Додаток №2
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Тарифного комітету
від 05.05 2022 року
протокол №15
та рішенням Тарифного комітету від 13.07.2022
протокол №22
Базові Тарифи «UNEX-BASE»
на розрахункове - касове обслуговування юридичних осіб (1), фізичних осіб – підприємців (2), та фізичних осіб, що здійснюють
незалежну професійну діяльність
(для поточних рахунків, в т.ч. зі спеціальним режимом використання)
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.

№ п/п
1.

Діють з 21.07.2022 р.
ПДВ
Умови сплати

Тариф

1. Операції, що пов’язані з відкриттям, веденням та закриттям рахунків

Відкриття поточного мультивалютного рахунку (3) (у т.ч.
переоформлення рахунку для формування статутного фонду
на поточний рахунок), рахунку для формування статутного
фонду, рахунку зі спеціальним режимом використання (4)

Відповідно до
Тарифних планів
«UNEX-Бізнес»,
«UNEXКорпоративний»,
«UNEX-International»,
«UNEX-Підприємець»,
«UNEX-Freelance»

1.2.

Переоформлення поточного рахунку (відкриття нового
рахунку) внаслідок перереєстрації або реорганізації клієнта
(приєднання, поділу, зміни назви тощо)

50 грн за рахунок

1.3.

Закриття поточного мультивалютного рахунку, в т.ч. рахунку зі спеціальним режимом використання:

1.1.

1.3.1.

за бажанням клієнта

100 грн за рахунок

1.3.2.

у зв`язку із припиненням діяльності
за ініціативою банку при відсутності руху коштів понад 1 рік
або за згодою сторін
за бажанням клієнта, місцезнаходження якого територія ВЕЗ
«Крим»
за заявою клієнта у зв`язку із закриттям відділення АТ
«ЮНЕКС БАНК»
Фіксована щомісячна плата (5) за розрахункове
обслуговування кожного мультивалютного рахунку, в т.ч.
рахунку зі спеціальним режимом

50 грн за рахунок

1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.

2.

Найменування послуги

в день відкриття рахунку
Без
ПДВ
в день переоформлення
рахунку

Без
ПДВ

в день закриття рахунку

Входить до вартості п.1.4

Відповідно до
Тарифних планів
«UNEX-Бізнес»,
щомісячно не пізніше
«UNEXБез
першого робочого дня
1.4.
Корпоративний»,
ПДВ
поточного місяця
«UNEX-International»,
«UNEX-Підприємець»,
«UNEX-Freelance»
Зміна тарифного пакету
Входить до вартості п.1.4
1.5.
в розмірі залишку на
Комісія за обслуговування рахунку, за яким не здійснюється
рахунку, але не більше
в день здійснення операції
1.6.
рух коштів більше 1 року (13)
500 грн
2. Система дистанційного обслуговування рахунків «WEB-БАНКІНГ» («Клієнт-Банк»)
Відповідно до
Тарифних планів
«UNEX-Бізнес»,
Встановлення(6) системи дистанційного обслуговування
«UNEXБез
в день здійснення операції
2.1.
«WEB-БАНКІНГ» («Клієнт-Банк») (за перше підключення)
Корпоративний»,
ПДВ
«UNEX-International»,
«UNEX-Підприємець»,
«UNEX-Freelance»
Перегенерація електронних ключів ЕЦП за ініціативи клієнта
У т.ч.
(у зв`язку з втратою, пошкодженню, зміни осіб у клієнта, які
50 грн
в день здійснення операції
2.2.
ПДВ
мали доступ до ключів ЕП та н.)
Абонентська плата за розрахункове обслуговування по
системі дистанційного обслуговування «WEB-БАНКІНГ»
Входить до вартості п.1.4
2.3.
(«Клієнт-Банк»), ведення рахунків та обробку електронних
(7)
банківських документів

2.4.

2.5.

Видача та підключення одного захищеного носія ключів
USB-токен
Фіксована щомісячна плата за користування Контролером
послугою «Центр фінансового контролю». Сплачується
Контролером.

Генерація електронного ключа ЕП Контролера для
користування послугою «Центр фінансового контроля» по
кожному підконтрольному Клієнту
3. Операції в національній валюті
2.6.

3.

3.1.
3.1.1.

3.1.1.1.

3.1.1.2.
3.1.2.

за документом на паперовому носії

3.1.2.2.

3.2.1.2.
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2.

3.3
3.4.
3.4.1.
3.5.
3.5.1.
3.5.2.
3.6.
3.6.1.

