Частина ІV. Тарифи за ведення кореспондентських рахунків типу “ЛОРО” та тарифи на послуги, що надаються банкам-контрагентам
код

назва послуги

1. відкриття (закриття) корреспондентського рахунку в національній та іноземній валюті
1.1
Відкриття кореспондентського рахунку в національній та іноземній валюті.
1.2
Ведення кореспондентського рахунку в національній та іноземній валюті.
Закриття кореспондентського рахунку в національній та іноземній валюті:
1.3
- за ініціативою "Корреспондента";
- за ініціативою "Банка".
1.4
Нарахування відсотків на кредитовий залишок по рахунку
2. розрахункове обслуговування
2.1
Надання виписки у міру здійснення операції
2.2
Надання дублікатів виписок, розрахункових довідок за клопотанням банків-кореспондентів у термін:
2.2.1. - до 3-х місяців з дати виконання операції;
2.2.1. - понад 3 місяці з дати виконання.
2.3
Видача (відправлення по факсу) копії вихідного повідомлення на переказ (TELEX, SWIFT)
2.4
Надання довідки за міжбанківськими операціями на запит аудиторських компаній:
2.4.1. - електронними каналами зв'язку;
2.4.2. - поштою.
3. безготівкові операції за кореспондентським рахунком
3.1
Зарахування коштів на кореспондентський рахунок
Міжбанківські перекази (зокрема на власний рахунок в іншому банку):
3.2
- в національній валюті;
- в іноземній валюті.
Транзитні перекази на користь клієнтів третіх банків:
3.3
- в національній валюті;
- в іноземній валюті
3.4
Перекази на користь клієнтів відділень та головного офісу
3.5
Переказ за рахунок отримувача коштів
Доповнення або зміни умов переказу за ініціативою клієнта(банка):
- в національній валюті;
- долари;
3.6
- Евро;
- рос. рублі
Ануляція переказу, його повернення за ініціативою клієнта(банка):
- в національній валюті;
3.7
- долари;
- Евро;
- рос. рублі
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* Плата, вказана в Тарифах, застосовуються до типових операцій. Банк залишає за собою право стягувати додаткову плату за операції, що потребують спеціального відношення або несуть особливі ризики. Банк
залишає за собою право на відшкодування за рахунок Клієнта (банка) непередбачені цими Тарифами витрати, що виникають при виконані доручень Клієнта
** Якщо переказ до якого вносяться доповнення або зміни до умов переказу за ініціативи клієта (банка), був здійснений у термін:
понад 60 діб додатково сплачується 625грн.
понад 180 діб додатково сплачується 1250грн.
*** Якщо переказ до якого вносяться доповнення або зміни до умов переказу за ініціативи клієта (банка), був здійснений у термін:
до 3 місяців додатково сплачується 700грн.
до 6 місяців додатково сплачується 1400грн.
понад 6 місяців додатково сплачується 2100грн.

