
(дзейнічае з 17.03.2023)

№ п.п. НАЗВА АПЕРАЦЫІ/ПАСЛУГІ ЗАЎВАГА

ДЛЯ РЭЗІДЭНТАЎ РЭСПУБЛІКІ 

БЕЛАРУСЬ

ДЛЯ НЕРЭЗІДЭНТАЎ РЭСПУБЛІКІ 

БЕЛАРУСЬ

штомесячная плата

для юрыдычных асоб
40 BYN (390 BYN за 12 месяцаў пры 

аднаразовай аплаце)

для індывідуальных прадпрымальнікаў
22 BYN (220 BYN за 12 месяцаў пры 

аднаразовай аплаце)

1.2
разгляд пакета дакументаў для адкрыцця рахунку, у 

т.л. засведчанне карткі з узорамі подпісаў (без выезду)
бясплатна 30 EUR

аплачваецца падчас падачы дакументаў для 

адкрыцця рахунку

1.3 адкрыццё рахунка (за кожны рахунак) бясплатна 40 EUR

устаноўка сістэмы дыстанцыйнага банкаўскага абслугоўвання (за 1 

працоўнае месца):

без выдачы ключа USB-токен 20 BYN -

з выдачай ключа USB-токен 100 BYN 50 EUR

выезд для запэўнення карткі з узорамі подпісаў:

г.Мінск і Мінскі р-н бясплатна бясплатна

іншыя населеныя пункты Рэспублікі Беларусь 150 BYN 100 EUR

1.6 залічэнне сродкаў у беларускіх рублях бясплатна бясплатна

перавод сродкаў у беларускіх рублях (за плацёж):

нетэрміновы плацёж бясплатна
уключана 10 плацяжоў у месяц, далей 

за 2 EUR;

тэрміновы плацёж 5 BYN
уключана 3 плацяжы у месяц, далей за 

5 EUR

імгненны плацёж (у сістэме дыстанцыйнага банкаўскага 

абслугоўвання)
5 BYN 5 BYN

залічэнне сродкаў у замежнай валюце:

у EUR 0,15% (min. 10 EUR) 0,2% (min. 10 EUR)

у іншых валютах бясплатна бясплатна

перавод сродкаў у замежнай валюце па Рэспубліке Беларусь:

у EUR 0,4% (min. 15 EUR) 0,45% (min. 20 EUR)

у іншых валютах 0,1% (min. 12 EUR, max. 100 EUR) 0,1% (min. 12 EUR, max. 200 EUR)

1.8

камісіі банкаў-карэспандэнтаў 

аплачваюцца/ўтрымліваюцца дадаткова;   за 

залічэнне з рахункаў, адчыненых у ЗАТ "ГК Банк", 

плата не спаганяецца

1.4 аплачваецца ў дзень падпісання дамовы

1.5

1.7
аплачваецца не пазней за 10 чысло месяца, 

наступнага за месяцам абслугоўвання

1.9

камісіі банкаў-карэспандэнтаў аплачваюцца 

дадаткова;   за пералічэнне на рахункі, адчыненыя ў 

ЗАТ "ГК Банк", плата не спаганяецца

за здзяйсняныя ЗАТ "ГК Банк" банкаўскія аперацыі і паслугі

I. Абслугоўванне юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў

СТАЎКА ПЛАТЫ (УЗНАГАРОДЖАННЯ)

1. ТАРЫФНЫЯ ПЛАНЫ ПА РАЗЛІКОВА-КАСАВАМУ АБСЛУГОЎВАННЮ ЮРЫДЫЧНЫХ АСОБ І ІНДЫВІДУАЛЬНЫХ ПРАДПРЫМАЛЬНІКАЎ

1.1
аплата не спаганяецца пры адсутнасці руху 

грашовых сродкаў у месяцы абслугоўвання
25 EUR (250 EUR за 12 месяцаў пры 

аднаразовай аплаце)

Зацверджана

Пратакол Праўлення

                                                                                                                                                                        ЗАТ "ГК Банк"

                                                                                                                                      12.11.2021 № 33 (у рэдакцыi ад 15.03.2023)