3.6.2.

3.6.3.
3.6.4.
3.6.5.

Без ПДВ

50 грн

У т.ч. ПДВ

Відповідно до Тарифних
планів «UNEX-Бізнес»,
«UNEXКорпоративний»,
«UNEX-International»,
«UNEX-Підприємець»,
«UNEX-Freelance»

за документом в системі дистанційного обслуговування
«WEB-БАНКІНГ»
Платежі за межи Банку:

за документом в системі дистанційного обслуговування
«WEB-БАНКІНГ»

3.2.1.1.

100 грн

в день здійснення
операції
щомісячно не
пізніше першого
робочого дня
поточного місяця
в день здійснення
операції

Платежі в межах Банку:

за документом на паперовому носії

3.2.1.

У т.ч. ПДВ

Переказ безготівкових коштів за дорученням клієнта до 17:00:

3.1.2.1.

3.2.

700 грн

Без
ПДВ

в день здійснення операції

Входить до вартості п.1.4
Відповідно до Тарифних
планів «UNEX-Бізнес»,
«UNEXКорпоративний»,
«UNEX-International»,
«UNEX-Підприємець»,
«UNEX-Freelance»

Без
ПДВ

в день здійснення операції

Без
ПДВ

в день здійснення операції

Переказ безготівкових коштів за дорученням Клієнта після 17:00:
Платежі в межах Банку:
за документом на паперовому носії
за документом в системі дистанційного обслуговування
«WEB-БАНКІНГ»
Платежі за межи Банку:

100 грн

Входить до вартості п.1.4

за документом на паперовому носії

Без
100 грн
в день здійснення операції
за документом в системі дистанційного обслуговування
ПДВ
«WEB-БАНКІНГ»
Переказ за дорученням клієнта на його особистий (фізичної
особи) поточний рахунок/поточний рахунок з використанням
Входить до вартості п.1.4
електронного платіжного засобу безготівкових коштів як
власного чистого доходу
Розслідування/зміна/уточнення умов платежу/відкликання платежу
Уточнення реквізитів, розшук, запит, повернення,
анулювання, зміна умов переказів, підтвердження
Без
50 грн за кожний запит
в день здійснення операції
проведених платежів електронною поштою, згідно листа
ПДВ
клієнта
Надання виписок за поточним рахунком
Надання виписки по рахунку за операціями, проведеним за
Входить до вартості
Без
операційний день
п.1.4
в день надання документів
ПДВ
Надання виписки за певний період часу за запитом клієнта
5 грн за 1 лист
Надання довідок, копій документів, дублікатів
Надання копій/дублікатів документів (касових,
розрахункових, довідок та інших) на паперових носіях, які
знаходяться в архіві
Надання копій/дублікатів документів (касових,
розрахункових, довідок та інших) на паперових носіях, які
НЕ знаходяться в архіві
Надання копій документів за розрахунковими операціями, які
проведені за системою дистанційного обслуговування «WEBБАНКІНГ»
Надання копії щоденної виписки за вимогою клієнта
Надання довідки за запитом клієнта щодо обороту коштів за
період до 6 місяців

200 грн за 1 запит
5 грн за 1 документ
5 грн за 1 документ
50 грн за 1 документ
100 грн за 1 довідку

Без
ПДВ

в день надання документів

3.7.

Надання довідки за запитом клієнта щодо обороту коштів за
період більше 6 місяців
Надання довідки про наявність, стан рахунку, підтвердження
залишку коштів, наявності кредитної заборгованості тощо за
діючими (відкритими) рахунками/договорами клієнтів
Надання виписок з рахунків та додатків до них (за
допомогою засобів електронного зв’язку в межах України)
Надання інформації за запитами аудиторських фірм про стан
рахунків клієнтів банку (за згодою клієнта)
Надання довідки про наявність, стан рахунку, підтвердження
залишку коштів, наявності кредитної заборгованості тощо за
рахунками/договорами клієнтів, період від дати закриття
яких на дату звернення до 3-х років
Надання довідки про наявність, стан рахунку, підтвердження
залишку коштів, наявності кредитної заборгованості тощо за
рахунками/договорами клієнтів, період від дати закриття
яких на дату звернення від 3-х до 5-ти років
Надання довідки про наявність, стан рахунку, підтвердження
залишку коштів, наявності кредитної заборгованості тощо за
рахунками/договорами клієнтів, період від дати закриття
яких на дату звернення – більше 5 років
Надання довідки про стан розрахунків за
зовнішньоекономічним договором (на запит клієнта або
іншого банку з дозволу клієнта) (8), за 1 довідку одноразово
Обмін, надсилання, отримання повідомлень та /або
документів від банків за розрахунковими операціями за
зовнішньоекономічними договорами на підставі письмового
звернення клієнта (9), за 1 звернення одноразово
Надання довідки на запити щодо підтвердження надходжень
у валюті на рахунок клієнта, наявність/відсутність
заборгованості за зовнішньоекономічними операціями, за 1
довідку одноразово
Касове обслуговування

3.7.1

Оформлення чекової книжки

3.7.2

Продаж бланків векселів

3.6.6.
3.6.7.
3.6.8.
3.6.9.

