ТАРИФИ ЗА ДОКУМЕНТАРНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ
(діють з 21.05.18)
Тариф по операціям в
Тариф по операціям в
іноземній валюті
національній валюті
8.1
Тарифи за документарними акредитивами
8.1.1
Експортні акредитиви (акредитиви, отримані банком)
8.1.1.1
30 EUR, без ПДВ
50 грн., без ПДВ
Попереднє авізування акредитива
0,15% від суми акредитива/ від
0,15% від суми акредитива/від
Авізування акредитива або авізування змін в
8.1.1.2
суми збільшення, мін. 50 EUR,
суми збільшення, мін. 250 грн,
частині збільшення суми акредитива
макс. 500 EUR, без ПДВ
макс. 3000 грн., без ПДВ
Авізування інших змін (крім збільшення
8.1.1.3
70 EUR, без ПДВ
250 грн., без ПДВ
суми) акредитива бенефіціару
Дострокове закриття (анулювання)
8.1.1.4
30 EUR, без ПДВ
150 грн., без ПДВ
акредитива
0,2% від суми кожного наданого
0,2% від суми кожного наданого
Перевірка документів, що надані для
8.1.1.5
пакету документів, мін. 75 EUR,
пакету документів, мін. 500 грн.,
одержання платежу по акредитиву
макс. 1000 EUR, без ПДВ
макс. 4000 грн., без ПДВ
Перевірка проектів документів, що будуть
8.1.1.6
70 EUR, без ПДВ
500 грн., без ПДВ
надані для одержання платежу по
акредитиву
8.1.1.7
Підтвердження акредитива:
0,5% річних від суми
0,5% річних від суми
підтвердження, мін 300 EUR, без
підтвердження, мін 3000 грн.,
- з покриттям в АТ «ПРАВЕКС БАНК»
ПДВ
без ПДВ
згідно з рішенням
згідно з рішенням
уповноваженого органу банку,
уповноваженого органу банку,
- без покриття в АТ «ПРАВЕКС БАНК»
без ПДВ
без ПДВ
згідно з рішенням
згідно з рішенням
- під гарантію або рамбурсне безвідкличне
уповноваженого органу банку,
уповноваженого органу банку,
зобов'язання банку групи Інтеза Санпаоло
без ПДВ
без ПДВ
Виконання операцій за експортним
0,2% від суми переказу, мін 100
0,2% від суми переказу, мін 500
8.1.1.8
акредитивом: переказ трансферабельного
EUR, без ПДВ
грн., без ПДВ
акредитива
8.1.1.9
згідно з рішенням уповноваженого органу банку, без ПДВ
Негоціація документів
100 EUR (для віддалених* країн),
Обробка документів з метою відправки (за
8.1.1.10
50 EUR (окрім віддалених** країн),
кожен пакет)
100 грн. (по Україні), без ПДВ
Розшук (запит) по акредитиву за зверненням
8.1.1.11
30 EUR, без ПДВ
150 грн., без ПДВ
(запитом) клієнта
8.1.2
Імпортні акредитиви (акредитиви, відкриті банком)
8.1.2.1
30 EUR, без ПДВ
50 грн., без ПДВ
Попереднє авізування акредитива
0,2% від суми акредитива/від
0,2% від суми акредитива/від
Відкриття покритого акредитиву або
8.1.2.2
суми збільшення, мін. 100 EUR,
суми збільшення, мін. 800 грн.,
внесення змін в частині збільшення суми
макс.1000 EUR, без ПДВ
макс.3000 грн., без ПДВ
покритого акредитиву
згідно з рішенням
згідно з рішенням
Відкриття непокритого акредитиву або
8.1.2.3
уповноваженого органу банку,
уповноваженого органу банку,
збільшення суми непокритого акредитиву
без ПДВ
без ПДВ
згідно з рішенням
згідно з рішенням
За зобов’язання банку по непокритому
8.1.2.4
уповноваженого органу банку,
уповноваженого органу банку,
акредитиву
без ПДВ
без ПДВ
Зміна інших умов (крім збільшення суми)
8.1.2.5
70 EUR, без ПДВ
300 грн., без ПДВ
акредитиву
0,2% від суми кожного наданого
0,2% від суми кожного наданого
8.1.2.6
пакету документів, мін. 100 EUR, пакету документів, мін. 250 грн.,
Перевірка документів
макс.1000 EUR, без ПДВ
макс.4000 грн., без ПДВ
0,1% від суми, мін. 20 EUR, макс.
8.1.2.7
Виконання платежу по акредитиву
250 EUR, без ПДВ
100 EUR (для віддалених* країн),
50 EUR (окрім віддалених**
Обробка документів з метою відправки (за
8.1.2.8
країн),
кожен пакет)
100 грн. (по Україні), без ПДВ
Найменування послуги
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8.1.2.9

