Додаток 2
до протоколу Тарифного комітету
АТ «АЙБОКС БАНК»
від 24.02.2022 №6

Тарифи АТ «АЙБОКС БАНК»
на банківські послуги в рамках тарифного пакету
«Спеціальний рахунок для добровільного декларування»
№ п/п
1.

Найменування банківських послуг

Відкриття поточного рахунку (в національній валюті,
в доларах США та в євро)
без випуску електронного платіжного засобу

1.2.
1.3.

2.1.

2 000 UAH

Комісія сплачується готівкою
одноразово, за кожний рахунок, в день
його відкриття

Плата за користування поточним рахунком

не тарифікується

-

Закриття поточного рахунку

не тарифікується

-

Операції із зарахування коштів на поточний рахунок
Приймання та зарахування готівкових коштів:

2.1.1.

▪ на поточний рахунок в національній валюті

0,50% від суми

2.1.2.

▪ на поточний рахунок в іноземній валюті

0,50% від суми

2.2.
3.

Зарахування коштів на поточний рахунок, які
надійшли в безготівковій формі

Видача з поточних рахунків готівкових коштів:

3.2.

Безготівковий переказ коштів:

3.2.2.

Комісія сплачується під час внесення
коштів на рахунок
Комісія сплачується під час внесення
коштів на рахунок в національній
валюті за курсом НБУ на день
здійснення операції.

послуга не
надається

-

Видаткові операції з поточного рахунку

3.1.

3.2.1.

Строк / спосіб оплати

Операції з відкриття (закриття) поточних рахунків в національній / іноземних валютах

1.1.

2.

Вартість
банківських
послуг*

▪ на власний рахунок Клієнта в межах Банку, в
національній та іноземній валютах
▪ на власний рахунок Клієнта в іншому Банку України,
в національній валюті

3.2.3.

▪ на власний рахунок Клієнта в іншому Банку України,
в іноземній валюті

3.2.4.

▪ перекази на рахунки третіх осіб в межах/за межі
України або на власні рахунки за межі України

4.

Супутні послуги з обслуговування поточного рахунку

4.1.

Надання Довідки про наявність та стан рахунку

4.2.

Надання виписки по рахунку

4.3.

Зміни цілі використання поточного рахунку

* тарифи утримуються без ПДВ

не тарифікується

не тарифікується
0,50% від суми
переказу
0,50% від суми
переказу,
min – 25 USD/EUR,
max – 500 USD/EUR
послуга не
надається

200 UAH
не тарифікується
послуга не
надається

-

Комісія сплачується в день здійснення
операції готівкою
Комісія сплачується Клієнтом
готівкою у національній валюті за
курсом НБУ на день здійснення
операції.
-

Комісія сплачується Клієнтом
готівкою, за кожну довідку.
Довідка надається на запит Клієнта.
-

