ТАРИФНИЙ ПАКЕТ

Загальні тарифи "Підприємницький"

"Економ"

"Стандарт"

"Люкс"

"Безліміт"

₴150

₴250

₴1200

РКО ПОТОЧНИХ РАХУНКІВ
₴150

На загальних
тарифах

₴75

Вхідні платіжні доручення: 0,00 грн.

Щомісячна плата за розрахункове
обслуговування поточного рахунку*

Кількість видаткових операцій на рахунки
в інші банки (платежі в електронному
вигляді), які включено до вартості
щомісячного обслуговування

-

Щомісячна плата за виконання РКО з
використанням системи
«PRAVEXBANK BIZ»

-

10

25

Без обмежень

40

0,2%, мін 3,00 грн., макс. 100,00 грн., за платіжне доручення на паперовому носії

Плата за розрахункове обслуговування в
післяопераційний час
Щомісячна плата за виконання РКО з
використанням системи «ONLINE
PRAVEX» (тільки для ФОП)

Включено до
вартості
щомісячного
обслуговування

Вихідні платіжні доручення:
внутрішнє (в межах Банку) – 0,00 грн.,
зовнішнє (за межі Банку):
- 50,00 грн. - за платіжне доручення на паперовому носії,
- 3,00 грн. - за платіжне доручення в електронному вигляді

0,1%, мін. 3,00 грн., макс. 100,00 грн., за платіжне доручення в електронному вигляді

₴100

₴100

Входить у вартість
пакету

Входить у
вартість
пакету

₴100

На загальних тарифах

*Не стягується при відсутності видаткових операцій за рахунком, ініційованих клієнтом, крім загальних тарифів.

₴20

Входить у
вартість
пакету

Входить у вартість
пакету

₴40 - для
юридичних осіб;
₴20 - для
фізичних осіб підприємців

Входить у
вартість
пакету

Входить у вартість
пакету

ТАРИФНИЙ ПАКЕТ

Загальні тарифи "Підприємницький"

"Економ"

"Стандарт"

"Люкс"

"Безліміт"

₴50

Входить у вартість
пакету

ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ
Відкриття поточного рахунку
в національній валюті

₴200 для ФОП
₴250 для ЮО

₴27

₴50

₴50

Відкриття поточного рахунку
в іноземній валюті

₴200 для ФОП
₴250 для ЮО

На загальних
тарифах

₴30

₴50

Входить у вартість Входить у вартість
пакету
пакету

0,8%

до 10 000,0 - 1%;
до 10 000,0 - 1%;
10 000,01 - 50 000 від 10 000,01 до 50
0,8%;
000 - 0,8%;
50 000,01 - 100
від 50 000,01 - 250
000- 0,7%;
000- 0,7%;
100 000,01 - 200
від 250 000,01 000,00 - 0,6% ;
0,6%
від 200 000,01 0,5%

ОПЕРАЦІЇ З ГОТІВКОЮ

Комісія за зняття готівки в
національній валюті з поточного
рахунку (крім символу каси 40)

1,0%

Комісія за зняття готівки в
національній валюті з поточного
рахунку ( символ каси 40)

0,8%

0,9%

1,5%

Здавання готівкової виручки (готівки) до каси Банку:
- у відділенні, де відкрито поточний
рахунок Клієнта

0,00 грн.

- в іншому відділенні (за умови
підписання договору комплексного
обслуговування)

0,2% від суми, мін 50 грн.

