Тарифи на банківські послуги з розрахунково-касового обслуговування
суб’єктів господарювання: юридичних осіб (крім банків), фізичних осіб підприємців та самозайнятих осіб у банківських металах.
Тарифний пакет "Golden Star"

№

Послуга

Відкриття першого поточного рахунку у
банківських металах юридичним особам
Відкриття кожного наступного поточного
2 рахунку у банківських металах юридичним
особам
Відкриття першого поточного рахунку у
3 банківських металах фізичним особампідприємцям
Відкриття кожного наступного поточного
4 рахунку у банківських металах фізичним
особам-підприємцям
Ведення поточного рахунку у банківських
5
металах
Закриття поточного рахунку в банківських
6
металах за заявою клієнта
Нарахування відсотків на кредитовий
7 залишок коштів на поточному рахунку у
банківських металах
Переказ банківських металів на інші
8
рахунки Клієнта в межах Банку
Зарахування на поточний рахунок клієнта
9
банківського металу, придбаного у Банку
Видача банківських металів, куплених з
фізичною поставкою (банківський метал
10
видається зливками, номінал яких вказано в
заявці на купівлю)
Купівля-продаж банківських металів з їх
фізичною поставкою та без неї за
11
дорученням та за рахунок коштів клієнтів за
безготівкові гривневі кошти
1

Тариф (без ПДВ)

Термін оплати

Примітки

100 грн.

В день відкриття
рахунку

-

50 грн.

В день відкриття
рахунку

30 грн.

В день відкриття
рахунку

20 грн.

В день відкриття
рахунку

входить у вартість
відкриття рахунку

-

-

Безкоштовно

В день закриття
рахунку

-

Не тарифікується

-

-

-

-

входить у вартість
відкриття рахунку

-

-

Згідно ринкових цін
на час проведення
операції

В день здійснення
операції

входить у вартість
відкриття рахунку
входить у вартість
відкриття рахунку

Згідно з
Купівля-продаж монет із дорогоцінних
встановленими в
12 металів іноземних монетних дворів за
касі цінами на час
безготівкові гривневі кошти
проведення
операції
 Всі тарифи, що не вказані в цьому пакеті, використовуються згідно ЗАГАЛЬНИХ ТАРИФІВ на
банківські послуги з розрахунково-касового обслуговування юридичних осіб (крім банків), фізичних
осіб - підприємців та фізичних осіб, які провадять професійну незалежну діяльність у національній
та іноземній валютах*
 Всі комісії сплачуються в гривнях за курсом НБУ на день здійснення операції

