
 

 

Тарифи на банківські послуги з розрахунково-касового обслуговування  

фізичних  осіб - підприємців у національній валюті України* 

Тарифний пакет «IT» 
 

 

№ Послуга Тариф** Термін оплати Примітки 

Стаття 1. Оформлення рахунків та абонентська плата за ведення рахунків 

1.1. Відкриття поточного рахунку 40 грн. В день відкриття ра-
хунку 

 

 
1.2. 

Абонентська плата за користування Тарифним па-
кетом (щомісячна плата за ведення поточного ра-
хунку) 

 

40 грн. В передостанній ро-
бочий день місяця 

за період з передос-

таннього робочого 
дня попереднього 
місяця до передос-
таннього робочого 
дня поточного мі-

сяця 

За наявності у розра-
хунковому періоді 

руху коштів по дебету 

відкритих рахунків, 
виконаних на підставі 
платіжних доручень 
Клієнта, касових че-

ків, заяв на видачу го-
тівки 

Стаття 2. Підключення до системи дистанційного обслуговування «Web-Банкінг для корпоративних клієнтів» 

2.1. Підключення системи дистанційного обслугову-
вання (СДО) «Web-Банкінг для корпоративних 
клієнтів» 

Входить в вартість відк-
риття поточного раху-

нку або рахунку для фо-
рмування статутного 

фонду Клієнта, відкри-
того згідно п. 1.1 тари-

фів  

 

 

Стаття 3. Розрахункове обслуговування рахунку 

Виконання переказу з поточного рахунку в операційний час за платіжними дорученнями Клієнта на рахунки відкриті в інших банках 
з застосуванням документа на переказ (крім документа на переказ готівки) понад безкоштовні платіжні доручення на місяць з викорис-

танням системи дистанційного обслуговування (далі - СДО) та безкоштовні платіжні доручення на місяць на паперовому носії: 

 3.1. 
З використанням системи «Web-Банкінг для кор-
поративних клієнтів».  

10,0 грн.                                 
В день надання пос-

луги 
- 

3.2. 
Кількість безкоштовних платіжних доручень Клі-
єнта на рахунки відкриті в інших банках з засто-
суванням документа на переказ 

3 в СДО   - 

Кількість безкоштов-
них платіжних доку-

ментів в календарному 
місяці, які Клієнт має 
право використову-

вати в рамках діючого 
тарифного пакету 

Стаття 4. Касове обслуговування рахунку 

4.1. 
Видача готівкових коштів з поточного рахунку, 
крім видачі на виплату заробітної плати (касовий 
символ 40) .  

1,1% від суми (мінімум 
100 грн.) 

- - 

4.2. 
Видача готівкових коштів згідно заявленого Кліє-
нтом номіналу купюр, крім видачи на виплату за-
робітної плати (касовий символ 40) .  

1,1% від суми (мінімум 
100 грн.) +500 грн 

-  - 

 

* Тарифний пакет призначений для фізичних осіб-підприємців, вид економічної діяльності яких: 62.01 комп’ютерне програмування; 62.02 консу-

льтування з питань інформатизації; 62.09 інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерний систем; 63.11 оброблення даних, розміщення 

інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність; 62.03 діяльність із керування комп’ютерним устаткуванням; 63.12 веб -портали. 

**   Всі тарифи, що не вказані в цьому пакеті сплачуються згідно Загальних тарифів на банківські послуги з розрахунково-касового обслугову-

вання юридичних осіб (крім банків), фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб, які провадять професійну незалежну діяльність. 

Тарифи вказані без ПДВ, крім тарифів, де ПДВ вказано «в тому числі». 

 

file:///C:/Users/sdi0201/Desktop/pakety_MSB_19.11.18.xlsx%23RANGE!A1