ТАРИФНИЙ ПАКЕТ

Загальні тарифи "Підприємницький"

"Економ"

"Стандарт"

ОПЕРАЦІЇ З ІНОЗЕМНОЮ ВАЛЮТОЮ
Купівля валюти: USD, EUR, CHF, GBP, PLN (сума у валюті проведення операції)
до 50 000 включно

0,5%, мін 15 USD

від 50 000,01 до 100 000 включно

0,40%

від 100 000,01 до 500 000 включно

0,30%

від 500 000,01 і більше

0,20%

Купівля валюти RUB, BYR

0,5%, мін 15 USD
Вільний/Обов’язковий продаж валюти:
Продаж валюта : USD, EUR, CHF, GBP, PLN (сума у валюті проведення операції)

до 4 000 000 включно

0,30%

від 4 000 000,01
до 10 000 000 включно

0,10%

від 10 000 000, 01
до 15 000 000 включно

0,05%

від 15 000 000, 01 і більше

0,01%

Продаж валюти: RUB, BYR

0,30%

"Люкс"

"Безліміт"

ТАРИФНИЙ ПАКЕТ

Загальні
тарифи

"Підприємницький"

"Економ"

"Стандарт"

Комісія за переказ коштів (незалежно від джерела
фінансування) в іноземній валюті (USD, EUR, CHF, GBP,
PLN) за рахунок відправника та отримувача (SHA)

0,2%,
мін 500,00 грн.,
макс 3000,00 грн.

Комісія за переказ коштів (незалежно від джерела
фінансування) в іноземній валюті (USD, EUR, CHF, GBP,
PLN) за рахунок отримувача (BEN), без ПДВ

25 у.о.

Комісія за переказ коштів (незалежно від джерела
фінансування) в іноземній валюті (USD, EUR, CHF, GBP,
PLN) за рахунок відправника (OUR), без ПДВ
Комісія за переказ коштів (незалежно від джерела
фінансування) в іноземній валюті (RUB, BYR) за рахунок
відправника (OUR), без ПДВ
Переказ валютних коштів гарантовано за рахунок
відправника (GUARANTED OUR)
Комісія за надання SWIFT-повідомлення про підтвердження
платежів щодо відправки/надходження коштів клієнта/в
іноземній валюті по системі SWIFT

0,25%,
мін 500,00 грн.,
макс 3000,00 грн.

500,00 грн.

Не тарифікується

Комісія за конвертацію безготівкової іноземної валюти
(еквівалент від суми, що конвертується) **

1%

Комісія за переказ коштів (незалежно від джерела
фінансування) в іноземній валюті в межах Банку (окрім
кредитних та депозитних операцій), без ПДВ

50,00 грн.

Зарахування безготівкових валютних надходжень (в т.ч.
придбаних) на рахунок клієнта

0,00 грн.

"Люкс"

"Безліміт"

ОСНОВНІ ТАРИФИ НА ВИПУСК ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК

Visa Business Platinum Pay Wave
Відкриття карткового рахунку та обслуговування картки
Відкриття карткового рахунку

0

Розрахунково-касове обслуговування основної
картки (річне):

₴300/ $15/ €12

Розрахунково-касове обслуговування
додаткової картки (річне)

₴200/ $10/ €8

Плата за переоформлення картки з ініціативи
клієнта:
-при втраті/крадіжці картки, шахрайських
операцій;
-при заміні картки у випадку загублення ПІНкоду або при пошкодженні картки;
-при заміні картки у випадку зміни прізвища,
ім‘я

₴200 / $10/ €8

Незнижувальний залишок на картковому
рахунку

0

Плата за закриття карткового рахунку

0

Відсотки, які нараховуються на залишок на
картковому рахунку

Операції по картковому рахунку та платіжній картці
Комісія за зняття готівки (без врахування додаткової комісії інших Банків та
тимчасових сум on-line комісій):
- у POS-терміналах відділень та
банкоматах АТ "ПРАВЕКС БАНК"

1%* min ₴5 - картковий рахунок
у гривні
1,2% min $1 / €1 - картковий
рахунок в іноземній валюті

- у банкоматах банків, що входять до
об’єднаної мережі*

1,5%* min ₴5 - картковий
рахунок у гривні
1,2% min $1 / €1 - картковий
рахунок в іноземній валюті

