Затверджено
Протоколом № 77
засідання Тарифного комітету
АТ "АЙБОКС БАНК"

від 23.12.2020
Вступають в дію з 24.12.2020

Тарифи на послуги з інкасації для клієнтів Банку та інших банків ¹ (для внутрішнього
використання)
№
піп

Тариф
Найменування операції

Дніпро, Одеса,
м. Київ
Харків, Львів
Надання
послуг
з
інкасації
підприємствам,
установам
та організаціям
1

ПДВ

Порядок оплати

1.1. Інкасація коштів підприємств, установ та організацій
1.1.1. договірний тариф
одноразовий заїзд бригади
1.1.2.
інкасаторів
за повторний заїзд (в рамках цього
1.1.3.
дня)

min 1900 грн.

min 1900 грн.

без ПДВ

За місяць з одного пункту інкасації

min 300 грн.

min 200 грн.

без ПДВ

За один заїзд

min 450 грн.

min 300 грн.

без ПДВ

За один заїзд

без ПДВ

3а кожну операцію

1.2. Доставка заробітної плати в касу підприємства, установи та організації
1.2.1. фіксований тариф

min 700 грн.

min 500 грн.

1.3. Обмін та доставка розмінної монети та банкнот дрібних номіналів по договорам на послуги з інкасації
1.3.1. обмін банкнот на розмінну монету
1.3.2.

обмін банкнот на банкноти дрібних
номіналів

min 50 грн.

min 50 грн.

без ПДВ

min 1 %

min 1 %

без ПДВ

За кожну тисячу монет. За доставку сплачується
комісія визначена п. 1.1. цих тарифів
Від суми. За доставку сплачується комісія
визначена п. 1.1. цих тарифів

2 Надання послуг з інкасації банкам
2.1. Послуги для відділень та пунктів обміну валюти інших банків, в межах одного банку
щоденна інкасація та підкріплення
2.1.1. одного відділення / пункту обміну
валюти
2.1.2. по заявці підкріплення
2.1.3. по заявці інкасація
вивезення надлишків/доставка
2.1.4.
підкріплення за межі міста

min 3 500 грн.

min 2 500 грн.

без ПДВ

За місяць обслуговування

min 300 грн.
min 300 грн.

min 200 грн.
min 200 грн.

без ПДВ
без ПДВ

За кожну операцію
За кожну операцію

min 25,0 грн./км

min 20,0 грн./км

без ПДВ

За одну операцію

без ПДВ

Якщо
процедура
інкасації
банкомату
здійснюється від 20 хвилин до 60 хвилин, не з
вини
ВИКОНАВЦЯ,
сума
винагороди
ВИКОНАВЦЮ
розраховується
як
базова
помножена на два, від 60 хвилин до 120 хвилин
– розраховується як базова помножена на три.

2.2. Інкасація банкоматів інших банків

2.2.1. базова ставка

min 800 грн.

min 350 грн.

2.3. Послуги аутсорсингу для відділень інших банків по договорам на послуги з інкасації
2.3.1.

послуги з інкасації для банкоматів (що
у відділенні) та відділень

min 300 грн.

min 200 грн.

без ПДВ

За одну операцію

min 70 грн.

без ПДВ

За кожний інкасований ПТКС (заїзд)

min 1000 грн.
min 20,0 грн./км

без ПДВ
без ПДВ

За кожну операцію
За кожну операцію

3 Інкасація програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС)
3.1. фіксований тариф

min 80 грн.

4 Надання послуг з інкасації фізичним особам
4.1. послуги з інкасації в межах міста
4.2. послуги з інкасації за межами міста

min 2000 грн.
min 25,0 грн./км

¹Повноваження на встановлення тарифу на послуги з інкасації для клієнтів Банку та інших банків в межах розміру, встановленого Тарифним комітетом,
надано Директору департаменту казначейства і фінансових операцій, Члену Правління АТ "АЙБОКС БАНК"
Тарифи застосовуються для нових клієнтів АТ "АЙБОКС БАНК"