3.6.10.

3.6.11.

3.6.12.

3.6.13.

3.6.14.

3.6.15.

3.7.3

Зарахування готівкових коштів на поточний рахунок (у т.ч.
приймання, перевірка та перерахунок готівкових коштів для
зарахування на поточний рахунок)

3.7.4.

Тестування та перерахунок грошових купюр в національній
без зарахування готівкових коштів на поточний рахунок

3.7.5.

Видача готівки:

100 грн за 1 довідку
100 грн за 1 довідку
5 грн за 1 документ
500 грн за кожний
запит
100 грн за 1 довідку

100 грн за 1 довідку

200 грн за 1 довідку

500 грн
в день надання запиту
200 грн

250 грн

1 000 грн за 1 книжку
20 грн за 1 бланк

Для Тарифних планів
«UNEX-Бізнес»,
«UNEX-Підприємець»,
«UNEX-Freelance»;
«UNEXКорпоративний»,
«UNEX-International»,
- 0,25% від суми,
мінімум 10 грн;

до 50 000 грн

3.7.5.2.

50 000,01 – 100 000 грн

0,8% від суми

3.7.5.3.

100 000,01 – 500 000 грн

0,7% від суми

3.7.5.4.

від 500 000,01 та більше
Видача розмінної монети номіналами 50 коп.

3.8.

Приймання платежів готівкою на користь інших юридичних
або фізичних осіб-підприємців, нотаріусів, адвокатів, без
відкриття рахунку

3.9.

Приймання, перевірка, перерахування готівкових коштів
через службу інкасації для зарахування на поточний рахунок

В день надання довідки

Без
ПДВ
У т.ч.
ПДВ

Для Тарифних планів
«UNEX-Бізнес»,
«UNEX-Підприємець»,
«UNEX-Freelance»;
«UNEXКорпоративний»,
«UNEX-International»,
- 0,25% від суми
зарахування;

3.7.5.1.

3.7.6.

Без
ПДВ

в день здійснення операції
Без
ПДВ

1% від суми
Без
ПДВ

в день здійснення операції

Без
ПДВ

в день здійснення операції

0,5% від суми
25 грн за 1000 шт.
згідно відповідного
тарифу на приймання
готівкових платежі від
фізичних на користь
третіх осіб
згідно умов
відповідного договору

Безготівковий переказ на рахунки фізичних та юридичних
осіб для розрахунків за операціями з ОВДП та ОЗДП та
виплати купонного доходу за ОВДП та ОЗДП
4. Операції в іноземній валюті(10)

Входить до вартості п. 1.4.

3.10.

4.1.

4.2.

4.3.

Купівля валюти (еквівалент цієї суми в іншій іноземній
валюті)

Продаж валюти (еквівалент цієї суми в іншій іноземній
валюті)

Обмін іноземної валюти та банківських металів на
валютному ринку України та/або на міжнародному
валютному ринку

4.4.

Платіж(11) в доларах США (USD) ( 9.00 – 17.00)

4.5.

Платіж (11) в ЄВРО (EUR) ( 9.00 - 16.00)

4.6.

Платіж в російських рублях (RUB) (9.00 – 13.00)

4.7.

Для будь-яких інших валют

4.8.

Платіж в межах банку (для будь-якої валюти), крім власних
депозитних та кредитних рахунків

4.9.

Зарахування коштів на поточний рахунок

4.10.

Надання виписок за поточним рахунком в іноземний валюті

4.10.1.
4.10.2.
4.11.

