Редакція діє з «14» червня 2019 року

Умови обслуговування за тарифним пакетом
«Моя тема» 1,2
Код
тарифу

Найменування послуги Банку

2.1.1.1.

Підключення до Тарифного пакету

2.1.2.1.

Щомісячне обслуговування
Тарифного пакету

2.2.1.

2.2.2.

I.1.

Підключення до системи
дистанційного обслуговування
Corp Light
Виконання операцій з переказу
коштів за допомогою системи
дистанційного обслуговування
Corp Light
Випуск та обслуговування 1
(однієї) корпоративної карти Visa
Business / MasterCard Corporate

Тариф вартість
послуги

Не
тарифікується

99 грн.

Примітки
Під підключенням до Тарифного пакету слід розуміти:
- Відкриття одного поточного рахунку в національній
валюті, одного рахунку з випуском корпоративної платіжної
картки (для фізичних осіб-підприємців/юридичних осіб) та
одного рахунку в національній валюті для зарахування
страхових коштів в одній Установі Банку (тут і надалі під
Установою Банку мається на увазі Регіональне управління
та/або Територіально відокремлене банківське відділення АТ
«Ощадбанк»);
- Підключення до системи дистанційного обслуговування
Corp
Light;
- Надання довідки про відкриття рахунку (у разі
необхідності).
Щомісячне обслуговування Тарифного пакету передбачає:
- Виконання 7 (семи) електронних вихідних платежів в
національній валюті за допомогою системи дистанційного
обслуговування
протягом
календарного
місяця;
- Надання виписок в електронному вигляді та/або на
паперовому носії по рахунку Клієнта за період, що не
перевищує
останніх
6
місяців;
- Обслуговування одного поточного рахунку в національній
валюті, одного рахунку з використанням корпоративної
платіжної картки, рахунків в національній валюті для обліку
цільових коштів на вимогу суб'єктів господарювання, а за
умови підключення додаткової послуги "Операції з
іноземною валютою" і обслуговування поточних рахунків в
іноземній
валюті;
- Комісія утримується Банком не пізніше 5-го числа
наступного місяця з поточного рахунку в національній
валюті;
- Комісія не утримується у випадку відсутності руху коштів
по Рахунку протягом поточного місяця. Рухом коштів не
вважається: списання Банком винагороди за наданні послуги;
зарахування на поточний рахунок Клієнта нарахованих
процентів за залишками коштів на поточних рахунках,
нарахованих процентів по депозиту та повернення суми
депозиту.

Не
тарифікується

- Входить у вартість Підключення до Тарифного Пакету.

Не
тарифікується

- Входить у вартість
Тарифного пакету.

Не
тарифікується

- Розрахунково-касове обслуговування однієї основної
корпоративної
картки
протягом
першого
року
обслуговування;
- Для фізичних осіб-підприємців/юридичних осіб.

Щомісячного

обслуговування

Інші послуги, що не входять до тарифного пакету, тарифікуються за Стандартними тарифами на банківські послуги для Клієнтів великого
корпоративного, мікро, малого та середнього бізнесу АТ "Ощадбанк".
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Тарифний пакет "Моя Тема" передбачено виключно для фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, фізичних осіб-підприємців
сфери ІТ (КВЕД: 58.21; 58.29; 62.01; 62.02; 62.03; 62.09; 63.11; 63.12; 72.10.0; 72.21.0; 72.22.0; 72.30.0; 72.40.0) та фізичних осібпідприємців/юридичних осіб - суб'єктів оціночної діяльності.
1

2.1.2.5.

Регулярний переказ коштів в
національній валюті з рахунку
Клієнта шляхом виконання Банком
договірного списання

7 грн. за
кожний платіж

Відкриття одного поточного рахунку в іноземній валюті
здійснюється без комісії.

Операції з іноземною валютою

2.1.4.1.

2.1.4.3.

2.1.2.6.

Купівля безготівкової валюти за заявкою
Клієнта:
- до еквівалента 10 000 USD;
- від еквівалента 10 000,01 USD до
еквівалента 100 000 USD;
0,1% від суми
- від еквівалента 100 000,01 USD
купівлі
до еквівалента 1 000 000 USD;
- від еквівалента 1 000 000,01
USD.
Продаж безготівкової валюти за заявкою Клієнта:
- до еквівалента 10 000 USD;
- від еквівалента 10 000,01 USD до
еквівалента 100 000 USD;
0,1% від суми
- від еквівалента 100 000,01 USD
продажу
до еквівалента 1 000 000 USD;
- від еквівалента 1 000 000,01
USD.
Переказ коштів в іноземній валюті:
0,15% від суми
- до еквівалента 50 000 USD;
переказу, мін.
30 USD
- від еквівалента 50 000,01 USD до 0,13% від суми
еквівалента 100 000 USD;
переказу

- від еквівалента 100 000,01 USD.

- Умови надання послуги визначаються Договором,
підписаним
між
Клієнтом
та
Банком.
- Комісія утримується Банком не пізніше 5-го числа
наступного
місяця.
- Плата за переказ не здійснюється за погашення кредитної
заборгованості перед Банком, зарахування коштів на
депозитні рахунки, відкриті в Банку, перерахування коштів
для купівлі іноземної валюти на МВРУ, сплати комісій за
послуги Банку, списання коштів в результаті коригувальних
операцій, виконаних Банком, виконання платіжних вимог та
інкасових доручень за рішенням державних органів у
випадках, передбачених діючим законодавством України.

0,1% від суми
переказу, макс.
150 USD

- Комісія стягується в національній валюті за офіційним
курсом НБУ, що діє на день здійснення операції.
- Операція з купівлі безготівкової валюти здійснюється при
наявності можливості придбання іноземної валюти за курсом
та/або в обсягах, визначених в дорученні Клієнта.
- Строк оплати комісії - в момент зарахування придбаної /
реалізованої іноземної валюти.

- Комісійна винагорода, зазначена в іноземній валюті,
сплачується в національній валюті за офіційним курсом НБУ
на
дату
здійснення
переказу.
- Плата за переказ не здійснюється у випадках зарахування
коштів на депозитні рахунки, відкриті в Банку, погашення
кредитної заборгованості перед Банком, перерахування
коштів для продажу або конверсії іноземної валюти на
МВРУ, списання коштів в результаті коригувальних
операцій, виконаних Банком, виконання платіжних вимог та
інкасових доручень за рішенням державних органів у
випадках, передбачених діючим законодавством України.
- Строк оплати комісії - в момент здійснення операції.

