Параметри регулярних платежів, що діють в ПУАТ "Фідобанк" з 30.12.2013

Назва ПДР

Валюта перерахування та цілі
перерахування

Періодичність перерахування

Дії при недостатності коштів для
виконання платежу

н/п

1

Постійно діюче розпорядження на перерахування
фіксованої суми

Постійно діюче розпорядження на балансування

2 рахунків (автоматичне підтримання максимального і
мінімального залишку на рахунку).

• Поповнення поточних, депозитних
рахунків.
Валюта перерахування : Гривня, Долар
США, Евро

• кожного банківського дня;
• щотижнево в конкретний/ні обраний день/дні
тижня
• щомісячно : в перший робочий день місяця; в
останній робочий день місяця; в конкретний
календарний день місяця (1…31), в т.ч. можливість
обрати декілька календарних днів місяця.
• Щоквартально: В перший робочий день кварталу (в
кожному з 4-х кварталів); В останній робочий день
кварталу (в кожному з 4-х кварталів), Можливість
обрати місяць і календарний день кварталу (в
кожному кварталі, можливо обрати виключно 1 місяць,
а в одному місяці 1 календарний день)
• Рік: Перший робочий день року; Останній робочий
день року; вибір календарної дати (можливість обрати
один або декілька календарних днів в році).

Балансування між власними поточними
рахунками .
• кожного банківського дня;
Валюта перерахування: Гривня, Долар США,
Евро

* Поповнення депозитних рахунків за рахунок овердрафту/кредитного ліміту встановленого на рахунку списання не здійснюється.
Поповнення поточного рухунку "Вільний вибір", "Сейф" за рахунок овердрафту/кредитного ліміту встановленого на рахунку списання не
здійснюється.
** Якщо перерахування здійснюється на кінець операційного дня Банку, сумма перерахування розраховується від залишку на рахунку на кінець
операційного дня Банку.
Якщо перерахування здійснюється на початок операційного дня Банку, сумма перерахування розраховується від залишку на рахунку на початок
операційного дня Банку.

•Переносити виконання регулярного
платежу на наступний період.
• Переносити дату виконання
регулярного платежу щоденно до
успішного виконання перерахування
або до настання наступного
Встановленого дня перерахування
дати згідно вказаної періодичності
перерахування;
•Переносити виконання регулярного
платежу щоденно протягом 3-х
операційних днів від Встановленого
дня перерахування до успішного
виконання.

Виконання за рахунок
овердрафту/ кредитного
ліміту встановленого на
рахунку
списання/кореспонденті

Період виконання
перерахування**
Перерахування на
рахунки відкриті в
ФІДОБАНК

Так*

на кінець операційного
дня Банку.
• Переносити виконання регулярного
платежу на наступний період.

ні

на кінець операційного
дня Банку