Надання виписки по рахунку за операціями протягом
операційного дня
Надання додатків до виписок клієнтів (S.W.I.F.T.повідомлення)

Відповідно до Тарифних
планів «UNEX-Бізнес»,
«UNEXКорпоративний»,
«UNEX-International»,
«UNEX-Підприємець»,
«UNEX-Freelance»

0,3% до 500 000 долл
США (або еквівалент в
іншій валюті) мінімум
300 грн
0,1% більше 500 000, 01
долл США (або
еквівалент в іншій
валюті)
Відповідно до Тарифних
планів «UNEX-Бізнес»,
«UNEXКорпоративний»,
«UNEX-International»,
«UNEX-Підприємець»,
«UNEX-Freelance»
Відповідно до Тарифних
планів «UNEX-Бізнес»,
«UNEXКорпоративний»,
«UNEX-International»,
«UNEX-Підприємець»,
«UNEX-Freelance»
20 дол. США

Без
ПДВ

в день здійснення операції

Без
ПДВ

в день здійснення операції

Входить до вартості
п.1.4

Входить до вартості п.1.4
5 дол. США

Без
ПДВ

в день здійснення операції

Без
ПДВ

в день здійснення операції

Без
ПДВ

в день здійснення операції

Розслідування/зміна/уточнення умов платежу/відкликання платежу

4.11.2.

Повне або часткове відкликання платежу

70 дол. США

4.12.2.

в день здійснення операції

5 дол. США

70 дол. США

4.12.1.

Без
ПДВ

0,2%, мінімум $50,
максимум $150

Уточнення реквізитів платежу після здійснення
розрахункової операції згідно листа клієнта

4.12.

в день здійснення операції

Відповідно до Тарифних
планів «UNEX-Бізнес»,
«UNEXКорпоративний»,
«UNEX-International»,
«UNEX-Підприємець»,
«UNEX-Freelance»

4.11.1.

4.11.3.

Без
ПДВ

Розслідування платежу (розшук платежу) відправлених з
Банку, за запитом клієнтів
Касове обслуговування у іноземний валюті
Зарахування готівкових коштів на поточний рахунок, у т.ч.
приймання, перевірка та перерахунок готівкових коштів для
зарахування на поточний рахунок
Тестування та перерахунок грошових купюр іноземній
валютах без зарахування готівкових коштів на поточний
рахунок

60 дол. США

Входить до вартості
п.1.4
0,1% від суми, мінімум
10 грн

4.12.3.
4.12.3.1
4.12.3.2

Видача готівкової валюти:
у вільно конвертованій валюті ( 1 група) до 10 000,00
одиниць валюти

1% від суми

у вільно конвертованій валюті ( 1 група) від 10 001,00 до 300
000,00 одиниць валюти

у вільно конвертованій валюті ( 1 група) понад 300 001,00
4.12.3.3
одиниць валюти
у вільно конвертованій валюти, які широко не
4.12.3.4
використовуються (2 група)
Проведення операцій купівлі/продажу іноземної валюти на
4.13.
умовах «форвард» (оформлення документів)
5. Послуга SMS-banking
Активація послуги SMS-banking (можлива тільки за умови
встановлення системи дистанційного обслуговування «WEB5.1.
БАНКІНГ»)

5.2.

Фіксована щомісячна плата за послугу SMS-banking (12)

5.3.

Деактивація послуги SMS-banking

0,8% від суми

Без
ПДВ

в день здійснення операції

0,3% від суми
1% від суми
Затверджується додатковою угодою між Банком і клієнтом
Відповідно до Тарифних
планів «UNEX-Бізнес»,
«UNEXКорпоративний»,
«UNEX-International»,
«UNEX-Підприємець»,
«UNEX-Freelance»

в день здійснення операції
Без
ПДВ

щомісячно не пізніше
першого робочого дня
поточного місяця
(стягується за наявності
операцій по рахунку)
Входить до вартості п.1.4

6. Операції з банківськими металами (золото, срібло)
6.1.

