Умови обслуговування клієнтів за тарифним пакетом
«Підприємницький»
№
п/п

Найменування послуги

Розмір комісії, без ПДВ

1

Відкриття поточного рахунку в національній валюті

27,00 грн.

2

Комісія за зняття готівки в національній валюті з поточного рахунку
(крім символу каси 40*)

0,8%

3

Комісія за зняття готівки в національній валюті з поточного рахунку
(символ каси 40)

1,5%

4

Комісія за зняття готівки по корпоративній платіжній картці в
національній валюті у POS-терміналах відділень АТ "ПРАВЕКС
БАНК", банкоматах АТ "ПРАВЕКС БАНК"

1%, мін. 5 грн.

5

Комісія за зняття готівки по корпоративній платіжній картці в
національній валюті у банкоматах банків, що входять до об’єднаної
мережі

1,5%, мін. 5 грн

6

Закриття поточного рахунку в національній валюті

27,00 грн.

*cимвол 40 (Видача готівки на виплати, пов’язані з оплатою праці та стипендій) – відповідно до постанови Правління НБУ від
01.03.2016 року № 129 «Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку
України», це видача готівки на виплату основної і додаткової заробітної плати, заохочувальних та компенсаційних виплат,
зазначених у розділі 2 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від
13 січня 2004 року № 5.
Видача готівки військовим частинам і установам Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби
безпеки України, розвідувальним органам України, окремим підприємствам та організаціям, які за умовами своєї діяльності не
розшифровують цільового призначення одержаних сум.
Видача готівки на виплату допомоги, компенсацій, надбавок та інші виплати відповідно до розділу 3 Інструкції № 5 (за винятком
готівки на виплату доходів за акціями, отриманих дивідендів, відсотків, виплат за паями від участі працівників у власності
підприємства, доходів від здавання в оренду землі, відряджень, позик, виданих працівникам підприємства на різні потреби,
допомоги та компенсацій з Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонду для здійснення заходів щодо
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, Пенсійного фонду України, з бюджетів усіх рівнів,
профспілкових, благодійних та інших фондів, які обліковуються за іншими символами).
Видача готівки на виплату стипендій студентам навчальних закладів усіх рівнів акредитації незалежно від їх підпорядкованості.
Видача готівки підприємцям на виплату чистого доходу.
**без врахування додаткової комісії інших Банків та тимчасових сум on-line комісій. Комісія розповсюджується на зняття готівки в:
POS-терміналах відділень АТ "ПРАВЕКС БАНК", банкоматах АТ "ПРАВЕКС БАНК", у банкоматах банків, що входять до об’єднаної
мережі
1. Умови тарифного пакету «Підприємницький» (далі - тарифний пакет) дійсні лише для фізичних осіб-підприємців, як для нових
залучених клієнтів, так і для вже діючих поточних рахунків фізичних осіб-підприємців.
2. Всі послуги, які не входять до вартості тарифного пакету «Підприємницький», надаються клієнтам згідно з діючими загальними
тарифами банку.
3. Умови тарифного пакету поширюються на поточні рахунки балансу 2600, 2604, 2605, окрім поточних рахунків балансу 2600/2605,
що відкриваються для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів (корпоративних платіжних карток).
4. Обов’язковою умовою при оформленні тарифного пакету «Підприємницький» є оформлення корпоративної картки.
5. З клієнта, який відкриває новий поточний рахунок, стягується комісія за відкриття, передбачена умовами тарифного пакету.
6. З клієнта, який вже має поточний рахунок в АТ "ПРАВЕКС БАНК» та бажає перевести обслуговування цього рахунку на умови
іншого тарифного пакету, стягується комісія згідно з діючими в Банку тарифами.
7. Всі поточні рахунки в національній та іноземній валютах клієнта повинні обслуговуватися на умовах одного тарифного пакету.
При цьому за переведення обслуговування кожного поточного рахунку в національній валюті та іноземних валютах балансу 2600 на
умови іншого тарифного пакету стягується комісія згідно з діючими у Банку тарифами.

8. Переведення поточного рахунку на обслуговування за одним із тарифних пакетів / загальними тарифами можливий лише з 1-го
числа місяця, наступного за місяцем подачі клієнтом відповідної заяви.
9. Щомісячна плата за розрахунково-касове обслуговування стягується безпосередньо з поточного рахунку клієнта у національній
валюті. Відкриття рахунку в іноземній валюті здійснюється лише за умови одночасного відкриття рахунку в національній валюті (для
списання комісії). Стягнення щомісячної плати здійснюється в перший робочий день місяця, наступного за звітним, і лише за
наявності будь-яких видаткових операцій за рахунком, ініційованих клієнтом.
10. Щомісячна плата за користування тарифним пакетом для рахунків в іноземній валюті стягується з рахунку для списання комісії в
національній валюті на умовах, визначених п.9.
11. Клієнту, який вже має поточний рахунок в АТ "ПРАВЕКС БАНК", і бажає обслуговуватися на умовах тарифного пакету, необхідно
подати заяву встановленого зразку про перехід на бажаний тарифний пакет.

ПІДПИСИ СТОРІН:

Банк:
АТ «ПРАВЕКС БАНК»
________________________________________
/назва посади уповноваж. особи Банку/

Клієнт:
_______________________________________
/найменування Клієнта/

________________________________________

_________________ (_____________________)
(підпис/ М.П.)

(П.І.П/б. упов. особи Банку)

__________________ (____________________)
(підпис/ М.П.)

(П.І.П/б.)