ПЕРАЛІК ПЛАТ (УЗНАГАРОДЖАННЯЎ)



1.10

перавод сродкаў у замежнай валюце, за выключэннем EUR, па 

Рэспубліке Беларусь за кошт сродкаў, якія паступілі на працягу 

аперацыйнага дня

0,2% (min. 20 EUR, max. 200 EUR) 0,2% (min. 20 EUR, max. 400 EUR)
камісіі банкаў-карэспандэнтаў аплачваюцца 

дадаткова

перавод сродкаў у замежнай валюце за межы Рэспублікі Беларусь

у RUB 0,3% (min. 1500 RUB) 0,5% (min. 1600 RUB)

у EUR 0,3% (min. 20 EUR) 0,5% (min 30 EUR)

у іншых валютах 0,3% (min. 30 EUR) 0,5% (min 45 EUR)

прыём наяўных:

у беларускіх рублях 0,3% (min. 2 BYN) 0,5% (min. 15 BYN)

у замежнай валюце 0,3% (min. 5 BYN) 0,5%

выдача наяўных:

у беларускіх рублях 0,8% (min. 8 BYN) 0,5% (min. 15 BYN)

у замежнай валюце 1,2% (min. 10 BYN) 1,0%

1.14

пералічэнне па новых рэквізітах грашовых сродкаў, якія паступілі 

на зачынены рахунак кліента ў беларускіх рублях пры наяўнасці 

заявы кліента

1% (min. 3 BYN) - спаганяецца з сумы пераводу

1.15
змена ўмоў, адмена, высвятленне, звязанае з недакладнымі 

рэквізітамі ў плацежных даручэннях у замежнай валюце
25 EUR 30 EUR

камісіі банкаў-карэспандэнтаў аплачваюцца 

дадаткова

1.16 афармленне плацежных інструкцый (за адзін дакумент) 5 BYN
уключана не больш за 3 у месяц, далей 

за 10 EUR за дакумент

1.17
накіраванне ў АІС ІДА плацежных патрабаванняў (за адзін 

дакумент)

уключана не больш за 5 у месяц, далей 

за 5 BYN

уключана не больш за 5 у месяц, далей 

за 5 EUR

выдача даведак (лістоў), копій, дублікатаў дакументаў:

у электронным выглядзе (пры наяўнасці тэхнічнай магчымасці) бясплатна бясплатна

на бумажным носьбіце:

на рускай (беларускай) мове 16 BYN 5 EUR

на англiйскай мове 20 BYN 15 EUR

на фарсі 30 BYN 30 EUR

адказ на запыт аўдытарскай кампаніі:

на рускай (беларускай) мове 40 BYN 20 EUR

на англiйскай мове 60 BYN 30 EUR

на фарсі
100 BYN 50 EUR

1.20 пераафармленне рахунку (за ўсе рахункі) 20 BYN 30 EUR

1.21 закрыццё рахунку па ініцыятыве кліента (за кожны рахунак) 35 BYN 100 EUR

рэгістрацыя валютнай дамовы на вэб-партале НБРБ (за адну 

дамову):

першапачатковая рэгістрацыя 20 BYN -

унясенне змененняў (дадаткаў) 10 BYN -

1.13

1.18

1.19

1.22

Дадатковыя паслугі:

1.11
камісіі банкаў-карэспандэнтаў аплачваюцца 

дадаткова

1.12



1.23
Капіраванне на размнажальнай тэхніцы дакументаў па банкаўскіх 

аперацыях і спадарожных паслугах (за адну старонку)
0,20 BYN 0,20 BYN

2.1.1 ПЕРЕДАВІЗАВАННЕ АКРЭДЫТЫВА 

2.1.2 АВІЗАВАННЕ АКРЭДЫТЫВА

2.1.3 АВІЗАВАННЕ ЗМЯНЕННЯЎ

2.1.4
ПАПЯРЭДНЯЯ ПРАВЕРКА дакументаў па акрэдытыву (па заяве 

клиента)

