від 30 жовтня 2015 року

ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ»
РОЗДІЛ 1. Надання інформації за рахунками в національній валюті юридичним особам

Послуги та операції
1.

Тариф

Надання виписок з рахунків: поточних, депозитних.
- за період до 1 місяця
- з 1 місяця до 3 місяців
- з 3 місяців до 1 року
- від 1 року до 3 років
- більше 3 років

50,00 грн.
100,00 грн.
200,00 грн.
300,00 грн.
300 грн. + додатково
100 грн. за кожен рік

2.

Надання копій платіжних доручень ( за кожну копію):

30,00 грн..

3.

Надання довідок власнику рахунку на вимогу:
-про рух коштів
-про залишок коштів на рахунку
-про відкриття(закриття) та наявність рахунків
-виготовлення специфічної довідки(виплата з/п, чисті надходження, тощо)

300,00 грн.
200,00 грн.
200,00 грн.
300,00 грн.

4.

Надання завірених банком копій карток із зразками підписів та відбитком печатки на 50,00 грн.
запит клієнта.

5.
6.

Надання довідок аудиторським компаніям на вимогу
Надання довідок клієнтам щодо реєстру акцептованих вимог кредиторів ПАТ «Банк
«Київська Русь»

1 000,00 грн.
50,00 грн.

РОЗДІЛ 2.Надання інформації за рахунками в іноземній валюті юридичним
особам

Послуги
1.

2.
3.

Тариф

Надання виписок за розрахунками стосовно експортних, імпортних операцій:
- за звітний період
- за рік
- за весь період
З’ясування інформації щодо закриття валютного контролю за експортними,
імпортними операціями за весь період обслуговування.

300,00 грн.
500,00 грн.
1 000,00 грн.
1 000,00 грн.

Надання дублікатів з архіву:

1 000,00 грн.

- Контракти ;
- Платіжне доручення;
- Митні декларації;
- Акти;
- Свіфт-повідомлення;
- Довідки.

4.

Надання довідок на вимогу стосовно експортних, імпортних операцій:

Безкоштовно

- податковим органам;
- Міністерству економічного розвитку і торгівлі України;
- судовим органам;
- митним органам;
- іншим банкам;

5.

Клієнтам:
- впродовж 3-х робочих днів
- впродовж 1-го дня
Надання інформації клієнтам:

400,00 грн
500,00 грн.

- про закриття валютного контролю за експортними, імпортними операціями;
- про одержання резидентом кредиту від нерезидента та його повернення;
- про надходження інвестицій в Україну та їх повернення;
- впродовж 3-х робочих днів
- впродовж 1-го дня

400,00 грн
500,00 грн.

РОЗДІЛ 3. Надання інформації за рахунками фізичним особам.

Тариф

Послуги
1.

Надання виписок з рахунків: поточних, депозитних.
- за період до 1 місяця
- з 1 місяця до 3 місяців
- з 3 місяців до 1 року
- від 1 року до 3 років
- більше 3 років

2.
3.

4.

5,00 грн.
10,00 грн.
20,00 грн.
50,00 грн.
50 грн. + додатково
10 грн. за кожен рік

Надання копій квитанцій за раніше здійснені платежі ( за кожну копію):
- для фізичних осіб

10,00 грн..

Надання довідок власнику рахунку на вимогу, що стосуються розрахунково-касового
обслуговування клієнтів:
- впродовж 3-х робочих днів
- впродовж 1-го дня
Надання довідок клієнтам щодо реєстру акцептованих вимог кредиторів ПАТ «Банк
«Київська Русь»

30 грн
50 грн.
Безкоштовно

РОЗДІЛ 4. Надання інформації за кредитними операціями юридичних осіб

Послуги та операції
1.

2.
3.

Надання довідок та додатків до них про стан заборгованості за позичками
(підтвердження наявності або відсутності залишків за кредитами та
нарахованих відсотків по ним)
- кредитний договір, термін якого закінчися та відсутня
заборгованість позичальника перед Банком:
- діючий кредитний договір:
Надання дублікатів документів, які знаходяться в архіві
Аудит

Тариф

200,00 грн.
500,00 грн.
1 000 грн.
1 000 грн.

РОЗДІЛ 5. Надання інформації за кредитними операціями фізичних осіб

Послуги та операції
1.

2.
3.

Надання довідок та додатків до них про стан заборгованості за позичками
(підтвердження наявності або відсутності залишків за кредитами та
нарахованих відсотків по ним)
- впродовж 3-х робочих днів:
- в день подання заяви:
Надання дублікатів документів, які знаходяться в архіві
Надання довідок власнику рахунку на вимогу державних органів про
відсутність чи наявність кредитів

Тариф

80,00 грн.
100,00 грн.
150 грн.
100,00 грн.

