Додаток №1 до Протоколу Тарифного комітету
№13ГБ від 25.07.2016

Затверджено
засіданням Тарифного комітету
АТ „МІСТО БАНК”
25.07.2016 (протокол №13ГБ),
13.12.2016 (протокол №25К),
21.12.2016 (протокол №26К)
10.10.2017 (протокол №20 ГБ)

Тарифи АТ «Місто Банк» на послуги та
операції приватних клієнтів в національній
та іноземній валютах
3. Касові та неторгові операції
3.1.

Прийом коштів

3.1.1.

Національна валюта

3.1.1.1.

Прийом платежів у національній валюті від фізичних осіб (без відкриття
поточного рахунку) для подальшого переказу
на користь підприємств, що надають комунальні послуги (квартплата,
електроенергія, газ, водо- та теплопостачання, гаряча вода, тощо) з якими
укладені угоди на прийом платежів, у т.ч. за системою ГЕРЦ
на користь підприємств, які надають комунальні послуги (житлово- будівельні
кооперативи тощо) з якими не укладені угоди на приймання платежів
на користь бюджетів та інших фондів
на користь підприємств сфери обслуговування, торгівлі та інших юридичних осіб

3.1.1.1.1.

3.1.1.1.2.
3.1.1.1.3.
3.1.1.1.4.
3.1.1.1.5.

Київською філією АТ "Місто Банк" за Договором № 170/523 від 10.01.2013 р,
укладеним з АТ "Банк Фамільний"

3.1.1.2.
3.1.1.3.

Прийом коштів для поповнення власних рахунків в межах АТ «Місто Банк»
Прийом коштів для погашення кредитної заборгованості в межах АТ «Місто
Банк»

3.1.2.
3.1.2.1.

3.2.3.
3.2.3.1.

Іноземна валюта
Прийом коштів для здійснення переказу без відкриття рахунку за межі АТ
«Місто Банк»
Прийом коштів для поповнення власних рахунків в межах АТ «Місто Банк»
Прийом коштів для погашення кредитної заборгованості в межах АТ «Місто
Банк»
Переказ коштів
Переказ коштів для поповнення власних рахунків в національній та іноземній
валюті в межах АТ «Місто Банк»
Переказ коштів для поповнення рахунків інших осіб в національній валюті в
межах АТ «Місто Банк»
Переказ коштів для за межі АТ «Місто Банк» без відкриття рахунку (2909)
- в доларах США

3.2.3.2.

- в євро

3.2.3.3.

- в інших валютах

3.2.4.

Переказ коштів для за межі АТ «Місто Банк» без відкриття рахунку
міжнародними системами переказів коштів
Переказ коштів без відкриття рахунку в національній валюті для подальшої

3.1.2.2.
3.1.2.3.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.

3.2.5.

9,00 грн. від суми кожного платежу

без ПДВ

1% , але не менше 15,00 грн.
від суми кожного платежу
2 %, але не менше 15,00 грн.
1%, але не менше 15,00 грн.

без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ

Встановлюється Київською філією
АТ "Місто Банк" на умовах Договору
№ 170/523 від 10.01.2013 р, укладеного
з АТ "Банк Фамільний", за умови
забезпечення беззбитковості
Не тарифікується
Не тарифікується

Не тарифікується
Не тарифікується
Не тарифікується

Не тарифікується
0,3% від суми переказу, min- 10 грн

без ПДВ

0,5% від суми переказу, min – 30,00 дол.
США, max – без обмежень
0,5% від суми переказу
min – 30,00 євро, max – без обмежень
0,5% від суми переказу, min – екв. 30,00
дол. США, max – екв. без обмежень
Відповідно до встановлених тарифів
міжнародної системи переказів коштів
0,3% від суми переказу, min 10 грн

без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ

3.4.

виплати без відкриття рахунку в межах АТ «Місто Банк»
Видача коштів
Видача переказу фізичній особі у національній валюті без відкриття поточного
рахунку в межах системи Банку
Обмін/конверсія/перерахунок готівкової іноземної валюти

3.4.1.

Обмін готівкової іноземної валюти

За встановленими курсами

3.4.2.

Перевірка платіжності та перерахунок іноземної валюти

без ПДВ

3.4.3.
3.5.

Конверсія готівкової валюти
Інші операції

$ 0,10 за купюру, але не менше 50,00грн
та не більше 1000,00 грн
1,00%

3.5.1.
3.5.2.

Видача дублікату касового документу
Довідка щодо платежів або боргів за системою «Герц»

10,00 грн
1,00 грн

без ПДВ
без ПДВ

3.3.
3.3.1.

(Комісійні у валюті сплачуються у гривнях за курсом НБУ на день здійснення операції)

0,3 % від суми переказу,
min. 10 грн.

без ПДВ

без ПДВ

