
Протокол  №15/04/2019      від 15.04.2019
Голова Правління
_________________________ З.Ю.Філенкова

НАЦІОНАЛЬНА ВАЛЮТА ІНОЗЕМНА ВАЛЮТА
1 Відкриття поточного рахунку без ПДВ

Відкриття депозитного рахунку

2 Відкриття поточного рахунку до депозитної
угоди

3

Відкриття поточного рахунку для зарахування
коштів, що надійшли за допомогою систем

грошових переказів Western Union, MoneyGram,
WELSEND

4 Закриття поточного рахунку без ПДВ
5 Закриття депозитного рахунку

6 Зарахування коштів на поточні рахунки фізичних
осіб

7 Видача готівкових коштів з поточних рахунків
фізичних осіб :

7.1 при зарахуванні безготівкових коштів2 0,5% від суми 0,5 % від суми 1 без ПДВ

7.2 зарахованих з вкладного (депозитного) рахунку
"Пенсійний" (в т.ч. процентів)

не тарифікується ------ без ПДВ

7.3

зарахованих з вкладного (депозитного) рахунку
(в т.ч. процентів)  за умови надходження коштів
на вкладний (депозитний) рахунок готівкою

через касу банка/відділення  після 01.01.2016р.

без ПДВ

7.4
при зарахуванні переказів, які надійшли за

допомогою систем грошових переказів Western
Union, MoneyGram, WELSEND

8 Видача готівкових коштів без зарахування на
поточні рахунки фізичних осіб:

8.1 які надійшли за переказами без відкриття
поточного рахунку фізичний особі

0,5% від суми 0,5 % від суми 1 без ПДВ

8.2 які надійшли за допомогою систем грошових
переказів Western Union, MoneyGram, WELSEND

9 Обслуговування  неактивного 6 рахунку
(щомісячно)

50,00 грн не тарифікується без ПДВ

10 Операції фізичних осіб на МВРУ:

10.1 купівля безготівкової іноземної валюти за
гривню;

------ 0,5 % від суми операції 1 без ПДВ

10.2 продаж безготівкової іноземної валюти за
гривню;

------ 0,5 % від суми операції 1 без ПДВ

10.3 конверсія безготівкової іноземної валюти. ------ 0,5 % від суми операції 1 без ПДВ

11 Перекази фізичних осіб з поточних рахунків на
користь юридичної або фізичної особи:

11.1 з поточного рахунку в межах України 2;
1 % , min 10,00 грн ; max 1000,00

грн.

0,5 % , min 30,00 USD / EUR/ CHF/
GBP ; max 200,00 USD / EUR/

CHF/ GBP .1
без ПДВ

11.2 з поточного рахунку за межі України; -----------
0,5 % , min 30,00 USD / EUR/ CHF/

GBP ; max 200,00 USD / EUR/
CHF/ GBP .1

без ПДВ

11.3 за допомогою систем грошових переказів
Western Union, MoneyGram, WELSEND.

без ПДВ

11.4 в межах ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК"

11.5  в межах власних рахунків в ПАТ
"ЄВРОПРОМБАНК"

12
Перекази фізичних осіб без відкриття  поточних
рахунків на користь юридичної або фізичної

особи:

12.1 без договору
1 % min 10,00 грн; max 1500,00

грн.

1 % , min 30,00 USD / EUR/ CHF/
GBP ; max 200,00 USD / EUR/

CHF/ GBP .1
без ПДВ

не тарифікується

не тарифікується

Додаток 1 до протоколу засідання тарифного
комітету №15/04/2019      від 15.04.2019

Затверджено рішенням тарифного комітету АТ
"ЄПБ"

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

ТАРИФИ  НА  РОЗРАХУНКОВО -  КАСОВЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ  ФІЗИЧНИХ  ОСІБ

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

№ п/п ПОСЛУГИ ТА ОПЕРЦІЇ РОЗМІР ТАРИФУ

20,00 грн

не тарифікується

не тарифікується

тарифікується згідно з умовами конкретної системи грошових
переказів

ПДВ



12.2 за договором відповідно умов договору ------------- без ПДВ

12.3 за індивідуальним тарифом. 7 0,5% min 10,00 грн; max 1 500,00
грн.

------------- без ПДВ

12.4  за допомогою систем грошових переказів
Western Union, MoneyGram, WELSEND.

