
ВІД БАНКУ 

_____________________ 

 

ВІД КОНСУЛЬТАНТА 

_____________________ 

 

 

Додаток 3 до п. 1.3 рішення 

 

АКТ 

приймання-передачі наданих послуг 

 

 

місто _____________                    ”___” ____________ 20__ року*  

       

  Публічне акціонерне товариство комерційний банк "ПРАВЕКС-БАНК", надалі за текстом – Банк, у 

особі ___________________________ , який діє на підставі довіреності _______ від ___.____.20___ року, та 

 _____________________________________________________________, надалі за текстом - Консультант, 

паспорт серія____ номер____________, виданий_________________________ «__» ___________ _______ року, що 

проживає__________________________________________________________ 

, реєстраційний номер облікової картки платника податків ________________________ 

надалі за текстом разом - Сторони, а окремо - Сторона, уклали цей Акт про наступне:  

 1.  Сторони підтверджують, що результатом надання послуг за Договором № __ від __________за період з «__» 

________ 20__р по  «___» __________ 20__ року при участі Консультанта є: 

 

№ 

Послуги  Консультанта 

Обсяг наданих 

послуг, шт. 

Розмір винагороди за 

надані послуги, грн., без 

ПДВ 

1 

Залучення клієнта - юридичної особи (крім ФОП) на 

відкриття поточного рахунку  у національній валюті. 
 

 

 

 Сума комісії, грн. * 

Розмір винагороди за 

надані послуги, грн., без 

ПДВ * 

2 

Залучення клієнта - юридичної особи (крім ФОП) на 

відкриття поточного рахунку  у національній валюті. 
 

 

 

 
Сума 

середньодобового 

залишку, грн. *  

Розмір винагороди за 

надані послуги, грн., без 

ПДВ *  

3 
За залучення клієнта фізичної особи на відкриття будь-

якого карткового рахунку у національній валюті у т.ч.  

карткові продукти у межах пакетів та у межах ЗКП  

(крім карткового продукту «Вільні гроші») 

 

 

 

 

Сума РКО, грн. *  Розмір винагороди за 

надані послуги, грн., без 

ПДВ *  

4 За залучення клієнта  юридичної особи на відкриття 

карткових рахунків, у рамках зарплатно-карткового 

проекту. До розрахунку приймаються  ЗКП, по яким 

не було за останній рік (365 днів) підписаного 

договору по  ЗКП/не має діючого договору.  

 

 

 

 

 
Обсяг наданих 

послуг, шт. *  

Розмір винагороди за 

надані послуги, грн., без 

ПДВ *  

5 За залучення клієнта  юридичної особи на відкриття 

карткових рахунків, у рамках зарплатно-карткового 
 

 



ВІД БАНКУ 

_____________________ 
 

ВІД КОНСУЛЬТАНТА 

_____________________ 

 

№ 

Послуги  Консультанта 

Обсяг наданих 

послуг, шт. 

Розмір винагороди за 

надані послуги, грн., без 

ПДВ 

проекту. До розрахунку приймаються  ЗКП, по яким 

не було за останній рік (365 днів) підписаного 

договору по  ЗКП/не має діючого договору.  

 

 

 
Сума РКО, грн. *  Розмір винагороди за 

надані послуги, грн., без 

ПДВ *  

6 Залучення клієнта – юридичної особи  на: 

- приймання платежів від фізичних та юридичних осіб;  

- перерахування грошових коштів фізичним особам 

безготівковим шляхом з метою здійснення переказу 

через внутрішньобанківську платіжну систему 

«ПРАВЕКС-ТЕЛЕГРАФ» . До розрахунку приймаються  

договори з юридичними особами, по яким не було за 

останній рік  (365 днів) підписаного договору по  даним 

послугам Банку/не має діючого договору. 