Дострокове закриття (або анулювання)
акредитива

50 EUR, без ПДВ

200 грн., без ПДВ

8.1.2.10

Переказ трансферабельного акредитива

0,2% від суми переказу, мін. 100
EUR, без ПДВ

0,2% від суми переказу, мін. 500
грн., без ПДВ

Авізування акредитива, його змін,
50 EUR за кожне повідомлення,
300 грн., без ПДВ
повідомлень про анулювання, супровідних
без ПДВ
повідомлень іншим банкам
Всі комісії банка за документарними операціями в іноземній валюті нараховуються/сплачуються в національній валюті за офіційним
курсом НБУ на день нарахування/сплати.
Утримання комісій, що повинні сплачуватися клієнтами Банку згідно з умовами імпортного акредитиву (акредитиву, відкритого
банком), здійснюється шляхом договірного списання відповідно до договору банківського рахунку або шляхом сплати комісій
клієнтом до моменту надання послуги (якщо інше не передбачене окремим договором з клієнтом).
Якщо умовами експортного акредитиву (акредитиву, отриманого банком) передбачена оплата комісій Банку за рахунок бенефіціару,
що є клієнтом Банку, утримання комісій здійснюється шляхом договірного списання відповідно до договору банківського рахунку
або шляхом сплати комісій клієнтом до моменту надання послуги, якщо інше не передбачене окремим договором з клієнтом.
Вже сплачені комісії не повертаються в разі анулювання акредитиву, чи закінчення строку його дії (або частини), чи звільнення
банку від зобов'язань за операцією.
8.2
Тарифи за банківськими гарантіями/резервними акредитивами
8.2.1
Гарантії/резервні акредитиви, отримані банком
Авізування бенефіціару гарантії (резервного
0,15% від суми гарантії /від суми
0,15% від суми гарантії /від
акредитиву), або змін умов
8.2.1.1
збільшення, мін. 50 EUR, макс.
суми збільшення, мін. 300 грн.,
гарантії(резервного акредитиву) в частині
500EUR, без ПДВ
макс. 4000 грн., без ПДВ
збільшення суми гарантії (резервного
акредитиву)
Авізування бенефіціару інших змін до умов
8.2.1.2
50 EUR, без ПДВ
300 грн., без ПДВ
гарантії (резервного акредитиву)
Анулювання гарантії (резервного
8.2.1.3
30 EUR, без ПДВ
250 грн., без ПДВ
акредитиву)
Виконання операцій за авізованими
0,1% від суми вимоги, мін. 50
0,1% від суми вимоги, мін. 250
8.2.1.4
гарантіями: перевірка (складання) вимоги
EUR, макс. 500 EUR, без ПДВ
грн., макс. 4000 грн., без ПДВ
платежу за гарантією
Перевірка та підтвердження відповідності
8.2.1.5
10 EUR, без ПДВ
250 грн, без ПДВ
підписів клієнта на вимозі
Виконання операцій за авізованими
0,2% від суми вимоги, мін. 50
8.2.1.6
–
резервними акредитивами: перевірка вимоги
EUR, макс. 500 EUR, без ПДВ
та інших представлених документів
Обробка документів за гарантією (резервним
100 EUR (для віддалених* країн), 50 EUR (окрім віддалених**
8.2.1.7
акредитивом) з метою подальшого
країн), 100 грн (по Україні), без ПДВ
надсилання
Авізування гарантії (резервного акредитиву),
50 EUR за кожне повідомлення,
300 грн. за кожне повідомлення,
8.2.1.8
змін умов, повідомлень про анулювання,
без ПДВ
без ПДВ
супровідних повідомлень іншим банкам
Розшук (запит) по гарантії (контргарантії,
8.2.1.9
30EUR, без ПДВ
250 грн, без ПДВ
резервному акредитиву) за зверненням
(запитом) клієнта
8.2.2
Гарантії/резервні акредитиви, надані банком
Надання гарантії (контргарантії, резервного
згідно з рішенням
згідно з рішенням
акредитиву), або внесення змін в частині
8.2.2.1
уповноваженого органу банку,
уповноваженого органу банку,
збільшення суми гарантії (контргарантії,
мін. 100 EUR, без ПДВ
мін. 800 грн., без ПДВ
резервного акредитиву)
згідно з рішенням
згідно з рішенням
Надання гарантії під контргарантію банку
8.2.2.2
уповноваженого органу банку,
уповноваженого органу банку,
групи Інтеза Санпаоло
без ПДВ
без ПДВ
Виконання операцій за наданими гарантіями
згідно з рішенням
згідно з рішенням
(контргарантіями, резервними
8.2.2.3
уповноваженого органу банку,
уповноваженого органу банку,
акредитивами) незабезпеченими грошовими
без ПДВ
без ПДВ
коштами на рахунку покриття: за
зобов’язання банку
0,1% від суми вимоги, мін. 50
0,1% від суми вимоги, мін. 300
Виконання операцій за наданими гарантіями
8.2.2.4
EUR, макс. 200EUR, без ПДВ
грн., макс. 4000грн, без ПДВ
(контргарантіями): перевірка вимоги
Виконання операцій за наданими резервними
0,2% від суми вимоги, мін. 50
8.2.2.5
–
акредитивами: перевірка вимоги та інших
EUR, макс. 300EUR, без ПДВ
представлених документів
Здійснення платежу за гарантією
8.2.2.6
80 EUR, без ПДВ
100 грн., без ПДВ
(контргарантією, резервним акредитивом)
8.1.2.11
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8.2.2.7

