Розрахунково-касове обслуговування
Обслуговування рахунків та безготівкові платежі
Тариф
Абонплата за пакет
на місяць (ФОП/ЮО)
Щомісячне
обслуговування
(ФОП/ЮО)
Платежі в інші
банки

Бізнес Старт

Бізнес Комфорт

Бізнес ПРО

Базові тарифи

125/175 грн

250/350 грн

500/750 грн

0 грн

0 грн

0 грн

0 грн

100/150 грн

3 грн

2 грн

1 грн

5 грн

Платежі на рахунки
в ПриватБанку

не тарифікуються

Внутрішні платежі

не тарифікуються

Виручка

0,1% від суми min.
20 грн (каса)
0,05% від суми min.
5 грн
(ТСО/банкомат)

0,1% від суми min.
20 грн (каса)
0,05% від суми min.
5 грн
(ТСО/банкомат)

0,1% від суми min.
20 грн (каса)
0,05% від суми min.
5 грн
(ТСО/банкомат)

0,1% від суми min.
30 грн (каса)
0,05% від суми min.
10 грн
(ТСО/банкомат)

Відкриття рахунку

100/150 грн

0 грн

0 грн

100/150 грн

Дані актуальні на 01.12.2021

ПриватБанк Ліцензія № 22 від 19.03.1992

Тариф

Бізнес Старт

Бізнес Комфорт

Бізнес ПРО

Відкриття рахунку
на сайті pb.ua/fop

не тарифікується

Відкриття
додаткового
рахунку собі або
бізнес-партнеру
через Приват24

не тарифікується

Закриття рахунку
(ФОП/ЮО)

не тарифікується

Відкриття
депозитного
рахунку (ФОП/ЮО)

не тарифікується

Консьєрж-сервіс
для бізнесу (NEW)

Базові тарифи

-

-

Так

-

Випуск елітної
картки фізичної
особи

Стандартні тарифи

Випуск картки
Platinum
не тарифікується
(1 картка)

Випуск карток
Signature або Black
Edition
не тарифікується
(1 картка)

Стандартні тарифи

Комісія за
придбання та
продаж валюти

0,15%

0,10%

0,0%

0,25%

SWIFT

25 USD/EUR

22 USD/EUR

20 USD/EUR

30 USD/EUR
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Тариф

Бізнес Старт

Бізнес Комфорт

Бізнес ПРО

Базові тарифи

Картка з фото для
бізнесу

150 грн

Не тарифікується
(не більше ніж 3
картки)

Не тарифікується
(не більше ніж 3
картки)

200 грн

Персональний
банкір бізнесу

–

Так

Так

–

Зняття готівки з
картки для бізнесу

1%

1%

1%

1,2%

Оплата картками в
торговельних
точках

не тарифікується

Нецільове
поповнення карток

0,7%

Отримання
виписки, довідки
(самостійно через
Приват24)

Через «Приват24 для бізнесу»: не тарифікується. У відділенні банку: 50 грн (0 грн – протягом 3 днів
із дати відкриття рахунку).

Отримання довідки
про закриття
рахунку

Через «Приват24 для бізнесу»: не тарифікується. У відділенні банку: 50 грн (0 грн – протягом 3 днів
із дати закриття рахунку).
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Тариф

Бізнес Старт

Бізнес Комфорт

Бізнес ПРО

Підготовка
платіжного
доручення
співробітником
банку (послуга
«ФотоКаса», чат
«Допомога
Онлайн»)

5 грн за платіж

Нарахування
відсотків на
залишок на
поточних рахунках

Немає

Базові тарифи

Дізнайтеся більше про переваги обслуговування юридичних осіб або відкрийте рахунок онлайн – за посиланням
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