Додаток №1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Протоколом засідання ТК №17 від 27.09.2021 р.
Тарифний план «UNEX-INTERNATIONAL»
на розрахункове - касове обслуговування юридичних осіб(1)
(для поточних рахунків юридичних осіб-нерезидентів)
Цільовий сегмент: юридичні особи-нерезиденти.
Операційний день: з понеділка по четвер - до 17:45; у п'ятницю та у дні напередодні свят - до 17:00.
Оплата здійснюється в день виконання операції, якщо інше не передбачено Тарифом.
Чинні з 01.10.2021 р.
№ п/п

Назва послуги

(2)

1. Операції, що пов’язані з відкриттям рахунків
Відкриття поточного мультивалютного рахунку (3) (у т.ч.
переоформлення рахунку для формування статутного
1.1.
фонду на поточний рахунок), рахунку для формування
статутного фонду

1.2.

Фіксована щомісячна плата за розрахункове
обслуговування в тарифному пакеті (4)

ПДВ

Тариф

Без
ПДВ

Без
ПДВ

Умови сплати

Входить до вартості п.1.2

400 грн.

В день відкриття рахунку, якщо
це не перший робочий день
місяця. Надалі щомісячно, не
пізніше першого робочого дня
поточного місяця

2. Система дистанційного обслуговування рахунків «WEB-БАНКІНГ» («Клієнт-Банк»)
2.1

Встановлення (5) системи дистанційного обслуговування
«WEB-БАНКІНГ» («Клієнт-Банк») (за перше підключення)

Абонентська плата за розрахункове обслуговування по
системі дистанційного обслуговування «WEB-БАНКІНГ»
2.2.
(«Клієнт-Банк»), ведення рахунків та обробку електронних
банківських документів (6)
3. Операції в національній валюті
3.1.
Переказ безготівкових коштів за дорученням клієнта до 17:00:
3.1.1.
Платежі в межах Банку:
Без
3.1.1.1
за документом на паперовому носії
ПДВ
за документом в системі дистанційного обслуговування
3.1.1.2
«WEB-БАНКІНГ»
3.1.2.
Платежі за межі Банку:
Без
3.1.2.1
за документом на паперовому носії
ПДВ

3.1.2.2.

за документом в системі дистанційного обслуговування
«WEB-БАНКІНГ»

Без
ПДВ

Входить до вартості п.1.2

500 грн.

В день здійснення операції (за
кожний переказ)

Входить до вартості п.1.2
500 грн.

В день здійснення операції (за
кожний переказ)

від 0 до 5000 грн. –
3,35 грн.;
від 5000,01 до 100000
грн. – 4,20 грн.;
від 100000,01грн. – 13
грн.

В день здійснення операції (за
кожний переказ)

4. Операції в іноземній валюті (7)
4.1.

Платіж (8) в доларах США (USD) (9:00-17:00) OUR, SHA,
BEN

Без
ПДВ

4.2.

Платіж в ЄВРО (EUR) (9:00-16:00)
OUR, SHA, BEN

Без
ПДВ

Купівля безготівкової іноземної валюти (в тому числі
Без
обов’язковий продаж валюти) на МВРУ
ПДВ
Продаж безготівкової іноземної валюти (в тому числі
Без
4.4.
обов’язковий продаж валюти) на МВРУ
ПДВ
5. Послуга SMS-banking
Активація послуги SMS-banking (можлива тільки за умови
5.1.
встановлення системи дистанційного обслуговування «WEBБАНКІНГ»)
4.3.

5.2.

0,1%,
мінімум 30 USD,
максимум 200 USD
0,1%,
мінімум 30 EUR,
максимум 200 EUR
0,1%,
мінімум 300 грн.
0,1%,
мінімум 300 грн.

В день здійснення операції
В день здійснення операції
В день здійснення операції
В день здійснення операції

Входить до вартості п.1.2

Фіксована щомісячна плата за послугу SMS-banking

7. Процентні ставки за залишками коштів на поточних рахунках у національній валюті
Нарахування процентів за залишками коштів на кінець дня
Без
Встановлюється
7.1.
на суму залишку не менш ніж/дорівнює 100 000 грн (9)
ПДВ
індивідуально

Щомісячно згідно умов
договору

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)

(7)
(8)

(9)

Юридичні особи - нерезиденти.
Інші послуги, шо не зазначені в Тарифному пакеті «UNEX- INTERNATIONAL», сплачуються згідно базових тарифів на
розрахунково-касове обслуговування, чинних на дату нарахування/стягнення/сплати комісії «UNEX- BASE».
Мультивалютний рахунок - поточні рахунки, які мають однаковий номер, але відрізняються валютою. Рахунки відкриваються
згідно заяви клієнта.
Комісія сплачується щомісячно в гривні. У разі, наявності простроченої заборгованості по сплаті комісії за розрахункове
обслуговування на дату нарахування, комісія за поточній місяць не нараховується. Відновлення нарахування комісії
відбувається після сплати заборгованості за розрахункове обслуговування та оплати комісії за поточний місяць.
Первинне встановлення.
У разі, якщо в звітному місяці руху грошових коштів по поточному рахунку клієнта не було (окрім платежів по оплаті послуг
Банку та платежів з зарахування (списання) на власні депозитні та кредитні рахунки), комісія не сплачується. У випадку
несплати клієнтом комісійної винагороди Банку або у разі відсутності коштів на поточному рахунку клієнта в сумі достатній
для оплати комісії, Банк в останній робочий день місяця, в якому виникла прострочена заборгованість, відключає клієнта від
обслуговування через систему «Клієнт-Банк» до повної оплати заборгованості клієнта. Повторне підключення здійснюється
Банком виключно після повної оплати заборгованості клієнтом та сплати комісії Банку за повторне підключення, згідно чинних
Тарифів Банку «UNEX-BASE».
Комісійна винагорода за банківські операції в іноземній валюті сплачується виключно в національній валюті по курсу НБУ на
момент здійснення операції.
За типом комісії:
- OUR – комісії АТ «ЮНЕКС БАНК» та комісії банків-кореспондентів за рахунок Платника;
- BEN – комісії АТ «ЮНЕКС БАНК» та комісії банків-кореспондентів за рахунок Одержувача;
- SHA – комісії АТ «ЮНЕКС БАНК» за рахунок Платника, а комісії банків-кореспондентів за рахунок Одержувача.
У випадку, коли не вказано, за чий рахунок здійснюються витрати, Банк здійснює переказ із віднесенням комісій за типом BEN
(тільки за платежами на користь нерезидентів, за межі України); перекази в сумі до $100 здійснюються тільки з віднесенням
комісій за типом OUR;
додатково стягуються фактичні витрати АТ «ЮНЕКС БАНК» на сплату комісій банку-бенефіціара (для уникнення не
прогнозованих витрат при таких переказах, клієнтам рекомендується використовувати перекази типу BEN або SHA);
перекази без комісій для відправника (BEN) здійснюються тільки за платежами на користь нерезидентів, за межі України.
Розмір процентної ставки затверджується рішенням КУАП. Банк залишає за собою право в односторонньому порядку
змінювати розмір процентної ставки нарахування на залишки на поточних рахунках в залежності від кон’юнктури ринку
грошових ресурсів та облікової ставки НБУ шляхом розміщення публічної інформації.

