіб-клиєнтів «А-КЛУБ»
1.

2.

3.

Відкриття рахунку
1.2. Відкриття поточного рахунку в національній/іноземній
валюті
1.3. Відкриття поточного рахунку в національній та
іноземній валютах нерезиденту-інвестору2
Зарахування грошових коштів
2.2. Зарахування коштів на поточні та транзитні рахунки в
національній та іноземній валютах, в т.ч. з рахунків
СПД і юридичних осіб, відкритих в АТ «Альфа-Банк»
2.3. Внесення готівки на поточний рахунок власником
рахунку або 3-ю особою
Вихідні перекази
3.2. Вихідні перекази з поточних рахунків в національній
валюті

Не тарифікується1
1 000 грн.

Не тарифікується1

Не тарифікується1

1% від суми, min 50 грн. max 2 000 грн.

Послуга не тарифікується1, якщо вихідний переказ здійснюється на
рахунки фізичних осіб АТ «Альфа-Банк».

3.2. Вихідні перекази з поточних рахунків в іноземній
валюті2,3
Послуга не тарифікується1, якщо вихідний переказ здійснюється на
рахунки фізичних осіб АТ «Альфа-Банк».

3.3. Вихідні перекази з поточних рахунків в іноземній
валюті на рахунки, відкриті в АТ «Альфа-Банк» (Росія,
Казахстан, Білорусь)2
3.4. Вихідні перекази в національній та іноземній валютах
на рахунки юридичних осіб, відкритих в АТ «Альфа-Банк»
4.

5.

1% від суми, min 10 USD, max 1 000 USD
0,50% від суми, min 100 грн., max 2000
грн.
0,30% min 100 грн. max 1 000 грн.

Видача:
4.1. Видача готівки з поточного рахунку
(Послуга не тарифікується1, якщо кошти надійшли на поточний
рахунок безготівковим шляхом з вкладних рахунків Клієнта, в АТ
«Альфа-Банк» (в т.ч. нарахованих відсотків), а також з вкладного
рахунку "Динамічний", якщо кошти були розміщені на вкладному
рахунку більше 14 (чотирнадцяти) календарних днів) та у вигляді
траншу по кредиту.

1% від суми

4.2. Видача готівки з вкладного рахунку "Динамічний",
якщо кошти були розміщені на вкладному рахунку
менше 14 (чотирнадцяти) календарних днів

1% від суми

Операції із валютою5:
5.1. Продаж /купівля іноземної валюти за гривню на МВРУ
5.2. Безготівкова конвертація однієї іноземної валюти в
іншу по поточному рахунку

Не тарифікується1
Не тарифікується1

6.1 Обмін банкнот національної валюти одного номіналу
на банкноти іншого номіналу в сумі від 25 000,00 грн.
6.2. Перерахунок готівкових коштів без зарахування на
рахунок в сумі від 1 000 000 грн. або еквівалент цієї суми в
іноземній валюті за курсом НБУ на день здійснення
операції
7. Супроводження кредиту від нерезидента, в тому числі перевірка, оформлення,
підтвердження Банком пакету документів для перереєстрації в НБУ.

0,10%, min 50,00 грн., без ПДВ

6.

Операції з готівкою:

8.

Консультація з банківських послуг

9.

Консультація з фінансових послуг

10. Перевірка пакету документів і / або відправка Повідомлення в НБУ для
перевірки / анулювання ліміту в системі "Е-ліміти" для здійснення валютних операцій
11. Управління кредитною лінією під заставу майнових прав на депозіт 5
12. Надання кожного траншу (кредиту) за кредитною лінією
10. Перевірка, оформлення, підтвердження Банком пакету документів для
реєстрації в НБУ. Повідомлення про укладення резидентом договору про отримання
кредиту / позики або поворотної фінансової допомоги від нерезидента
13. Інші послуги:
Оформлення довіреності на розпорядження рахунками у відділенні Банку
Надання офіційної довідки по рахунках, інформація в якій пов'язана з
розрахунково-касовим обслуговуванням

Надання виписки по поточному рахунку за запитом Клієнта у відділенні Банку або
на електронну адресу

Надання офіційної довідки по рахунках
14. Комісія за обслуговування неактивного рахунку6



АТ «Альфа-Банк». В Державному реєстрі банків № 158. Ліцензія НБУ № 61 від 05.10.2011 р. Усі види банківських послуг.

0,02% с ПДВ, max 5 000 грн. з ПДВ

1 000 грн. щорічно по кожному
кредиту, в т.ч. ПДВ 166,67 грн.
10 000 грн.
в т.ч. ПДВ 1666,67 грн.
3 500 грн.
в т.ч. ПДВ 583,33 грн.
3500 грн., в т.ч. ПДВ 583,33 грн.
2 500 грн. (без ПДВ)
0,10% від суми кожного траншу (без
ПДВ)
700 грн., при наданні згоди на
обслуговування, в т.ч. ПДВ 116,67 грн.

Не тарифікується1

100 грн./міс.

Примітки:
1. Вартість включена в тарифи п.3.4.
2. Додатково відшкодовуються витрати Банку на оплату комісії банкам-кореспондентам (в сумі списання банком-кореспондентом), в разі її
списання, крім переказів, здійснених з типом комісії "OUR OUR". У разі відправлення переказу з типом комісії "OUR OUR", Банку додатково оплачується
фіксована комісія 30 доларів США.
3. При здійсненні вихідних переказів з поточних рахунків в іноземній валюті на рахунки, відкриті в банках-партнерах, тариф становить 1% 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).
4. Конвертація - купівля іноземної валюти 1 групи Класифікатора на міжбанківському валютному ринку України за іншу іноземну валюту цієї ж групи
Класифікатора.
5. Комісія за управління кредитною лінією сплачується одноразово в день підписання Договору про відкриття кредитної лінії.
6. Неактивний рахунок - це рахунок, за яким більше 180 календарних днів від дати останнього робочого дня поточного місяця, не здійснювали
фінансові операції за рахунком ЕПЗ і залишок коштів на рахунку на дату списання комісії не перевищував 5000грн. / 200 дол.США / 200 Євро. Якщо
в день списання комісії залишок на рахунку, нижче комісії зазначеної в тарифах, то комісія встановлюється і списується в рамках залишку власних
коштів на рахунку. Під розрахунково-касовим обслуговуванням мається на увазі зміна лімітів ЕПЗ або їх платіжних додатків, внесення, вилучення ЕПЗ
в / з стоп-списку тощо., Якщо дана послуга не вказана окремо в чинні Тарифи
* відкриття карткового рахунку та випуск ЕПЗ є обовязковою умовою обслуговування поточного рахуну, картковий рахунок обслуговується в рамках Тарифів, передбачених для
карткового рахунку згідно п.4 Обслуговування карткового рахунку.

АТ «Альфа-Банк». В Державному реєстрі банків № 158. Ліцензія НБУ № 61 від 05.10.2011 р. Усі види банківських послуг.

