ЗАТВЕРДЖЕНО
Протоколом засідання ТК №28
від 23.12.2021 р.
ТАРИФНИЙ ПЛАН «SMART EXCHANGE»
Тарифи на розрахунково-касове обслуговування фізичних осіб
(за операціями з відкриттям рахунку)
Діють з 20.01.2022 р.
Послуги та операції

Тариф

Строк сплати

1. Відкриття, закриття поточного рахунку та нарахування процентів по рахунку:
1.1. Відкриття рахунку в національній
Не передбачено
валюті
1.2. Відкриття рахунку в іноземній
Не тарифікується1
валюті
1.3. Закриття рахунку
Не тарифікується1
1.4. Нарахування процентів за залишок
Не передбачено
коштів на рахунку
2. Зарахування коштів на поточний рахунок2
2.1. Безготівкові зарахування на
1%
в день здійснення операції
рахунок, крім визначених п.2.1.1.
2.1.1. коштів з проведення операцій
обміну валют в системі інтернетбанкінгу та коштів з вкладного (в т.ч.
Не тарифікується 1
рахунку обліку нарахованих процентів)
рахунку вкладника в АТ «ЮНЕКС
БАНК»
2.2. Зарахування готівкових коштів на
Не тарифікується1
рахунок
3. Перекази з поточного рахунку
3.1. В межах АТ «ЮНЕКС БАНК» в
Не передбачено
національній валюті
3.2. За межі АТ «ЮНЕКС БАНК» в
Не передбачено
національній валюті
3.3. В межах АТ «ЮНЕКС БАНК» в
Не тарифікується1
іноземній валюті
Згідно з Тарифами на
3.4. За межі АТ «ЮНЕКС БАНК» в
перекази за системою
іноземній валюті
SWIFT

3.5. Розслідування, зміна, уточнення
умов переказу або відкликання
переказу
4. Готівкові операції
4.1. Видача готівкових коштів з
поточного рахунку в національній
валюті
4.1. Видача готівкових коштів з
поточного рахунку в іноземній валюті

20,00 грн. за кожне
повідомлення/запит

в день надання послуги

Не передбачено

-

Не тарифікується1

-

5. Операції з купівлі, продажу, обміну безготівкової іноземної валюти на ВРУ
5.1. Купівля, продаж іноземної валюти 1 групи класифікатора НБУ2:
в сумі, що не перевищує еквівалент
100 000,00 доларів США (включно) на
0,3%
в день здійснення операції
дату здійснення операції;
в сумі, що перевищує еквівалент
100 000,00 доларів США на дату
0,2%
здійснення операції
5.2. Обмін іноземної валюти,
0,3%
купівля, продаж однієї іноземної
валюти за іншу іноземну валюту
6. Щомісячна комісія за
50 грн., але не
обслуговування неактивного
більше залишку на
поточного рахунку, рух коштів на
рахунку
якому був відсутній більше 6
(шести) місяців
7. Надання виписок, довідок, дублікатів документів:
7.1. надання щомісячної виписки про
рух коштів на рахунку за запитом
10 грн.
клієнта у паперовій формі
7.2. надання копій/дублікатів
документів (касових, розрахункових,
довідок та інших) за період понад 3
(три) роки до дати звернення у
300 грн. за один
паперовій формі (у разі необхідності
запит
вилучення архівів у паперовій формі
додатково компенсується вартість
витрат архівної компанії)
7.3. надання довідки про наявність
рахунку, стан рахунку, підтвердження
50 грн. за одну
залишку коштів, наявності кредитної
довідку
заборгованості тощо за діючими

в день здійснення операції

в день надання послуги

останній робочий день
кожного місяця

в день надання послуги

в день надання послуги

в день надання послуги

(відкритими) рахунками клієнтів, за
виключенням:
якщо період від закриття рахунку до
дати звернення не перевищує 5 (п’ять)
років
якщо період від закриття рахунку до
дати звернення перевищує 5 (п’ять)
років
7.4. надання виписки про рух коштів
на рахунку за операціями, здійсненими
протягом цього ж операційного дня
7.5. Оформлення платіжного
доручення на паперовому носії

100 грн. за одну
довідку

в день надання послуги

200 грн. за одну
довідку

в день надання послуги

Не тарифікується1

-

Не тарифікується1

-

Комісія за надання зазначеної банківської послуги окремо не тарифікується, оскільки її
вартість включена до вартості послуг з купівлі, продажу, обміну безготівкової іноземної
валюти на ВРУ (п.5).
2
Комісійна винагорода за операціями в іноземній валюті та/або яка визначена в іноземній
валюті сплачується у гривнях за офіційним курсом НБУ на дату здійснення операції.
1