без ПДВ

13 Надання виписок без ПДВ

14

Надання довідок про розрахунково-касове
обслуговування клієнтів, документів, які є
документальним підтвердженням переказу

коштів (у тому числі за операціями зі
спеціальними платіжними засобами),

14.1 з терміном виконання на другий банківський
день

без ПДВ

14.2 з терміном виконання у день подання запиту (за
терміновість)

без ПДВ

14.3  іноземною мовою з терміном виконання на
другий банківський день

без ПДВ

14.4  іноземною мовою з терміном виконання у день
подання запиту (за терміновість)

без ПДВ

15 Видача дублікатів касових, розрахункових та
інших документів, які зберігаються в архіві.

15.1 з терміном виконання на другий банківський
день

без ПДВ

15.2 з терміном виконання у день подання запиту (за
терміновість)

16
Надання інших довідок не пов`язаних з

розрахунково-касовим обслуговуванням ( в т.ч.
ПДВ)

в т.ч. ПДВ

17

Оформлення документів (довіреностей,
розпоряджень банку щодо коштів на випадок
смерті кліента, тощо) під час відкриття,
обслуговування рахунків.

без ПДВ

18
Запити (розслідування) за платежами за

клопотанням кліентів 5 100,00 грн 40,00 USD / EUR/ CHF/ GBP 1 без ПДВ

19
Внесення змін до умов переказів в іноземній

валюті за клопотанням кліента 3 ----------- 40,00 USD / EUR/ CHF/ GBP 1 без ПДВ

20 Анулювання платежу, який оброблений, але не
надісланий (за клопотанням клієнта)

150,00 грн 40,00 USD / EUR/ CHF/ GBP 1 без ПДВ

21
Уточнення реквізітів платежа за клопотанням

клієнта 5 100,00 грн 40,00 USD / EUR/ CHF/ GBP 1 без ПДВ

22 Нарахування процентів за залишками коштів на
поточному рахунку фізичної особи

0,05 % річних 0,01 % річних 4 без ПДВ

23 Оплата за перевірку банкнот іноземної валюти
на справжність та платоспроможність

----------- 1,20 грн за кожну купюру в т.ч. ПДВ

24 Розмін банкнот на банкноти іншого номіналу                        ----------- 1,2% від суми операції 1 в т.ч. ПДВ

120,00 грн

100,00 грн

200,00 грн

7 Для платежів з кодом бюджетної класифікації : 1) код платежу : 11010500 (Податок  на доходи  Ф/О від продажу  нерухомого
майна ); 2) код платежу : 11011000 (військовий збір); 3) код платежу : 24140500 (Збір з операцій нерухомого майна).

входить у вартість відкриття рахунку

100,00 грн

тарифікується згідно з умовами конкретної системи грошових
переказів

300,00 грн

6  Неактивним вважається поточний рахунок за яким протягом останніх 12 місяців і більше не проводилися такі операції:
зняття/внесення готівкових коштів, безготівкове перерахування/зарахування коштів, за винятком операцій щодо оплати послуг
Банку чи погашення будь-яких забов'язань Клієнта перед Банком, а також зарахування на поточний рахунок нарахованих Банком
процентів та перерахувань з депозитних рахунків, відкритих у Банку.  У випадку коли залишок коштів на поточному рахунку
меньше ніж розмір комісії, комісія списується в розмірі залишку на даному поточному рахунку, якщо залишок на поточному
рахунку становить 0,00 грн. - нарахування та списання комісії не здійснюється. Банк визначає щомісяно неактивні поточні
рахунки, суми залишку коштів на цих рахунках та , відповідно, розмір комісії  станом на останній день місяця. При цьому комісія
стягується протягом місяця, що слідує за місяцем, в якому рахунок був визначений Банком як неактивний.

3 застосовується для всіх переказів в іноземній валюті, окрім переказів по системам грошових переказів Western Union,
MoneyGram, WELSEND. Сума коміссіі збільшується на суми комісійної винагороди інших банків, які виникають при здійсненні
операцій за дорученням клієнтів, у розмірі, що підтверджений відповідними документами (комісія по платежам в іноземній
валюті сплачується в національній валюті за курсом НБУ на день здійснення операції)

5 Сума коміссіі збільшується на суми комісійної винагороди інших банків, які виникають при здійсненні операцій за дорученням
клієнтів, у розмірі, що підтверджений відповідними документами (комісія сплачується в національній валюті за курсом НБУ на
день здійснення операції)

200,00 грн

400,00 грн

4  проценти нараховуються на залишки на рахунках в долларах США та ЕВРО

200,00 грн

2операції з коштами на поточних рахунках фізичних осіб, які надійшли у вигляді заробітної плати співробітникам банку, не
тарифікуються

1 комісійна винагорода стягується в національній валюті за курсом НБУ на день здійснення операції


