
№ Послуга

1. Розрахункове обслуговування

1.1.
Відкриття п/р суб'єкту господарювання – резиденту, іноземному

представництву, нерезиденту – інвестору

1.2. Перехід клієнта на обслуговування ТП "Регіональний" 
2

1.3. Щомісячне обслуговування кожного п/р 
3

1.4. Зарахування безготівкових коштів на п/р

1.5.
Перерахування коштів на рахунки відкриті в АТ "УКРСІББАНК", у т.ч.

договірне списання

2.

2.1. Внесення готівки на п/р

2.2. Зняття готівки з п/р Клієнта (у випадках, передбачених законодавством)

Тарифи для формування Статутного фонду у національній валюті

(на розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків клієнтів)

Тариф при валюті операції 
1

1
 Періодична комісія нараховується у розмірі індивідуального тарифу з першого дня 

місяця, у якому такий індивідуальний тариф було встановлено. Якщо індивідуальний 

тариф на періодичну послугу закінчується до дати останнього робочого дня місяця, 

комісія за місяць нараховується за базовим тарифом.

При відкритті п/р в іноземній валюті, попереднє відкриття т/р у національній валюті - 

обов'язкове. Послуги, не зазначені у ТП "Регіональний" в іноземній валюті, 

тарифікуються згідно з тарифним планом, на якому обслуговується п/р у 

національній валюті. Датою нарахування комісії є день виконання Банком операції 

(надання послуги) за дорученням Клієнта.            

За погодженням з Клієнтом Банк має право на компенсацію витрат, понесених у 

зв'язку з виконанням доручень Клієнта, не передбачених цими тарифами. При 

надсиланні грошових переказів іноземними кліринговими банками може стягуватися 

додаткова комісія із суми переказу.

Рахунки недержавним пенсійним фондам відкриваються на ТП "Регіональний" при 

цьому всі операції, виконані за рахунком (відповідно до ЗУ "Про недержавне 

забезпечення") не тарифікуються - ця умова встановлюється на рахунку 

індивідуальною нульовою умовою.

Скорочення "п/р" означає "поточний рахунок". Усі тарифи без ПДВ, за винятком 

пунктів, у яких зазначено "у т.ч. ПДВ".

2
 Перехід Клієнта на обслуговування ТП «Регіональний» з ТП «Базовий» 

можливий у 1-й робочий день наступного місяця.

3 
Комісія нараховується за наявності дебетових оборотів та не нараховується:

- за відсутності дебетових оборотів (у т.ч. при зупиненні руху коштів за 

рішенням державних органів у випадках, передбачених законодавством);

- при накладенні арешту на п/р Клієнта (при цьому, якщо в календарному місяці 

накладення арешту по п/р були обороти, комісія за поточний місяць 

нараховується);

- при виконанні платіжних вимог/інкасових доручень (розпоряджень) за 

рішенням державних органів у випадках, передбачених законодавством, за 

наявності у Банку відповідного документа на арешт коштів (встановлюється за 

п/р індивідуальними умовами).

Нарахування комісії поновлюється з моменту припинення дії відповідного 

рішення або поновлення руху коштів за т/с. У разі якщо по т/с накладено арешт 

на певну суму та залишок по т/с більший за цю суму, то Клієнт має право 

проводити платежі в межах доступної суми, при цьому комісія стягуватиметься.

входить до щомісячного обслуговування рахунку

250 UAH

входить до щомісячного обслуговування рахунку

Касове обслуговування

входить до щомісячного обслуговування рахунку