2.1.5
ПРЫЁМ, ПРАВЕРКА І АФАРМЛЕННЕ ДАКУМЕНТАЎ для 

адпраукі 

2.1.6
ПРЫЁМ, ПРАВЕРКА І АФАРМЛЕННЕ ДАКУМЕНТАЎдля 

адпраукі па акрэдытыву, які выконваецца іншым банкам 

2.1.7

Разгляд дакументаў з разыходжаннямі (вяртанне кліенту 

дакументаў, прадстаўленных з разыходжаннямі  з умовамі 

акрэдытыва, запрос на згоду банка-карэспандэнта прыняць гэтыя 

умовы). 

ЗМЯНЕННЕ УМОЎ АКРЭДЫТЫВА, пацверджанага або 

выкананага банкам: 

- змяненне сумы акрэдытыва

- іншыя

2.1.9 АНУЛЯВАННЕ АКРЭДЫТЫВУ да заканчэння тэрміну дзеяння

Плацёж бенефіцыяру на рахунак у іншым банку праз 

карэспандэнцкі рахунак банка Ностра

- па даручэнню банка-карэспандэнта Ісламскай Рэспублікі Іран, з 

рахунку "Лора" адчыненага ў Банку

- па даручэнню іншых банкаў-карэспандэнтаў

ПАЦВЯРДЖЭННЕ АКРЭДЫТЫВУ:

- З ПАКРЫЦЦЁМ

- БЕЗ ПАКРЫЦЦЯ 

2.1.12 Перадкантрактная праца з кліентам

2.1.13 ПЕРАВОД трансферабельнага АКРЭДЫТЫВА

2.1.14

АПЛАТА БЕНЕФІЦЫЯРУ ПА АКРЭДЫТЫВУ за кошт сродкаў.  

якія паступілі на рахункі "Ностра" Банка, адчыненыя у банках-

карэспандэнтах Ісламскай Рэспублікі Іран

2.2. ІМПАРТНЫЯ АКРЭДЫТЫВЫ

2.2.1 АДКРЫЦЦЁ АКРЭДЫТЫВУ

2.2.2 ПРЫЁМ, ПРАВЕРКА і ПЛАТЕЖ супраць дакументаў

спаганяецца ў выпадку адсутнасці пацверджання 

факту праверкі дакументаў па акрэдытыву 

выконваючым банкам; камісіі банкаў-

карэспандэнтаў аплачваюцца дадаткова

2.2.3 РАЗГЛЯД ДАКУМЕНТАЎ з разыходжаннямі

ЗМЯНЕННЕ УМОЎ АКРЭДЫТЫВУ, пацверджанага або 

выкананага банкам:

- змяненне сумы акрэдытыва

- іншыя

0,15 % ад сумы (min 80 EUR, mах 550 EUR)

0,15% ад сумы (min 80 EUR, max 400 EUR)

2. АКРЭДЫТЫВЫ

2.1. ЭКСПАРТНЫЯ АКРЭДЫТЫВЫ

20 EUR

35 EUR (за кожную заяву)

0,2% ад сумы (min 150 EUR, max 400 EUR)

25 EUR

0,1% ад сумы (min 80 EUR, max 200 EUR)

0,2 % ад сумы (min 80 EUR)

80 EUR

80 EUR

0,2 % ад сумы зменення (min 80 EUR,  mах 160 EUR)

камісіі банкаў-карэспандэнтаў аплачваюцца 

дадаткова

Плата не спаганяецца

2.1.10

2.1.11

2.1.8

35 EUR (за кожную заяву)

2.2.4

40 EUR

0,1% ад сумы (min 150 EUR, max 15 000 EUR)

20 EUR

0,2% (min. 80 EUR, max. 400 EUR)

па дамове

45 EUR

0,15% ад сумы змянення (min 80 EUR, max 400 EUR)

0,15% (min 80 EUR, max 550 EUR)

