Тарифний пакет «Крюінги»
№ п/п

1.1.

Інформація по тарифному пакету

Цільовий сегмент тарифного пакету

Тариф

ПДВ

Юридичні особи які мають
відповідні ліцензії/сертифікати
на здійснення крюінгової
діяльності

- один рахунок 2600 в UAH

-----------

- один рахунок 2600 в USD
- один рахунок 2600 в EUR

1.2.

Наповнення тарифного пакету (перелік обов’язкових рахунків/систем що в обов’язковому порядку відкривається в рамках цього пакету)

- один рахунок 2600 в інших
іноземних валютах (за
бажанням клієнта)
- один рахунок 2605 (валюта
на вибір клієнта)
- платіжна карта VISA Business
- система IFOBs

2.3.
2.3.1.

- система "Mobi-Card"
Відкриття/переоформлення/закриття поточних рахунків в національній та іноземній валюті/підключення до тарифного пакету/обслуговування тарифного пакету
Одноразова комісія за пакетне обслуговування (у тому числі до системи дистанційного обслуговування)
1 грн.
Без ПДВ
Щомісячна комісія за пакетне обслуговування*
- юридичних осіб
150 грн.
Без ПДВ
* 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:

2.3.1.1

- в національній валюті

2.3.1.2
2.3.2.
2.4.
2.4.1.

- іноземній валюті за кожним видом валюти
Відкриття другого та послідуючих поточних рахунків в національній валюті та іноземній валюті юридичним особам
Зміна системи пакетного обслуговування (в тому числі систем дистанційного обслуговування):
Базові тарифи на РКО для клієнтів МСБ

2.4.2.

Тарифний пакет «Підприємництво»

2.4.3.

Тарифний пакет «Універсальний»

2.4.4.

Тарифний пакет «Міжнародний»

3.

Перекази по поточним рахункам

3.1.

Перекази в національній валюті

3.1.1.

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
використання 2604 (сплата ПДВ, тощо):

3.1.2.

В операційний час (з 9.00 до 16.00):

3.1.2.1.

- з використанням системи дистанційного обслуговування IFOBs

4.

- до 5 переказів на місяць включно
- від 6 переказів на місяць
Продаж іноземної валюти

2.
2.1.
2.2.
2.2.1.

Не трарифікується

Без ПДВ

100 грн.

100 грн.

Без ПДВ

Не трарифікується
2 грн.

Без ПДВ

0.28%
0.25%
0.20%
0.15%
0.10%

Без ПДВ

Не трарифікується

Без ПДВ

Не трарифікується
150 грн.

Без ПДВ

0,7 % + 1 грн.
0,8 % + 5 грн.
1,0 % + 5 грн.

Без ПДВ

Не трарифікується

Без ПДВ

4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
5.
5.1.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.3.
6.3.1.
Пояснення:
1.

Продаж (обов’язковий та вільний) іноземної валюти за гривню:
- від 0,01 - 2 500, 00 USD/EUR за місяць
- від 2 500,01 - 5 000,00 USD/EUR за місяць
- від 5 000,01 - 10 000,00 USD/EUR за місяць
- від 10 000,01 - 50 000,00 USD/EUR за місяць
- від 50 000,01 USD/EUR за місяць
Система дистанційного обслуговування IFOBs
- абонентські послуги за розрахункове обслуговування за системи дистанційного обслуговування IFOBs
Оформлення/обслуговування корпоративної картки:
Оформлення картки та її обслуговування для кожного користувача (довіреної особи) протягом 3-х років
- перша картка
- 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"
- щомісячне обслуговування в системі

2.

Банк має право встановлювати додаткову плату, комісії (не передбачені даним Тарифним пакетом), якщо виконання операцій потребує додаткових обсягів робіт (надання послуг).

3.

Усі додаткові комісії кореспондентів, Банку (не передбачені даним Тарифним пакетом), податки, збори, мито, телекомунікаційні, телеграфні, поштові та інші витрати (у разі їх наявності) сплачуються
клієнтом окремо.

4.

Усі комісії, пов’язані з виконанням операцій з іноземними валютами та документами в іноземних валютах, сплачуються в національній валюті за курсом, що встановлений Національним банком
України на день виконання операцій.

5.

Комісії по операціях, що не вказані в даних Тарифних пакетах, стягуються згідно Базових тарифів для юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та самозайнятих осіб (нотаріуси, адвокати) сегменту
малого та середнього бізнесу.

6.
Примітки

Дана редакція Тарифного пакету у разі внесення змін до пакету відміняє всі попередні редакції цього пакету.

Банк має право змінювати діючі Тарифи. 

* Якщо сума іноземної валюти що продається припадає на граничні значення тарифів то частина іноземної валюти що продається до встановленого граничного значення буде нараховуватись та стягуватись за
тарифом який встановлено для відповідного граничного значення, частина іноземної валюти що припадає на інше граничне значення буде нараховуватись та стягуватись за тарифом який встановлено для іншого
відповідного граничного значення.

