Тарифний пакет "ІТ - універсальний (резидент)"
№ п/п

1.

Найменування послуги

Цільовий сегмент тарифного пакету

1.2

Рахунки що відкриваються в рамках тарифного пакету

2.
3.

Одноразова комісія за пакетне обслуговування (у тому числі систем дистанційного обслуговування)
Щомісячна комісія за пакетне обслуговування*

Тариф

ПДВ

Юридичні особи - резиденти (з якими
банк уклав договір про надання
Фізичні особи - підприємці (які мають
банківських послуг зарахування грошових групу по КВЕД: 58.2, 62.0, 63.1) які уклали
коштів згідно відомості), які уклали
договори з юридичною особою договора про надання послуг з фізичними
резидентом
особами - підприємцями

2600 в національній валюті (один рахунок)
2600 в іноземній валюті (один рахунок)

------------

2600 в національній валюті (один рахунок)
2600 в іноземній валюті (один рахунок)
2605 в національній валюті (один рахунок)

Не тарифікується
100 грн. за кожний рахунок

50 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 першого поточного рахунку :
- в національній валюті
Не тарифікується
- іноземній валюті за кожним видом валюти
Відкриття транзитного рахунку 2909 для зарахування грошових коштів в національній/іноземній валюті для
В рамках даного пакету послуга не
5.
Не тарифікується
Без ПДВ
подальшого розподілу таких коштів згідно укладених з банком договорів та відомості
надається
100 грн.
6.
Зміна системи пакетного обслуговування (в тому числі системи дистанційного обслуговування):
В рамках даного пакету послуга не надається
7.
Переказ Банком коштів в іноземній валюті згідно отриманої відомості
0.30%
7.1.
Зарахування Банком коштів в національній валюті згідно отриманої відомості**
** Плата стягується з юридичної особи - резидента якщо така плата вказується в договорі про надання банківських послу, в іншому випадку вказана плата стягується з фізичної особи - підприємця з яким юридична особа резидент уклав відповідні зовнішньоекономічні договори.
4.
4.1.1.
4.1.2.

8.
8.1.
8.2.
9.
9.1.

Переказ коштів юридичною особою - резидентом/фізичною особою - підприємцем по поточним рахунка в національній валюті за платіжними дорученнями за межі Акціонерного Банку «Південний» (на рахунки клієнтів
в інші банки) в операційний час (з 9.00 до 16.00) з використанням системи дистанційного обслуговування Ifobs:
Не тарифікується
2 грн.

- до 5 переказів на місяць включно
- з 6 переказу на місяць
Переказ залишку коштів згідно договору доручення на договірне списання грошових коштів:

Не тарифікується

- на рахунок в межах Акціонерного банку «Південний»

9.2.

- на рахунок за межі Акціонерного банку «Південний»

10.

Купівля іноземної валюти за гривню з використанням заяви на купівлю іноземної валюти направленої засобами
системи дистанційного обслуговування IFOBs

11.

Продаж (обов’язковий та вільний) іноземної валюти за гривню з використанням заяви на продаж іноземної валюти
направленої засобами системи дистанційного обслуговування IFOBs

Без ПДВ

75 грн. щомісячно (за наявності факту
перерахування)

В рамках даного пакету послуга не
надається

0.20%

Не тарифікується

Без ПДВ

Без ПДВ

13.
14.
14.1.
14.2.
15.
15.1.
15.2.
15.3.
Пояснення:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Абонентські послуги за розрахункове обслуговування за системою дистанційного обслуговування IFOBs
Оформлення корпоративної 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 Акціонерного банку «Південний»
- в касах Акціонерного банку "Південний"
- в банкоматах інших банків України

75 грн.

Не тарифікується

150 грн.
150 грн.

Не тарифікується
90 грн.

Без ПДВ

0,75% + 1 грн.
0,85 % + 5 грн.
1,5 % + 5 грн.

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

Без ПДВ

Дана редакція Тарифів відміняє всі попередні тарифи Банку для вищевказаного цільового сегменту Клієнтів щодо вказаних послуг
Банк залишає за собою право розглядати питання сплати спеціальної й додаткової комісії, якщо виконання операцій потребує додаткових обсягів робіт та/або при виникнення ситуацій, які не можливо було
Податки, збори, мито, телекомунікаційні, телеграфні, поштові витрати та комісії кореспондентів сплачуються клієнтом. Інші непередбачені витрати (у разі їх наявності), пов’язані з виконанням операцій клієнтів, також
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
Комісії по операціях, що не вказані в даному Тарифному пакеті, стягуються згідно Базових тарифи на РКО/КПК/ПК для клієнтів МСБ/КБ/РБ
Банк має право змінювати діючі Тарифи.