3% ад сумы



2.2.5 АНУЛЯВАННЕ АКРЭДЫТЫВА да заканчэння тэрміну дзеяння

2.2.6
АФАРМЛЕННЕ ДАКУМЕНТАЎ для адкрыцця акрэдытыва па 

заяве кліента

2.2.7 Перадкантрактная праца з кліентам

2.2.8 Непакрытае абавязацельства па аккрэдытыву

2.3. РАМБУРСЫ

2.3.1 ВЫПУСК РАМБУРСНАГА АБАВЯЗКА

2.3.2 ПЛАЦЁЖ па рамбурсным абавязку

2.3.3
ВЫКАНАННЕ АБАВЯЗКАЎ па змяненні ўмоў рамбурснага 

абавязацельства па акрэдытыву (за кожную змену)

2.3.4
АНУЛЯВАННЕ РАМБУРСНАГА АБАВЯЗКА па акрэдытыву да 

заканчэння тэрміну дзеяння

2.3.5 ПЛАЦЕЖ па рамбурснаму патрабаванню:

за кошт сродкаў, якія паступілі на рахункі "Ностра" Банка, 

адчыненыя ў банках-карэспандэнтах Ісламскай Рэспублікі Іран

за кошт сродкаў, якія знаходзяцца на рахунку "Лора" банка-

карэспандэнта Ісламскай Рэспублікі Іран, адчыненага ў Банку

камісіі банкаў-карэспандэнтаў аплачваюцца 

дадаткова

па даручэнні кліентаў іншых банкаў-карэспандэнтаў
камісіі банкаў-карэспандэнтаў аплачваюцца 

дадаткова

3.1 АРГАНІЗАЦЫЯ ВЫДАЧЫ ГАРАНТЫІ

3.2 ВЫДАЧА ГАРАНТЫІ

3.3 Змяненне умоў гарантыі:

- змяненне сумы

- змяненне іншых умоў

3.4 АВІЗАВАННЕ ГАРАНТЫІ

3.5
АВІЗАВАННЕ ЗМЯНЕННЯЎ УМОЎ ГАРАНТЫІ да заканчэння 

тэрміну дзеяння (кожнае авізаванне)

3.6 АНУЛЯВАННЕ ГАРАНТЫІ да заканчэння тэрміну дзеяння

3.7 ПРАВЯДЗЕННЕ ПЛАЦЯЖУ па гарантыі
камісіі банкаў-карэспандэнтаў аплачваюцца 

дадаткова

3.8 ПАДЦВЯРДЖЭННЕ сапраўднасці гарантыі

3.9
РОЗГЛЯД ПАТРАБАВАННЯ ПЛАЦЯЖУ кліента-бенефіцыяра па 

гарантыі, выдадзенай іншым банкам

3.10
НАКІРАВАННЕ ПАТРАБАВАННЯ ПЛАЦЯЖУ кліента-

бенефіцыяра па гарантыі, выдадзенай іншым банкам, у банк-гарант

4.1. ДАКУМЕНТАРНАЕ ІНКАСА ПА ЭКСПАРТУ

4.1.1
ПРЫЁМ, ПРАВЕРКА І НАКІРАВАННЕ разліковых дакументаў на 

ІНКАСА 

4.1.2 АФАРМЛЕННЕ ЗАПЫТАЎ ПА ІНКАСА

4.1.3 ЗМЯНЕННЕ  ІНСТРУКЦЫЙ па ІНКАСА, АНУЛЯВАННЕ 

4.1.4 ЗВАРОТ ДАКУМЕНТАЎ прынятых на ІНКАСА

4.2. ДАКУМЕНТАРНАЕ ІНКАСА ПА ІМПАРТУ

4.2.1 ВЫДАЧА ДАКУМЕНТАЎ супраць акцэпту ці плацяжу

4.2.2 ВЫДАЧА ДАКУМЕНТАЎ БЕЗ АКЦЭПТУ ці плацяжу

0,15% (min. 30 EUR, max. 250 EUR)

30 EUR

30 EUR

40 EUR

30 EUR

40 EUR

30 EUR

0,15 % ад сумы (min 80 EUR, mах 600 EUR)

па дамове

0,15 %  ад сумы змянення (min 80 EUR,  mах 600 EUR)