 

 

 

 Сума комісії, грн. * 

Розмір винагороди за 

надані послуги, грн., без 

ПДВ * 

7 Операції по поточним  рахункам Клієнта-фізичної 

особи у національній валюті, включаючи наступні 

комісійні доходи:  

1.1. відсоток від суми комісії  за РКО при  знятті з 

рахунку грошових коштів; 

1.2 відсоток від суми комісії за  РКО при  

перерахуванні грошових коштів;  

1.3. відсоток від суми  комісії за РКО при  зарахуванні 

грошових коштів 

 

 

 

 
Сума 

середньодобового 

залишку, грн. * 

Розмір винагороди за 

надані послуги, грн., без 

ПДВ * 

8 Операції по поточним  рахункам Клієнта-фізичної 

особи у національній валюті  
 

 

 

 Сума комісії, грн.* 

Розмір винагороди за 

надані послуги, грн., без 

ПДВ * 

9 Грошові перекази Клієнтів - фізичних осіб по системі 

Правекс-Телеграф 
 

 

 

 
Сума 

купівлі/продажу 

(долар, євро)* 

Розмір винагороди за 

надані послуги, грн., без 

ПДВ * 

10 За залучення Клієнта – фізичної особи на купівлю/ 

продаж готівкової іноземної валюти  (USD та EUR) 
 

 

 

 
Сума 

купівлі/продажу, 

грам* 

Розмір винагороди за 

надані послуги, грн., без 

ПДВ * 

11 Залучення Клієнта – фізичної особи на 

купівлю/продаж банківських металів  (готівкове 

золото) 

 

 

 
 

 

 

 

 



ВІД БАНКУ 

_____________________ 
 

ВІД КОНСУЛЬТАНТА 

_____________________ 

 

№ 

Послуги  Консультанта 

Обсяг наданих 

послуг, шт. 

Розмір винагороди за 

надані послуги, грн., без 

ПДВ 

 

Сума депозиту, грн. 

Розмір винагороди за 

надані послуги, грн., без 

ПДВ * 

12 Залучення Клієнтів – юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців  на відкриття депозитного рахунку у 

національній валюті 

 

 

 

 Сума комісії, грн. 

Розмір винагороди за 

надані послуги, грн., без 

ПДВ 

13 Залучення Клієнта фізичної/юридичної особи на 

користування послугою Банку, а саме «Майновий 

найм індивідуальних сейфів» 

 

 

 

 Сума комісії, грн. 

Розмір винагороди за 

надані послуги, грн., без 

ПДВ 

14 Залучення Клієнта фізичної/юридичної особи на 

відкриття поточного рахунку у банківських 

металах (золото/срібло/платина/паладій) 

 

 

 

 Кількість карт, шт. 

Розмір винагороди за 

надані послуги, грн., без 

ПДВ 

15 Залучення Клієнта фізичної особи на відкриття 

карткового рахунку «American Express» 
 

 

 

 Кількість карт, шт. 

Розмір винагороди за 

надані послуги, грн., без 

ПДВ 

16 Залучення клієнта фізичної особи на відкриття 

карткового рахунку за пакетом «Фамільний» 
 

 

* заповнюється Банком   
2. Розмір винагороди Консультанту згідно з Договором загалом складає _____________   (______________) гривень.   

3.З суми винагороди Консультанта Банк утримує суму податків та зборів відповідно до вимог чинного законодавства.  

4. Цей акт є підставою для розрахунків, складений у двох примірниках для кожної зі Сторін.   

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

 

БАНК 
 

ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК»  

01021, Україна, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2 

код ЄДРПОУ  14360920 

к/р 32005176801 у Головному управлінні 

НБУ по м. Києву і Київській області, 

МФО 321024 

Індивідуальний податковий код 143609226650 

Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ № 100247754 

 

_________________ /_____________________________/ 

_________________ /_____________________________/ 

КОНСУЛЬТАНТ 

 

П.І.П/б       _______________________________ 

Адреса _______________________________ 

ІПН   __________________________ 

к/р _____________________________ 

тел. 

 

 

 

__________________ /_________________/  