- у мережі інших банків, що знаходяться
на території України

2,3% + ₴5/ $0,8 / €0,8

- у мережі інших банків, що знаходяться за
межами України

1,8% + ₴30/ $3/ €3

Плата за поповнення карткового рахунку:

не нараховуються

- готівкою в мережі Банку

0

- безготівкове перерахування

згідно з тарифами банку на
проведення розрахункових
операцій

автоматичне та безкоштовне
немає жодних вимог щодо торгового обороту по картці
відвідування будь-якого з понад 1100 бізнес-залів у всьому світі безкоштовно
максимальна кількість відвідувань: 2 рази на рік.
вартість 3-го та всіх подальших візитів – 32 USD (сума буде списана безпосередньо з карткового
рахунку клієнта в момент проходу).
вартість відвідування для гостей – 32 USD за кожну особу (безкоштовні проходи на гостей не
розповсюджуються).
кількість гостей, яких клієнт може провести з собою: 3-6 осіб (встановлюється правилами кожного
залу). Діти: до 4 років можуть відвідувати більшість бізнес-залів безкоштовно.
час перебування: до 3-4 годин (згідно з правилами кожного залу).

Щоб пройти до бізнес-залу Lounge Key клієнту необхідно:
1) мати в наявності активну картку Visa Platinum Business;
2) при вході повідомити співробітникам залу, що він є членом LoungeKey;
3) пред’явити посадковий талон і документ, що підтверджує особу (ім'я на картці, талоні та документі
має співпадати).

Перелік залів:

Безкоштовне пакування багажу в аеропортах «Бориспіль» рази на рік, «Алмати» - 2 рази на рік.

2 рази на рік ,

«Мінськ» -

2

Прискорене проходження формальностей в аеропорту «Бориспіль» - можливість
скористатися 10 разів на рік безкоштовним сервісом: реєстрація на рейс; реєстрація багажу; прохід
контролю авіаційної безпеки; паспортний контроль.

Прискорене проходження формальностей в аеропорту «Мінськ» та «Баку»

- 2 рази на рік.

Переваги ЗКП для компанії:

Переваги ЗКП для співробітників:

економія часу та спрощення процедури видачі заробітної плати;
значне скорочення витрат на замовлення готівкових коштів, перевезення в
офіс, зберігання й виплату грошей співробітникам;
найкоротший термін надходження коштів на рахунки;
для користування послугою не обов’язково мати розрахунковий рахунок у
нашому банку;
відсутність необхідності депонування заробітної плати.

КОМІСІЯ ЗА РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИ
ЗАРАХУВАННІ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА РАХУНКИ
СПІВРОБІТНИКІВ, без ПДВ
Для підприємства з фондом оплати праці до 49,9
тис. грн. та / або зі штатом менше 10 співробітників

0,5 %
від суми кожного перерахування

Для підприємства з фондом оплати праці більше
49,9 тис. грн. та / або зі штатом більше 10
співробітників

0,0 %
від суми кожного перерахування

Розрахунково-касове обслуговування Клієнта з
використанням «PRAVEXBANK BIZ» для
формування зведеної відомості в електронному
вигляді (сплачується одноразово), без ПДВ

одержання готівкових коштів цілодобово у
банкоматах ПРАВЕКС БАНКу, та мережі банкоматів
АТМОСФЕРА;
безкоштовне зняття коштів у банкоматах Групи Інтеза
Санпаоло;

можливість випуску додаткових карток для членів
родини;
можливість встановлення кредитного ліміту на
картку до 200% від розміру ЗП з пільговим
періодом до 60 днів.