40 EUR за кожнае змяненне

0,1 % ад сумы (min 40 EUR, mах 150 EUR)

3% ад сумы

0,1% ад сумы (min 80 EUR)

70 EUR

Плата не спаганяецца

па дамове

па дамове

1,2% ад сумы

20 EUR

80 EUR

3. ГАРАНТЫІ

40 EUR

0,1 % ад сумы (min 40 EUR, mах 150 EUR)

4. ІНКАСА

10 EUR (за 1 дакумент)

0,15% (min. 30 EUR, max. 250 EUR)

0,1% (min. 30 EUR, max. 200 EUR)

20 EUR

11,12 BYN за 1 дакумент (з улікам ПДВ, па стаўцы 20%)



4.2.3 ЗВАРОТ НЕАПЛАЧАННЫХ  ДАКУМЕНТАЎ 

№ п.п. НАЗВА АПЕРАЦЫІ/ПАСЛУГІ ЗАЎВАГА

ПРЫЁМ НАЯЎНЫХ з залічэннем на рахунак юрыдычнай асобы ці 

індывідуальнага прадпрымальніка (за выключэннем Пасольства 

Ісламскай Рэспублікі Іран), адчынены ў ЗАТ "ГК Банк":

аплата не спаганяецца, калі грашовыя сродкі 

залічваюцца на рахунак атрымальніка, з якім у 

Банка заключаны дагавор аб прыёме плацяжоў на 

яго карысць (плата спаганяецца з атрымальніка 

грашовых сродкаў)

у замежнай валюце

у беларускіх рублях

за выключэннем залічэння беларускіх рублёў на 

рахункі кліентаў банка за кошт сродкаў, унесеных у 

замежнай валюце у касу ЗАТ "ГК Банк"

Прыём наяўных грашовых сродкаў з залічэннем на рахунак 

Пасольства Ісламскай Рэспублікі Іран

у замежнай валюце:

без адкрыцця рахунку

пры разавым залічэнні да 5000 EUR

пры разавым залічэнні звыш 5000 EUR

з рахунку, адчыненага ў ЗАТ "ГК Банк"

у беларускіх рублях:

у замежнай валюце (у расійскіх рублях прымяняюцца стаўкі плат, 

указаныя ў пункце 1.2)

у беларускіх рублях

грамадзянам Ісламскай Рэспублікі Іран, якія праходзяць навучанне 

ў навучальных установах Рэспублікі Беларусь:

у іранскіх рыялах
Выдача ажыццяўляецца ў эквіваленце ў беларускіх 

рублях па курсе, устаноўленым ЗАТ "ГК Банк"

у іншай валюце

1.4
Залічэнне сродкаў (за выключэннем іранскіх рыялаў), якія 

паступілі па даручэнні кліентаў банкаў-карэспандэнтаў 

у выпадку ўказання ў плацежных дакументах у 

раздзеле "Дэталі расходаў" кодаў BEN або SHA - 

плата ўтрымліваецца з сумы пераводу, кода OUR - 

плата спаганяецца з банка-карэспандэнта

Перавод сродкаў па Рэспубліцы Беларусь (за выключэннем 

пераводаў указаных у пункце 1.6):

0.5%

1.0%

2% ад сумы

10 EUR

15% ад сумы

0.5%

15% ад сумы

40 EUR

СТАЎКА ПЛАТЫ (УЗНАГАРОДЖАННЯ)

0,5% ад сумы (max 200 EUR)

15 BYN

II. Абслугоўванне фізічных асоб

1.1

1.2
за выключэннем выдачы грашовых сродкаў па 

валютна-абменных аперацыях

1.5

Выдача наяўных грашовых сродкаў з касы ЗАТ "ГК Банк" 

рэзiдентам Рэспублiкi Беларусь:

Выдача наяўных грашовых сродкаў з касы ЗАТ "ГК Банк" 

нерэзiдентам Рэспублiкi Беларусь:

0,3% ад сумы (max 30 BYN)

2% ад сумы в BYN

0,5% ад сумы

1.3



у замежнай валюце

у беларускіх рублях

за выключэннем пераводаў за кошт сродкаў, 

унесеных у доларах ЗША i еўра у касу ЗАТ "ГК 

Банк"

