ТАРИФНИЙ ПЛАН "DANBANK"
чинні з "03" лютого 2014р.
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Вартість операції ¹

Термін дії ЕПЗ
Валюта рахунку
Незнижувальний залишок по рахунку (вноситься та блокується при
відкритті рахунку)*
Мінімальний внесок на поточний рахунок з використанням ЕПЗ (вноситься
при відкритті рахунку)

3 роки
UAH/USD/EUR
0 грн.
Не передбачено

ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЕПЗ:
Плата за відкриття поточного рахунку з використанням ЕПЗ
Плата не передбачена
Плата за проведення розрахунків за поточним рахунком з використанням ЕПЗ, (щорічно) ²:
- Visa Platinum
Плата не передбачена
Плата за обслуговування неактивного поточного рахунку з використанням
10 грн.
ЕПЗ, (щомісячно) ³:
Плата за випуск основного/додаткового ЕПЗ та плата за його переоформлення в разі втрати, крадіжки, псуванні або ін. (разово
на термін дії ЕПЗ):
- Visa Platinum
Плата не передбачена
Плата за оформлення основного/додаткового ЕПЗ по закінченню терміну дії (разово на термін дії ЕПЗ):
- Visa Platinum
Плата не передбачена
Плата за термінове оформлення основного/додаткового ЕПЗ (до 3-х робочих днів):
- Visa Platinum
420 грн.
Плата за оформлення ЕПЗ (в разі вилучення ЕПЗ банкоматом іншого Банку з вини Клієнта)
- Visa Platinum
250 грн.
УМОВИ РОЗРАХУНКІВ ЕПЗ ТА ОТРИМАННЯ ГОТІВКИ:
Зняття готівки:
- у банкоматах і касах Банку
- у банкоматах Банків - партнерів
- у банкоматах і касах ⁴ інших банків на території України
- у банкоматах і касах ⁴ інших банків за кордоном
Оплата товарів та послуг з використанням ЕПЗ в торгівельній мережі та
Інтернеті
Конверсія валюти поточного рахунку з використанням ЕПЗ ⁵

0,5% від суми операції, min 1 грн.
0,75% від суми операції, min 3 грн.
1,0% від суми операції + 5 грн.
1,5% від суми операції + 20 грн.
Плата не передбачена
1% від суми операції, min 5 грн.

УМОВИ ПОПОВНЕННЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ТА ПЕРЕКАЗУ КОШТІВ:
Поповнення поточного рахунку готівковими коштами через касу Банку
Плата не передбачена
Термінове поповнення поточного рахунку готівковими коштами через
0,5% від суми операції, min 1 грн.
термінальне забезпечення банку
Безготівкові зарахування в межах Банку з власних рахунків
Плата не передбачена
Безготівкові зарахування в межах Банку з рахунків фізичних / юридичних
Плата не передбачена
осіб
Безготівкові зарахування коштів, які надійшли з інших банків
Плата не передбачена
Безготівкові перекази з поточного рахунку з використанням ЕПЗ за заявою клієнта (за виключенням операцій
купівлі/продажу/обміну валюти):
- у межах Банку
5 грн.
1,5% від суми операції, min 1 грн.
- за межі банку на території України
Безготівкові перекази в АТМ з поточного рахунку з використанням ЕПЗ на
0,5% від суми операції, min 3 грн.
поточний рахунок з використанням ЕПЗ в межах Банку
НАРАХУВАННЯ ВІДСОТКІВ:
Відсоток, що нараховується на залишок по рахунку ⁶, % річних
- на суму, що не перевищує розмір незнижувального залишку
- на суму, що перевищує розмір незнижувального залишку
Відсоток за технічний овердрафт, % річних
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Вартість операції ¹

ДОДАТКОВІ ОПЕРАЦІЇ, ПОСЛУГИ ЗА ПОТОЧНИМ РАХУНКОМ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕПЗ
Плата за перегляд виписок в банкоматах та pos-терміналах
0,30 грн.
Надання інформації засобами GSM-banking про виконані транзакції та опрацювання запитів до системи:
- підключення/відключення сервісу
Плата не передбачена
8 грн.
- щомісячна абонентська плата
Зміна ПІН-коду через банкомат Банку
5 грн.
Кредитні умови по поточному рахунку з використанням ЕПЗ ⁷
Встановлюється індивідуально
Внесення ЕПЗ до стоп-списку (за ініціативою Клієнта)
110 грн.
- Міжнародний електронний
280 грн.
- Міжнародний паперовий
Надання довідок, пов'язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням
клієнтів, видача дублікатів касових, розрахункових довідок та інших
50 грн.
документів, які знаходяться в архіві
Надання виписки по поточному рахунку з використанням ЕПЗ:
- щомісячно на паперовому носії (за попередній місяць)
Плата не передбачена
- на паперовому носії за період, що перевищує один місяць
10 грн.
Тариф встановлюється після підписання додаткової
Плата за надання виписки по рахунку засобами електронного зв'язку
угоди, згідно діючих тарифів на момент підписання
Плата за надання факсимільних послуг
48 грн. (в т.ч. ПДВ 8,00 грн.)
Проведення міжнародних розслідувань та підготовка до процедури
110 грн. (в т.ч. ПДВ 18,33 грн.)
арбітражу
Проведення розслідувань на території України (комісія стягується у разі не
30 грн. (в т.ч. ПДВ 5,00 грн.)
підтвердження факту шахрайства)
Плата за продаж валюти для оплати комісій по поточному рахунку з
Плата не передбачена
використанням ЕПЗ

ЕПЗ - електронний платіжний засіб, банківська платіжна картка
Плата за операціями в іноземній валюті, визначається в гривнях від суми, еквівалентній операції в іноземній валюті, перерахованої у гривню за
офіційним курсом, установленим Національним Банком на день проведення такої операції (списання) по рахунку.
* - незнижувальний залишок по рахунку дозволяється змінювати протягом 1-го місяця не більше 2 разів з урахуванням мінімальної суми
незнижувального залишку встановленої даним тарифами.
1. Операції (окрім п. 5.8, п. 5.9, п.5.10), встановлені цими Тарифами, не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість згідно з Законом України
"Про податок на додану вартість".
2. У випадку якщо залишок коштів на рахунку менше, ніж встановлена комісійна винагорода, комісійна винагорода встановлюється у розмірі залишку по
даному рахунку на дату списання.
3. Неактивним вважається рахунок якщо по рахунку відсутній рух коштів понад 3-роки. У випадку якщо залишок коштів на рахунку менше, ніж
встановлена комісійна винагорода, комісійна винагорода встановлюється у розмірі залишку по даному рахунку.
4. При видачі готівкових коштів в установах інших банків, можуть стягуватись додаткові комісії, встановлені банками, що проводять дану операцію.
5. У випадку проведення розрахунків за товари чи послуги, а також отримання готівки у валюті, що відрізняється від валюти рахунку, списання коштів з
рахунку відбувається за комерційним курсом, установленим Банком на дату такого списання.
6. Нараховуються щоденно та виплачуються в останній робочий день розрахункового періоду шляхом зарахування на поточний рахунок з використанням ЕПЗ.
7. У разі підписання додаткової угоди на овердрафт.
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