“ЗАТВЕРДЖЕНО”
Тарифний комітет АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»
Протокол № 20 від «03» жовтня 2019 року

ТАРИФИ
на послуги з розрахунково-касового обслуговування фізичних осіб у національній валюті,
що здійснюються без відкриття рахунків для Сумського регіону
№ з/п

Назва послуги

1
1.1

Приймання готівки
Для здійснення переказу з зарахуванням його на
рахунки фізичних осіб та суб’єктів господарювання:

1.2

1.3.

-

при зарахуванні на рахунок в АТ «КБ
«ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»*

-

при зарахуванні на рахунок в іншому банку*

- для здійснення переказу з зарахуванням коштів на
рахунки суб'єктів господарювання на умовах
укладених Банком договорів на переказ з одержувачем
(за один платіж)
- для здійснення переказу на користь навчальних
закладів України (незалежно від суми)
- для здійснення переказу коштів на користь
гуртожитків при навчальних закладах України
(незалежно від суми)

Вартість послуг без ПДВ
(грн)

ПДВ 20%
(грн)

Всього вартість (грн)

0,5% від суми, але не
менше 5,00 та не більше
500,00
0,5% від суми, але не
менше 5,00 та не більше
500,00

без ПДВ

0,5% від суми, але не
менше 5,00 та не більше
500,00.
0,5% від суми, але не
менше 5,00 та не більше
500,00

За умовами договору

без ПДВ

без ПДВ

За умовами договору

50 ,00

50,00

5,00

5,00
без ПДВ

5,00

5,00

4,00

4,00

- для здійснення переказу коштів на користь
дошкільних/молодших навчальних закладів України
(незалежно від суми)

2
2.1.
2.2.
3
3.1.
3.2.
3.3

3.4

3.5
3.6
3.7

- для здійснення переказу на користь ПАТ «Страхова
група «Ю.БІ.АЙ-КООП»
Грошові перекази
Миттєві перекази за допомогою систем переказу
коштів (Western Union, MoneyGram, Welsend та інші).
Видача готівки за переказами, що надійшли через
систему міжбанківських розрахунків*
Інші послуги, пов’язані з розрахунково-касовим
обслуговуванням клієнтів
Оформлення документів пов’язаних з РКО, з ініціативи
клієнта (за один документ)
Видача копій (дублікатів) прибуткових касових
документів (за один документ)
Надання довідок клієнту про здійснені ним платежі
протягом останніх 6 місяців…………………...........
- давниною понад 6 місяців (за один платіж)
Надання довідок, реєстрів отримувачам, за окремими
запитами, про прийняті на їх користь платежі готівкою
(за одну довідку) :
за період до 30 днів……………………..…………
за період від 31дня до 90 днів………………………
за період від 91 дня до 360 днів……………………
За період понад 360 днів……………………………
Перерахунок готівкових коштів (банкнот) з ініціативи
клієнта (без зарахування на рахунок)
Ксерокопія документу (1 аркуш)
Оформлення довіреності на користування
індивідуальним сейфом

Згідно з тарифами платіжної системи
1% від суми, але не менше
5,00

без ПДВ

1% від суми, але не менше
5,00

25,00

без ПДВ

25,00

50,00

без ПДВ

50,00

50,00
100,00

без ПДВ
без ПДВ

50,00
100,00

25,00
50,00
100,00
200,00
0,15 грн за банкноту ,min
10 грн
3,00

без ПДВ

0,60

25,00
50,00
100,00
200,00
0,15 грн за банкноту ,min
10 грн
3,60

без ПДВ

100,00

100,00

без ПДВ

Примітка :
1. Операції, щодо яких не вказано розмір ПДВ (без ПДВ), не є об’єктом оподаткування розділу 5 Податкового кодексу України (далі
–
ПКУ) “Порядок оподаткування податком на додану вартість”, “Переліку типових операцій з розрахунково-касового обслуговування ,
що здійснюються банками України і які відповідно до розділу 5 ПКУ “Порядок оподаткування податком на додану вартість” не є
об’єктом оподаткування.
2. Всі попередні умови та тарифи Банку вважаються недійсними.
* сума, що закінчується від 1 до 4 копійок, заокруглюється в бік зменшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок
сума, що закінчується від 5 до 9 копійок, заокруглюється в бік збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок.Під
заокругленням (округленням) слід розуміти математичну операцію, яка полягає в заміні числа в бік збільшення або зменшення з
відповідною точністю. Заокруглення не є знижкою або надбавкою, рекламою або стимулюванням продажу товарів (робіт, послуг) у
значенні цих термінів, визначених законодавством України.