Відкриття поточного рахунку в банківських металах

50 грн

Без
ПДВ

в момент відкриття рахунку

Видача банківських металів, раніше розміщених на
депозитному рахунку з фізичною поставкою, зливками того
6.2.
номіналу, які були внесені для розміщення на депозитному
Входить до вартості п.1.4
рахунку
Перерахування банківських металів у межах АТ «ЮНЕКС
6.3.
БАНК»
Видача банківських металів з поточного рахунку (крім випадків, вказаних у п.6.2. та 6.7.):
6.4.
1 грам - $12
2 грам - $12
2,5 грам - $12
5 грам - $12
10 грам - $12
20 грам - $14
Зливки золота
6.4.1.
31,1 грам - $15
50 грам - $16
100 грам - $18
250 грам - $23
в момент здійснення
500 грам - $28
операції(14)
1000 грам - $33
10 грам -$16
Без
20 грам - $17
ПДВ
31,1грам -$17
50 грам - $17
Зливки срібла
6.4.2.
100грам - $20
250 грам - $25
500 грам - $29
1000 грам - $33
0,15% ,за курсом НБУ
Купівля/продаж безготівкового банківського металу на
на дату операції,
6.5.
міжбанківському ринку
мінімум 50 грн
в момент здійснення
операції
0,2%, за курсом НБУ на
Купівля/продаж банківського металу на міжбанківському
дату операції, мінімум
6.6.
ринку з фізичною поставкою
50 грн
Видача банківських металів, куплених з фізичною
Входить до вартості п.1.4
6.7.
поставкою(15)
7. Процентні ставки за залишками на поточних рахунках у національній валюті
Відповідно до Тарифних
планів «UNEX-Бізнес»,
Нарахування процентів за залишками коштів на кінець дня,
«UNEXкрім коштів на рахунках для формування статутного фонду,
Корпоративний»,
Без
щомісячно згідно умов
7.1.
коштів нерезидентів – інвесторів та рахунках з спеціальним
«UNEX-International»,
ПДВ
договору
режимом використання *
«UNEX-Підприємець»,
«UNEX-Freelance»
8. Процентні ставки за залишками на поточних рахунках у іноземній валюті

8.1.

Нарахування та сплата процентів на суму залишку грошових
коштів на поточному рахунку в іноземний валюті на суму не
менш ніж 10 000 одиниць валюти, крім коштів на рахунках
для формування статутного фонду, коштів нерезидентів –
інвесторів та рахунках з спеціальним режимом
використання*

встановлюється
індивідуально

Без
ПДВ

щомісячно згідно умов
договору

9. Перерахування заробітної плати та інших виплат, що перераховуються від роботодавця для зарахування на карткові рахунки
співробітників суб`єктів господарювання
Індивідуальний підхід до тарифікації послуги залежно від рівня
фонду заробітної плати

9.1.

Зарахування заробітної плати та інших виплат, що
перераховуються від роботодавця для зарахування на
карткові рахунки співробітників суб`єктів господарювання

Для Тарифного плану
«КОРПОРАТИВНИЙ»
встановлюється в
межах
від 0% до 0,49%
від суми зарахування
Для Тарифних планів
«БІЗНЕС»,
«ПІДПРИЄМЕЦЬ,
«FREELANCE»
встановлюється в
межах
від 0,5 до 1%
від суми зарахування

Без
ПДВ

в день здійснення операції

Без
ПДВ

в день здійснення операції

10. Інші операції
10.1.
10.1.1.
10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.

10.1.6.

10.1.7.
10.2.

Розрахункове обслуговування та оформлення документів за договором позики/кредиту, укладеним з нерезидентом
Перевірка документів (проекту договору позики/кредиту
тощо) до підписання з нерезидентом, за 1 договір одноразово
Перевірка документів для прийняття на розрахункове
обслуговування договору позики/кредиту, укладеного з
нерезидентом (16), за 1 договір одноразово
Перевірка документів та подання на внесення змін до
договору позики/кредиту з нерезидентом, який знаходиться
на обслуговуванні в Банку, за 1 договір одноразово
Обслуговування рахунків, що передбачає проведення
платежів за договорами щодо виконання резидентами
боргових зобов’язань перед нерезидентами за залученими від
нерезидентів кредитами/позиками в іноземній валюті (17), за 1
договір
Довідка про стан розрахунків за договором позики/кредиту,
укладеним з нерезидентом, в разі переведення такого
договору на обслуговування до іншого банку (на запит
клієнта або іншого банку з дозволу клієнта), за 1 довідку
одноразово
Довідка про стан розрахунків за договором позики/кредиту,
укладеним з нерезидентом (на запит клієнта або іншого банку
з дозволу клієнта), за 1 довідку одноразово
Надання довідки на запити щодо підтвердження надходжень
у валюті на рахунок клієнта, наявність/відсутність
заборгованості за зовнішньоекономічними операціями, за 1
довідку одноразово
Консультації з питань валютного законодавства

3 400 грн
2 600 грн

У т.ч.
ПДВ

в день звернення

2 100 грн
щомісячно в останній
робочий день звітного
місяця

500 грн

3 000 грн

Без
ПДВ

в день звернення

500 грн

250 грн

в день надання довідки

200 грн

10.3.

Методична допомога під час складання ЗЕД - контрактів
та/або попередня перевірка зовнішньоекономічних договорів
тощо, за 1 договір одноразово.