Додаткові переваги для власників карток:
збільшення ставки по депозитам;
накопичувальний рахунок до карткового рахунку;

0

зняття готівки в мережі Ощадбанку до 10 000
грн. за одну транзакцію без обмежень по
кількості;
зняття готівки в мережі ПРАВЕКС БАНКА та в
касі без обмежень

ОСНОВНІ ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ В РАМКАХ ПАКЕТУ "Cappuccino" ДЛЯ ФІЗИЧНИХ
ОСІБ-ДЕРЖАТЕЛІВ ЗАРПЛАТНИХ КАРТОК
Основна картка

Visa Classic Pay Wave

Строк дії основної картки

до 5 років

Тип картки
Валюта рахунку

Міжнародна
UAH

Відкриття карткового рахунку

0

Додаткові картки: картки до основного картрахунку в UAH, основні та
додаткові картки до картрахунків в UAH, USD та/або EUR, вартість
розрахунково-касового обслуговування (далі - РКО) яких входить у
вартість РКО основної картки до основного картрахунку (річне) або РКО
основного картрахунку (щомісячне):

2

Плата за закриття карткового рахунку

0

Відсотки, які нараховуються на залишок на Накопичувальному рахунку в
UAH

3%

Комісія за зняття готівки (без врахування додаткової комісії інших Банків та тимчасових сум on-line комісій):
- у POS-терміналах відділень АТ "ПРАВЕКС БАНК"

0

- у банкоматах АТ "ПРАВЕКС БАНК"

0

- у мережі інших банків, що знаходяться на території України, та банків, що входять до об’єднаної мережі, якщо загальна сума зняття готівки за
звітний місяць:
- до 20 000,00 грн. або в екв. включно

0

- від 20 000,00 грн. або в екв.

0

- у мережі інших банків, що знаходяться за межами України, в т.ч. у
банкоматах банків групи Intesa Sanpaolo, що входять до об’єднаної мережі

1,8% + ₴30

ОСНОВНІ ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ В РАМКАХ ПАКЕТУ "Cappuccino" ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБДЕРЖАТЕЛІВ ЗАРПЛАТНИХ КАРТОК
Комісія за переказ коштів з власного картрахунку фізичної особи (резидента/ нерезидента) в національній валюті,
у системі Pravex Online (з картки за реквізитами):
– на інший власний рахунок фізичної особи (резидента/нерезидента), відкритий
в АТ "ПРАВЕКС БАНК" в національній валюті

0

– на рахунок іншої фізичної/юридичної особи (резидента/нерезидента),
відкритий в АТ "ПРАВЕКС БАНК" в національній валюті

0

– на інший рахунок фізичної/юридичної особи (резидента/нерезидента) в
національній валюті за межі Банку

0

Комісія за переказ коштів з власної картки фізичної особи-резидента, відкритої в АТ "ПРАВЕКС БАНК", у системі Pravex Online:

– на іншу власну картку фізичної особи-резидента, відкриту в АТ "ПРАВЕКС
БАНК"

0

– на картку іншої фізичної особи-резидента, відкриту в АТ "ПРАВЕКС БАНК"

0,2%+ ₴5

– на іншу картку фізичної особи-резидента за межі Банку

0,8%+ ₴5

ПРОЦЕНТНІ СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ
СТРОК, днів

₴

$

€

До 13 днів

7%

0%

0%

Від 14 до 20

7%

0%

0%

Від 21 до 29

7%

0%

0%

Від 30 до 61

7,5%

0,25%

0%

Від 62 до 92

7,5%

0,50%

0,1%

Від 93 до 185

7,5%

0,75%

0,25%

Від 186 до 274

7,5%

0,75%

0,4%

Від 275 до 364

7,5%

1%

0,5%

Від 365

7,5%

1%

0,75%

ТАРИФИ НАДАННЯ В МАЙНОВЕ НАЙМАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ СЕЙФІВ
Розмір індивідуального сейфу

"маленькі"

60-75

"середні"

100-150

"великі"

200-300

Період оренди, днів
від 1 до 29
від 30 до 90
від 91-180
від 181 до 360
від 361 і більше
від 1 до 29
від 30 до 90
від 91-180
від 181 до 360
від 361 і більше
від 1 до 29
від 30 до 90
від 91-180
від 181 до 360
від 361 і більше