Перавод сродкаў па Рэспубліцы Беларусь нерэзідэнтам Рэспублікі 

Беларусь на рахункі іншых фізічных асоб:

у замежнай валюце (у расійскіх рублях прымяняюцца стаўкі плат, 

указаныя ў пункце 1.5)

у беларускіх рублях

Перавод сродкаў за межы Рэспублікі Беларусь

у расiйскiх рублях

у iншай замежнай валюце

1.8
Перавод сродкаў у замежнай валюце за межы Рэспублікі Беларусь з 

залічэннем на рахунак "Лора" банка-карэспандэнта, адчынены ў 

ЗАТ "ГК Банк"

1.9
Змяненне ўмоў, адмена, высвятленне, звязаная з недакладнымі 

рэквізітамі ў плацежных даручэннях, усе віды запытаў

камісіі банкаў-карэспандэнтаў аплачваюцца 

дадаткова

Выдача даведак па ініцыятыве кліента 

у т.л. тэрміновы выраб

паслуга прадастаўляецца не пазней за 12.00 

працоўнага дня, наступнага за днём паступлення 

заявы пры ўмове аплаты.

1.11
Выдача копии договоров и иных документов по инициативе 

клиента

1.12 Пасведчанне завяшчальнага распараджэння, даверанасці па ліку

1.13
Інфармаванне аб сродках, якія паступілі шляхам адпраўкі асабістых 

паведамленняў у сацыяльных сетках

Толькі для падпісчыкаў ЗАТ "ТК Банк" у 

адпаведных сацыяльных сетках пры ўмове 

супадзення прозвішча, імя і імя па бацьку (пры 

наяўнасці) атрымальніка сродкаў і карыстальніка 

сацыяльнай сеткі

№ п/п НАЗВА АПЕРАЦЫІ/ПАСЛУГІ ЗАЎВАГА

1 АДКРЫЦЦЁ/ЗАКРЫЦЦЁ, ВЯДЗЕННЕ РАХУНКУ:

1.1 Адкрыццё/закрыццё карэспандэнцкага рахунку

1.2 Вядзенне карэспандэнцкага рахунку

1.3.
Прадастаўленне выпісак па карэспандэнцкім рахунку і крэдытавых 

авізо да іх

5 BYN за дакумент не больш за 10 старонак, далей 1 BYN за кожную старонку

5 BYN (з улiкам ПДВ, па стаўцы 20%)

Плата не спаганяецца

12 EUR

1% ад сумы (min 3 BYN, max 60 BYN)

1,5% ад сумы (min 1000 RUB)

1,5% ад сумы (min 25 EUR)

1% ад сумы (min 10 EUR, max 50 EUR) 

30 BYN

5 BYN

СТАЎКА ПЛАТЫ (УЗНАГАРОДЖАННЯ)

Плата не спаганяецца

Плата не спаганяецца

III. Карэспандэнцкія адносіны і вядзенне карэспандэнцкіх рахункаў

15% ад сумы

15% ад сумы

1.10

1.5

1.6

1.7

7 BYN



1.3.1 Па меры здзяйснення аперацый

1.3.2
Паўторна па пісьмовым запыце банка-карэспандэнта (да 1 года 

пасля даты здзяйснення аперацыі)
Па факце аказання паслугі

1.3.3
Паўторна па пісьмовым запыце банка-карэспандэнта (звыш 1 года 

пасля даты здзяйснення аперацыі)
Па факце аказання паслугі

1.4 Адказ на запыт для аўдытарскай фірмы Да моманту аказання паслугі

1.5
Прадастаўленне копіі выходнага СВІФТ/ТЭЛЕКС паведамлення па 

пісьмовым запыце банка-карэспандэнта (за 1 паведамленне)
Па факце аказання паслугі

1.6

Выкананне запытаў, звязаных з вяртаннем памылкова залічаных 

сум, змяненнем або ўдакладненнем рэквізітаў плацежных 

інструкцый (узніклых не па віне Банка);                                    

