Тарифний пакет «ІТ Developer & Freelance»
№ п/п

Інформація по тарифному пакету

Тариф

ПДВ

Фізичні особи - підприємці,
що працюють в сфері
надання ІТ послуг та інших
послуг для юридичних осіб
(у тому числі юридичних
осіб - нерезидентів) та
мають групу по КВЕД: 58.2,
62.0, 63.1, 63.91, 63.99,
82.20

-----------

1.

Цільовий сегмент тарифного пакету

4.
4.1.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.

4.4.2.

Відкриття/переоформлення/закриття поточних рахунків в національній та іноземній валюті/підключення до тарифного пакету/обслуговування тарифного пакету
1 грн.
Одноразова комісія за пакетне обслуговування (у тому числі до системи дистанційного обслуговування)
Без ПДВ
Щомісячна комісія за пакетне обслуговування*
- юридичних осіб
--------------Без ПДВ
50 грн.
- фізичних осіб – підприємців та фізичних осіб які проводять незалежну професійну діяльність
* Плата стягується за наявності оборотів по поточному рахунку протягом місяця – за виключенням операцій по нарахуванню відсотків на залишок коштів на рахунку та сплати комісій на
користь Акціонерного банку «Південний»
Відкриття поточних рахунків в національній валюті та іноземній валюті
Відкриття першого поточного рахунку юридичним особам:
- в національній валюті
------------------Без ПДВ
- іноземній валюті за кожним видом валюти
Відкриття другого та послідуючих поточних рахунків в національній валюті та іноземній валюті юридичним особам
Відкриття першого поточного рахунку фізичним особам – підприємцям та фізичним особам які проводять незалежну професійну діяльність
- в національній валюті
Входить до вартості пакету
- іноземній валюті за кожним видом валюти
Без ПДВ
Відкриття другого та послідуючих поточних рахунків в національній валюті та іноземній валюті фізичним особам – підприємцям та фізичним особам які
30 грн.
проводять незалежну професійну діяльність
Зміна системи пакетного обслуговування (в тому числі систем дистанційного обслуговування):
Базові тарифи на розрахункове касове обслуговування юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та фізичні особи які проводять незалежну
професійну діяльність сегменту малого та середнього бізнесу
Тарифний пакет «Підприємництво»

4.4.4.

Тарифний пакет «Універсальний»

4.4.5.

Тарифний пакет «Міжнародний»

4.4.6.

Тарифний пакет «ІТ Developer & Freelance»

4.4.7.

Тарифний пакет «Агро»

5.

Перекази по поточним рахункам

5.1.

Перекази в національній валюті

5.1.1.

Переказ коштів за платіжними дорученнями з рахунків 2600, 2650 за межі Акціонерного Банку «Південний» (на рахунки клієнтів в інші банки) у тому числі по рахункам зі спеціальним режимом

5.1.2.

В операційний час (з 9.00 до 16.00):

5.1.2.1.

- з використанням системи дистанційного обслуговування IFOBs

4.3.
4.3.1.
4.3.1.1
4.3.1.2
4.3.2.
4.3.3.
4.3.3.1
4.3.3.2
4.3.3.3
4.4.
4.4.1.

- до 2 переказів на місяць включно

100 грн.

Без ПДВ

Входить до вартості пакету

- від 3 до 5 переказів на місяць включно
- від 6 до 10 переказів включно на місяць
- від 11 до 20 переказів включно на місяць
- від 21 до 50 переказів включно на місяць

Без ПДВ
2 грн.

- від 51 до 100 переказів включно на місяць
- зі 101 переказу на місяць
5.1.2.2.
5.2.
5.2.1.
5.2.1.1.

5.2.1.2.

В післяопераційний час (з 16.00 до 18.00):
- з використанням системи дистанційного обслуговування IFOBs
Перекази в іноземній валюті (Долари США, Євро, Російські рублі, інші валюти):
Переказ коштів за платіжними дорученнями за межі Акціонерного Банку «Південний» (на рахунки клієнтів в інші банки)**:
- з використанням паперових носіїв:
- загальна кількість переказів на місяць становить від 1 до 5 платежів
- загальна кількість переказів на місяць становить від 6 платежів
- з використанням системи дистанційного обслуговування IFOBs
- загальна кількість переказів на місяць становить від 1 до 5 платежів
- загальна кількість переказів на місяць становить від 6 платежів

15 грн.

Без ПДВ

0,20 % (мін 35 Дол. США,
макс. 250 Дол. США)

Без ПДВ

0,15 % (мін 25 Дол. США,
макс. 200 Дол. США)

Без ПДВ

** по платежу на умові "гарантоване OUR" (отримання коштів отримувачем у повному обсязі) - сплачується встановлений розмір комісії Акціонерного банку "Південний" та додатково
комісія банка отримувача за зарахування коштів на рахунок отримувача. Платіж на умові "гарантоване OUR" здійснюється за попереднім погодженням з банком.
6.

Купівля/продаж іноземної валюти

6.1.

Купівля іноземної валюти за гривню*:
- від 0,01 - 20 000, 00 USD/EUR за місяць
- від 20 000, 01 - 50 000, 00 USD/EUR за місяць
- від 50 000, 01 - 100 000, 00 USD/EUR за місяць
- від 100 000, 00 - 150 000, 00 USD/EUR за місяць
- від 150 000, 00 USD/EUR за місяць
Продаж (обов’язковий та вільний) іноземної валюти за гривню:
- від 0,01 - 20 000, 00 USD/EUR за місяць
- від 20 000, 01 - 50 000, 00 USD/EUR за місяць
- від 50 000, 01 - 100 000, 00 USD/EUR за місяць
- від 100 000, 00 - 150 000, 00 USD/EUR за місяць
- від 150 000, 00 USD/EUR за місяць
Касові операції
Касові операції в національній валюті
Видача готівки з поточного рахунку у тому числі з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання 2604 (ПДВ, Чорнобильські виплати)**
- до 50 000,00 грн., на місяць
- від 50 000,01 грн. до 100 000,00 грн., на місяць
- від 100 000,01 грн. до 500 000,00 грн., на місяць
- від 500 000,01 грн.до 1 000 000,00 на місяць

6.2.

7.
7.1.
7.1.1.

8.

0,20%

Без ПДВ

0,20%

Без ПДВ

1,5 % мін 20 грн.

Без ПДВ

Входить до вартості пакету

Без ПДВ

- від 1 000 000,01 (або еквівалент) на місяць
Система дистанційного обслуговування IFOBs

8.1.

- абонентські послуги за розрахункове обслуговування за системи дистанційного обслуговування IFOBs

9.
9.1.

Оформлення/обслуговування корпоративної картки:
Оформлення картки та її обслуговування для кожного користувача (довіреної особи) протягом 3-х років

9.1.1.

- перша картка

9.1.2.
9.2.
9.2.1.
9.2.2.
9.2.3.
9.3.

- друга та послідуючі
Плата за отримання готівкових коштів з поточного рахунку з використанням корпоративної платіжної картки:
- в банкоматах АБ «Південний»
- в касах АБ "Південний"
- в банкоматах інших банків України
Система "Mobi-Card"

9.3.1.

- щомісячне обслуговування в системі

9.4.

Закриття всього пакету (закриття всіх рахунків в рамках пакету)

Входить до вартості пакету

Без ПДВ

90 грн.
0,3 % + 1 грн.
0,8 % + 5 грн.
1,0 % + 5 грн.

Без ПДВ

Входить до вартості пакету

Без ПДВ

100 грн.

Без ПДВ

