Затверджено Рішенням тарифного комітету
№93 від 30.10.2015 р. (з змінами затвердженими
рішенням тарифного комітету №16 від 17.03.2016 р.)

Програма «Швидкі розрахунки»
- У разі наявності на рахунку Клієнта достатньої суми грошових коштів для виконання
платіжних доручень та сплати Клієнтом згідно тарифів Банку комісії за платежі, Банк
зобов’язується виконати платіжні доручення Клієнта у національній валюті, що оформлені у
відповідності до вимог чинного законодавста України в тому числі нормативнних документів
Національного банку України, та надійшли до Банку з використаннями системи інтернет Банк «iTiny», протягом однієї години з моменту отримання їх Банком. При цьому під
виконанням платіжних доручень розуміється відправлення платежу в СЕП НБУ на
користь
контрагента (отримувачу грошових коштів) Клієнта, а не фактичне отримання коштів
контрагентом Клієнта.
Банк звільняється від відповідальності за невиконання зобов’язань
по виконанню
платіжних доручень протягом однієї години, якщо це невиконання відбулося внаслідок:
 обставин непереборної сили, дія яких може бути викликана винятковими погодними
умовами і стихійним лихом (наприклад, епідемія, ураган, буревій, повінь, нагромадження снігу,
ожеледь, град, землетрус, блискавка, пожежа, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо);
 непередбачених обставин, що відбуваються незалежно від волі і бажання Банку (загроза
війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не
обмежуючись, ворожі атаки, блокади, дії іноземного ворога, загальну військову мобілізацію,
військові дії, оголошену та неоголошену війну, збурення, акти тероризму, диверсії, безлади,
вторгнення, революції, заколоти, повстання, масові заворушення, обмеження комендантської
години, захоплення Банку, громадські демонстрації, блокада, страйк, протиправні дії третіх осіб,
пожежа, вибух, пограбування, аварія, припинення електропостачання та зв’язку (якщо таке
припинення знаходиться поза сферою контролю та впливу Банку), проведення слідчих дій у
відповідності до Кримінально-процесуального кодексу України та ін.);
 якщо фінансова операція містить ознаки, передбачені статтями 15 та/або 16 Закону
України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
відповідно до вимог статті 10 та статті 17 Закону України «Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
 в разі проведення Клієнтом фінансової операції із списання коштів, що відбувається в
результаті дій, які містять ознаки вчинення злочину, визначеного Кримінальним кодексом
України;
 прийняття органами державної влади та управління актів нормативного або
ненормативного характеру, що мають загальний, а не локальний характер, тобто не стосуються
виключно діяльності самого Банку.
У випадку порушення Банком зобов’язань в рамках програми «Швидкі розрахунки», за
кожне порушення (за кожний окремий платіж не виконаний Банком у визначені терміни),
починаючи з наступного календарного місяця що слідує за місяцем у якому відбулося вказане
порушення Банком, Клієнт звільняється на один місяць від сплати Банку місячного
платежу за користування Тарифним Пакетом та вартості переказу коштів в національній
валюті не залежно від кількості таких платежів та їх вартості згідно діючих тарифів Банку
(в таких випадках вартість зазначених послуг для Клієнта входить в вартість тарифного пакету).
Тобто у випадку невиконання у визначені терміни в рамках програми «Швидкі розрахунки»
трьох платежів в поточному місяці починаючи з наступного місяця Клієнт звільняється від
сплати місячного платежу за користування Тарифним Пакетом та вартості переказу коштів в
національній валюті наступні три місяці.
-