Адмена пераводу;                                                                                                            

Пацвярджэнне даты крэдытавання рахунку атрымальніка грашовых 

сродкаў

Камісіі банкаў-карэспандэнтаў і трэціх банкаў 

спаганяюцца дадаткова па факце іх прад'яўлення

2 ПЕРАВОДЫ:

2.1
Залічэнне грашовых сродкаў на рахунак "Лора" банка-

карэспандэнта, адчынены ў Банку

2.2 Міжбанкаўскі перавод у замежнай валюце (МТ2ХХ):

2.2.1 Выкананы праз рахункі "Лора", адчыненыя ў Банку

2.2.2
Выкананы з рахунку "Лора", адчыненага ў Банку, на 

карэспандэнцкія рахункі, адчыненыя ў іншых банках

Камісіі банкаў-карэспандэнтаў і трэціх банкаў 

спаганяюцца дадаткова па факце іх прад'яўлення.                                                                   

Камісія спісваецца з рахунку "Лора" банка-

карэспандэнта, адкрытага ў Банку, або залічваецца 

банкам-карэспандэнтам на рахунак "Ностра" Банка 

ў банку-карэспандэнце                   

2.2.3

Выкананы за кошт грашовых сродкаў, якія паступілі на рахунак 

"Ностра" Банка ў банку-карэспандэнце (акрамя банкаў Ісламскай 

Рэспублікі Іран)

Камісіі банкаў-карэспандэнтаў і трэціх банкаў 

спаганяюцца дадаткова па факце іх прад'яўлення. 

Камісія спаганяецца шляхам выстаўлення 

патрабавання выплаты ўзнагароджання. 

Патрабаванне выплаты камісій накіроўваюцца ў 

адрас Ностра-карэспандэнтаў

2.2.4

Выкананы за кошт грашовых сродкаў, якія паступілі на рахунак 

"Ностра" Банка ў банку-карэспандэнце (банкі Ісламскай Рэспублікі 

Іран)

Камісіі банкаў-карэспандэнтаў і трэціх банкаў 

спаганяюцца дадаткова па факце іх прад'яўлення. 

Камісія спаганяецца шляхам выстаўлення 

патрабавання выплаты ўзнагароджання. 

Патрабаванне выплаты камісій накіроўваюцца ў 

адрас Ностра-карэспандэнтаў

2.3
Перавод грашовых сродкаў па даручэнні кліентаў банкаў-

карэспандэнтаў у замежнай валюце (МТ1ХХ):

Плата не спаганяецца

Плата не спаганяецца

5 EUR

10 EUR

50 EUR

3 EUR

25 EUR

Плата не спаганяецца

Плата не спаганяецца

Плата не спаганяецца

Стаўка платы (узнагароджання) устанаўліваецца па дамоўленасці



Выкананы з рахунку "Лора", адчыненага ў Банку, у карысць 

кліентаў трэціх банкаў

у EUR

у іншай валюце

Выкананы за кошт грашовых сродкаў, якія паступілі на рахунак 

"Ностра" Банка ў банку-карэспандэнце (акрамя банкаў Ісламскай 

Рэспублікі Іран), у карысць кліентаў трэціх банкаў

у EUR

у іншай валюце

2.3.3

Выкананы за кошт грашовых сродкаў, якія паступілі на рахунак 

"Ностра" Банка ў банку-карэспандэнцe (банкі Ісламскай Рэспублікі 

Іран)

Камісіі банкаў-карэспандэнтаў і трэціх банкаў 

спаганяюцца дадаткова па факце іх прад'яўлення. 

Камісія спаганяецца шляхам выстаўлення 

патрабавання выплаты ўзнагароджання. 

