ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням ТК від 15.04.2016р.
зі змінами від 01.10.2022р.
Тарифний план «Пенсійний»
Тарифи на розрахунково-касове обслуговування поточного рахунку
фізичної особи для виплати пенсії та соціальної допомоги в національній валюті
через АТ «ЮНЕКС БАНК»
Діють з 01.10.2022р.
Послуги та операції
Тариф
Строк сплати
1.Відкриття/закриття поточного рахунку
1.1.Відкриття поточного рахунку
Не тарифікується(1)
(1)
1.2.Закриття поточного рахунку
Не тарифікується
2.Перелік послуг та тарифів в національній валюті
2.1.Платежі/перекази з поточного рахунку у національній валюті:
2.1.1.Оплата за комунальні послуги
Не тарифікується(1), (2)
2.1.2.Переказ
кредитних
коштів,
отриманих згідно кредитного договору Не тарифікується(1)
з АТ «ЮНЕКС БАНК»
2.1.3.На власні поточні та вкладні
Не тарифікується(1)
рахунки
2.1.4.Грошові перекази на користь 0,10% від суми, min 2
юридичних або фізичних осіб
грн.
2.1.5. Транскордонні перекази коштів з
поточного рахунку на платіжну картку,
В день здійснення
2,00%
емітовану закордонним банком, з
операції
використанням «Інтернет банкінгу»
2.2.Зарахування коштів на поточний рахунок
2.2.1.Зарахування кредитних коштів на
В день здійснення
1,00% від суми
поточний рахунок
операції
2.2.2.Зарахування інших коштів на
Не тарифікується(1)
поточний рахунок
2.2.3.Зарахування пенсії соціальної
допомоги, що надійшли з Пенсійного Не тарифікується(1)
фонду України
2.3.Договірне списання коштів з поточного рахунку за дорученням клієнта
2.3.1.На користь третіх осіб згідно
0,1% від суми min
В день надання
умов договору банківського рахунку
1,00 грн, max 500,00
послуги
грн
2.3.2.На погашення заборгованості за
кредитом та процентами перед АТ Не тарифікується(1)
«ЮНЕКС БАНК»

2.3.3.На погашення заборгованості
перед АТ «ЮНЕКС БАНК» за іншими Не тарифікується(1)
послугами
2.4.Розслідування/зміна/уточнення
20,00 грн за
В день надання
умов платежу/відкликання платежу
повідомлення/запит
послуги
2.5.Нарахування процентів на залишок
Не передбачено
коштів на поточному рахунку
2.6. Касове обслуговування
2.6.1.Зарахування готівкових коштів на
рахунок клієнта, у т.ч. приймання,
перевірка та перерахунок готівкових Не тарифікується(1)
коштів для зарахування на поточний
рахунок
2.6.2.Видача коштів з поточного рахунку в національній валюті
2.6.2.1.Внесених
готівкою/безготівково
через
касу
структурного підрозділу Банку, у Не тарифікується(1)
якому відкрито даний поточний
рахунок
2.7. Додаткові послуги
2.7.1. За надання копій/дублікатів
документів (касових, розрахункових,
В день надання
50,00 грн
довідок та інших) на паперових носіях,
послуги
які знаходяться в архіві
2.7.2. За надання виписки по
поточному рахунку та додатків до неї
В день надання
10,00 грн
(за допомогою засобів електронного
послуги
зв’язку в межах України)
2.7.3. За надання довідок, пов'язаних з
В день надання
РКО, про наявність та cтан поточних
50,00 грн
послуги
рахунків
2.7.4. За надання довідок пов’язаних з
В день надання
наявністю або відсутністю кредитної
80,00 грн
послуги
заборгованості
2.7.5. За оформлення довіреності на
В день надання
розпорядження
рахунком
за
15,00 грн
послуги
ініціативою клієнта
2.7.6. За надання довідки про наявність, стан рахунку, підтвердження залишку коштів,
наявності кредитної заборгованості тощо за рахунками/договорами клієнтів період від
закриття яких на дату звернення:
В день надання
2.7.6.1. До 3 (трьох) років
50,00 грн
послуги
В день надання
2.7.6.2. Від 3 (трьох) до 5 (п’яти) років
100,00 грн
послуги
В день надання
2.7.6.3. Від 5 (п’яти) років
200,00 грн
послуги

Примітки:
1. Комісія за надання послуг (операцій) окремо не тарифікується, оскільки вартість цих
послуг (операцій) включена до плати за надання послуг платежів/переказів з
поточного рахунку в національній валюті.
2. Якщо інше не передбачено Тарифами на платежі та розрахунково-касове
обслуговування фізичних осіб (за операціями без відкриття рахунку).