10.4.

Перевірка документів з метою здійснення операцій з
розрахункового обслуговування в іноземній валюті, а саме:
операцій з повернення іноземному інвестору іноземної
інвестиції, доходів, дивідендів та інших коштів, отриманих у
результаті здійснення іноземних інвестицій, а також операцій
в межах Е-лімітів, за 1 операцію одноразово.

10.5.

Надання перепустки в АТ «ЮНЕКС БАНК»

15 грн

10.6.

Плата за розгляд пакету документів щодо укладання
договору кредиту, овердрафту тощо на суму до 1 000 000 грн

500 грн

500 грн

У т.ч.
ПДВ
в день звернення

2 000 грн

Без
ПДВ

У т.ч.
ПДВ

комісійна винагорода
сплачується в день надання
документів

10.7.
10.8.

Плата за розгляд пакету документів щодо укладання
договору кредиту, овердрафту тощо на суму понад 1 000 000
грн
Проведення операцій купівлі/продажу іноземної валюти на
умовах «форвард» (оформлення документів)

1 000 грн

в день надання повного
пакету документів
(одноразово)

затверджується додатковою угодою між Банком і клієнтом

Примітки:
(1) Юридичні особи - суб’єкти господарювання (крім банків, фізичних осіб підприємців, нотаріусів та адвокатів), іноземні
представництва, нерезиденти - інвестори юридичні особи.
(2) Фізичні особи підприємці – це суб’єкт господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної
реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи та само зайняті особи-нотаріуси, адвокати, судові експерти.
(3) Мультивалютний рахунок - рахунки поточні/інвестиційні, які мають однаковий номер, але відрізняються валютою. Рахунки
відкрити згідно заяви клієнта. Не відносяться рахунки 2600/2650 з використанням платіжної картки, обслуговування за цими
рахунками відбувається за Ставками, тарифами та умовами розрахунково-касового обслуговування за операціями з корпоративними
банківськими платіжними картками.
(4) Рахунки за спеціальними режимами їх використання, що відкриваються у випадках, передбачених законами України або актами
Кабінету Міністрів України (як правило 2604).
(5) 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.
(6) Первинне встановлення та кожне наступне встановлення системи у разі відключення.
(7) У разі, наявності простроченої заборгованості по сплаті комісії за розрахункове обслуговування на дату нарахування, Банк
відключає Клієнта від обслуговування через систему «Клієнт-Банк» до повної оплати заборгованості Клієнта та оплати комісії,
відповідно п.1.2 цих тарифів. Повторне підключення здійснюється Банком виключно після повної оплати заборгованості Клієнтом та
сплати комісії Банку за повторне підключення, згідно чинних тарифів Банку «UNEX-BASE».
(8) у разі переведення такого договору на обслуговування до іншого банку.
(9) у разі переведення такого договору на обслуговування до АТ «ЮНЕКС БАНК».
(10) Комісійна винагорода за банківські операції в іноземній валюті сплачується виключно в національній валюті по курсу НБУ на
момент здійснення операції.
(11) 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;
за пунктами 4.4. 4.5.,4.6., 4.7. 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.
(12) Комісія стягується за календарний місяць не залежно від кількості днів користування послугою.
(13) Процедура перевірки руху коштів по рахунку здійснюється 1 раз на рік з 01 листопада по 31 грудня. Комісія списується з
поточного рахунку після перебігу кожного року з дати відсутності руху по поточному рахунку.
(14) Комісія сплачується в гривнях за курсом НБУ на день здійснення операції.
(15) Банківський метал видається зливками, номінал яких вказано в заявці на купівлю.
(16) у тому числі таких, що стосуються зміни обслуговуючого банку.
(17) обслуговування договору позики/кредиту, укладеного з нерезидентом після реєстрації в НБУ.
Важливо:
- Тарифи за проведення операцій по рахунку 2604 згідно п.3.1.1.1, 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.2.1.1., 3.2.2.1, 3.2.2.2. списуються з поточного
рахунку (2600/2650).
- Сплачена комісійна винагорода поверненню не підлягає, за винятком помилково отриманої.
- Комісія не стосується рахунків 2604 зі спеціальним режимом; рахунків, що були арештовані до 01.01.2018 року; рахунків юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців, нотаріусів та адвокатів, місцем реєстрації яких є АР Крим та населені пункти зони АТО; рахунків, по
яких відсутні дебетові обороти протягом останніх 3 років.
* Розмір процентної ставки затверджується рішенням КУАП