Стандартний тариф на 1 день.
Для м. Києвав та великих міст Стандартний тариф на 1 день в
України (Харків, Дніпро,
інших містах
Запоріжжя, Одесса, Львів)
25
35
21
30
18
25
14
20
11
15
28
40
25
35
21
30
18
25
14
20
32
45
28
40
25
35
21
30
18
25

КРЕДИТНІ ПРОДУКТИ ДЛЯ
ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ ДЛЯ КЛІЄНТІВ-ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
ОВЕРДРАФТ

ЦІЛЬ КРЕДИТУВАННЯ

ТИП КРЕДИТУ

 На
поповнення
коштів

КРЕДИТ З ГРОШОВИМ ПОКРИТТЯМ

обігових  На поповнення обігових коштів
 На інвестиційні цілі

Овердрафт

Мін - 50 000 грн.
Мах - 1 000 000 грн.
СУМА

 Строковий кредит
 Невідновлювальна кредитна лінія
 Відновлювальна кредитна лінія

Мін - 100 000 грн.
Мах - 5 000 000 грн.

До 40% від середньомісячних
чистих кредитових оборотів по
Мах до 95% від суми депозиту
рахунку клієнта за останні 12
місяці

КРЕДИТ НА ФІНАНСУВАННЯ
ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ

 На придбання нерухомості, транспортних
засобів, обладнання
 На поповнення обігових коштів
 На рефінансування заборгованості в
 На рефінансування заборгованості
інших банках
в інших банках
 На рефінансування понесених раніше
витрат на інвестиційні цілі

Незабезпечений:
Мін - 50 000 грн.
Мах - 300 000 грн.
Забезпечений:
Мін - 100 000 грн.
Мах – до 80% оборотних активів
Позичальника, але не більше 40 % від
суми виручки Позичальника за останній
рік/ 12 міс.
Мін - 6 міс.
Мах - 24 міс.

Менше строку депозиту на 45 днів

15,0 % річних (фіксована)

+2,5% маржи до відсоткової ставки по
15,0 % річних (фіксована)
депозиту в грн./грн. екв.

КОМІСІЯ

1% (разово)

0,5% (разово)

ЗАСТАВА

Без застави

ПРОЦЕНТНА СТАВКА

 Строковий кредит
 Невідновлювальна кредитна лінія

Відновлювальна кредитна лінія

Мін – 6 міс.
Мах - 12 міс.

ТЕРМІН КРЕДИТУВАННЯ

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КРЕДИТ

Мін - 350 000 грн.
Мах – 10 000 000 грн.
Початковий внесок – мін. 20% від вартості
об’єкту інвестування
Мін - 6 міс.
Мах - 60 міс.
13,0 % річних (фіксована)

1% (разово)
 Обладнання
Депозит АТ «ПРАВЕКС БАНК» в гривні
 Транспортні засоби
або валюті
 Нерухомість

1% (разово)
 Обладнання
 Транспортні засоби
 Нерухомість

Порука власника бізнесу

Ні

Порука власника бізнесу

Порука власника бізнесу

ГРАФІК ПОГАШЕННЯ
ЛІМІТУ

Кожні 30 календарних днів

 Щомісяця
 Щокварталу
 В кінці строку дії договору

 З
графіком
зниження
заборгованості
 Погашення
в
кінці
кредитування

ГРАФІК ПОГАШЕННЯ
ВІДСОТКІВ

1-го числа кожного місяця

26-го числа кожного місяця

26-го числа кожного місяця

ПОРУКА

* Для Клієнтів з річним об’ємом виручки до екв. 1 млн. євро

ліміту

 З індивідуальним графіком погашення
кредиту
строку
 Погашення в кінці строку кредитування

26-го числа кожного місяця