Патрабаванні выплаты камісій накіроўваюцца на 

адрас Ностра-карэспандэнтаў

№ п/п НАЗВА АПЕРАЦЫІ/ПАСЛУГІ ЗАЎВАГА

1.1

Купля-продаж дзяржаўных каштоўных папер і каштоўных папер 

Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, у т.л. на першасным 

рынку (аўкцыёнах і даразмяшчэннях)

1.2
Купля-продаж недзяржаўных карпаратыўных каштоўных папер 

(акрамя акцый), якія звяртаюцца ў гандлёвай сістэме ААТ "БВФБ"

1.3
Купля-продаж недзяржаўных карпаратыўных каштоўных папер 

(акцыі), якія звяртаюцца ў гандлёвай сістэме ААТ "БВФБ"

1.4
Купля-продаж нядзяржаўных карпаратыўных каштоўных папер, 

якія звяртаюцца па-за гандлёвай сістэмай ААТ "БВФБ"

2.1 Рэгістрацыя і ўлік дамоваў па пагадненнях з каштоўнымі паперамі

Стаўка платы (узнагароджання) устанаўліваецца па дамоўленасці

СТАЎКА ПЛАТЫ (УЗНАГАРОДЖАННЯ)

0,03% ад сумы пагаднення (min 35 BYN)

0,03% ад сумы пагаднення (min 37 BYN)

0,05% ад сумы пагаднення (min 45 BYN)

0,2% ад сумы пагаднення (min 17,50 BYN)

2. РЭГІСТРАЦЫЯ ПАГАДНЕННЯЎ З КАШТОЎНЫМI ПАПЕРАМI

2.3.1

Камісіі банкаў-карэспандэнтаў і трэціх банкаў 

спаганяюцца дадаткова па факце іх прад'яўлення. 

Пры аднясенні ўсіх выдаткаў на рахунак адпраўніка 

(OUR) плата спаганяецца з банка-карэспандэнта. 

Пры аднясенні ўсіх выдаткаў на рахунак 

бенефіцыяра (BEN) або пры аднясенні выдаткаў 

банка-карэспандэнта на рахунак адпраўніка, 

астатніх выдаткаў на рахунак бенефіцыяра (SHA) 

плата ўтрымліваецца з сумы пераводу0,2 % ад сумы (min 20 EUR, max 90 EUR) 

0,6% ад сумы (min 60 EUR)    

2.3.2

0,6% ад сумы (min 60 EUR)    

0,2 % ад сумы (min 20 EUR, max 200 EUR) 

Камісіі банкаў-карэспандэнтаў і трэціх банкаў 

спаганяюцца дадаткова па факце іх прад'яўлення. 

Камісія спаганяецца шляхам выстаўлення 

патрабавання выплаты ўзнагароджання. 

Патрабаванні выплаты камісій накіроўваюцца на 

адрас Ностра-карэспандэнтаў

Дадатковыя нататкі:

1. Аплата праводзіцца не пазней за апошні працоўны дзень месяца абслугоўвання, калі ў заўвагах не пазначана іншае.

IV. Аперацыі з каштоўнымі паперамі

1. БРОКЕРСКАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ

22 BYN (з улiкам ПДВ, па стаўцы 20%)



2. Плата (узнагароджанне), устаноўленая ў працэнтах, разлічваецца ад сумы плацяжу.

3. У выпадках, прадугледжаных заканадаўствам Рэспублікі Беларусь і дадзеным Пералікам плат (узнагароджанняў), узнагароджанне (плата) можа спаганяцца ў замежнай валюце, у якой ажыццяўляецца 

аперацыя, або ў іншай замежнай валюце па афіцыйным курсе (крос-курсе), устаноўленым Нацыянальным банкам Рэспублікі Беларусь на дзень спагнання ўзнагароды (платы).

Пры адсутнасці ў кліента сродкаў у свабодна канвертоўнай валюце або расійскіх рублях для аплаты ўзнагароды (платы), узнагароджанне (плата) можа спаганяцца ў беларускіх рублях па афіцыйным курсе 

беларускага рубля да адпаведнай замежнай валюты, устаноўленым Нацыянальным банкам Рэспублікі Беларусь на дзень спагнання ўзнагароджання (платы) .

4. Стаўка платы (узнагароджання) па банкаўскіх аперацыях можа адрознівацца ад указанага ў гэтым Пералiку пры прыняццi адпаведнага рашэння Праўленнем Банка.