8.2.2.8

8.2.2.9

Зміна інших умов (крім збільшення суми)
гарантії, контргарантії, резервного
акредитиву
Дострокове припинення дії (анулювання)
гарантії, контргарантії, резервного
акредитиву
Обробка документів з метою відправки

8.3

100 EUR, без ПДВ

600 грн., без ПДВ

50 EUR, без ПДВ

200 грн., без ПДВ

100 EUR (для віддалених* країн),
50 EUR (окрім віддалених** країн),
100 грн (по Україні), без ПДВ
Тарифи за документарними інкасо

Оформлення інкасового доручення за
0,15% від суми документів, мін. 100 EUR, макс. 500 EUR, без ПДВ
експортним інкасо
Зміна умов інкасового доручення, або
8.3.2
50 EUR, без ПДВ
авізування змін за імпортним інкасо, в т.ч.
анулювання
Проведення розрахунків із застосуванням
8.3.3
0,15% від суми документів, мін. 50 EUR, макс. 500 EUR, без ПДВ
імпортного документарного інкасо
(авізування та видача документів)
Обробка документів за експортним інкасо з
100 EUR (для віддалених* країн),
8.3.4
метою їх відправлення, або повернення
50 EUR (окрім віддалених** країн), без ПДВ
несплачених документів за імпортним інкасо
Всі комісії банка за документарними операціями в іноземній валюті нараховуються/сплачуються в національній валюті за офіційним
курсом НБУ на день нарахування/сплати.
Утримання комісій з клієнта здійснюється шляхом договірного списання відповідно до договору банківського рахунку або шляхом
сплати комісій клієнтом до моменту надання послуги, якщо інше не передбачене окремим договором з клієнтом.
Вже сплачені комісії не повертаються в разі анулювання інкасо, чи закінчення строку його дії.
8.3.1.

*Віддалені країни:
Канада, США; Гонконг, Індія, Китай, Корея (Південна), Малайзія, Об'єднані Арабські Емірати, Сінгапур, Тайвань, Японія;
Бангладеш, Бахрейн, Бруней, Бутан, В'єтнам, Ізраїль, Індонезія, Ємен, Йорданія, Камбоджа, Катар, Корея (Північна), Кувейт, Лаос,
Ліван, Макао, М'янма (Бірма), Непал, Оман, Саудівська Аравія, Сирія, Таїланд, Філіппіни, Шрі-Ланка; Австралія, Алжир,
Американське Самоа, Ангілья, Ангола, Антигуа, Антильські острови (Нідерланди), Аргентина, Аруба, Афганістан, Багамські о-ви,
Барбадос, Беліз, Бенін, Бермудські о-ви, Болівія, Бонайре, Ботсвана, Бразилія, Буркіна-Фасо, Бурунді, Вануату, Венесуела, Віргінські
о-ви (Британські), Віргінські о-ви (США), Габон, Гаїті, Гайана, Гамбія, Гана, Гваделупа, Гватемала, Гвінейська Республіка, ГвінеяБісау, Гондурас, Гренада, Гренландія, Гуам, Джибуті, Домініка, Домініканська Республіка, Еквадор, Екваторіальна Гвінея, Ель
Сальвадор, Еритрея, Ефіопія, Єгипет, Замбія, Зімбабве, Ірак, Іран, Кайманові о-ви, Камерун, Кабо-Верде, Кенія, Кірибаті, Колумбія,
Коморські о-ви, Конго, Конго, Демократична Республіка, Коста-Ріка, Кот-д'Івуар, Куба, Кука, о-ви, Кюрасао, Лесото, Ліберія, Лівія,
Мавританія, Маврикій, Мадагаскар, Майотта, Малаві, Малі, Мальдівські о-ви, Марокко, Мартиніка, Маршалові о-ви, Мексика,
Мікронезія, Мозамбік, Монголія, Монсеррат, Намібія, Науру, Невіс, Нігер, Нігерія, Нікарагуа, Ніуе, о-в, Нова Зеландія, Нова
Каледонія, Пакистан, Палау, Панама, Папуа Нова Гвінея, Парагвай, Перу, Південно-Африканська Республіка, Пуерто Ріко,
Реюньйон, Руанда, Сайпан, Самоа (Західне), Санта-Лючія, Сан-Томе і Принсіпі, Свазіленд, Св. Єлени, Сейшельські о-ви, Сенегал,
Сен-Бартельмі, Сен-Мартен, Сент-Вінсент, Сент-Кітс (Св. Христофора), Сінт-Естатіус, Соломонові о-ви, Сомалі, Сомаліленд,
Судан, Суринам, Східний Тімор, Сьєрра-Леоне, Таїті, Танзанія, Терксі Кайкос, о-ви, Того, Тонга, Тринідад і Тобаго, Тувалу, Туніс,
Уганда, Уругвай, Фіджі, Фолклендські о-ви, Французька Гвіана, Центрально-Африканська Республіка, Чад, Чилі, Ямайка.
**Інші країни окрім відділених:
Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Польща, Російська Федерація, Румунія, Таджикистан,
Узбекистан; Австрія, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Гернсі, Джерсі, Естонія, Італія, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург,
Монако, Нідерланди, Німеччина, Сан-Марино, Словаччина, Туреччина, Угорщина, Франція, Чеська Республіка, Швейцарія;
Албанія, Андорра, Боснія та Герцеговина, Гібралтар, Греція, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Канарські о-ви, Кіпр, Косово,
Македонія, Мальта, Чорногорія, Норвегія, Португалія, Сербія, Словенія, Фарерські острови, Фінляндія, Хорватія, Швеція.
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