
 

 

Додаток  2 до п. 1.2 рішення  

УМОВИ ОПЛАТИ ВИНАГОРОДИ КОНСУЛЬТАНТУ 

ЗА ЗАЛУЧЕНИМИ КЛІЄНТАМИ* 

Сторони домовились, що за належне виконання функцій Консультанта Банк сплачує Консультанту  

винагороду у наступному розмірі: 

№ Вид Послуги Консультанта Розмір винагороди за надані Послуги, грн., без ПДВ 

1 Залучення клієнта - юридичної особи 

(крім ФОП) на відкриття поточного 

рахунку  у національній валюті.  

а. 80 грн. за один відкритий поточний рахунок 

 

2 

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.  

 

а. 20 грн. за один відкритий картковий рахунок фізичної особи у 

рамках ЗКП при першому зарахуванні грошових коштів на 

картковий рахунок  по договору 

  

б. Додатково впродовж року від дати договору  про відкриття та 

обслуговування карткового рахунку фізичної особи відкритого у 

рамках ЗКП та Договору з Консультантом сплачується винагорода 

у розмірі: 

  

 30% від суми комісії за РКО при зарахування грошових коштів   

  

Вимога для сплати винагороди по п. «б»: мінімальний тариф за 

РКО по договору  має бути не менше 0,4%. У разі РКО менше 0,4% 

Консультант винагороду по цьому пункту  не отримає.    

Також до розрахунку винагороди по п. «в» приймаються ЗКП 

тільки по комерційним організаціям. 
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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. 

 30%  від  суми комісії  за РКО при прийнятті грошових коштів від 

фізичних та юридичних осіб по договору; 

 

30%  від  суми комісії  за РКО при переказі фізичними особами 

коштів по системі Правекс-Телеграф, отриманої Банком  за звітний 

період.  

 

Оплата здійснюється: 

Щомісячно впродовж року від дати договору про приймання 

платежів від фізичних та юридичних осіб та дії  Договору з 

Консультантом; 

 

Щомісячно впродовж року від дати договору  на перерахування 

грошових коштів безготівковим шляхом з метою здійснення 

переказу через внутрішньобанківську платіжну систему 

«ПРАВЕКС-ТЕЛЕГРАФ» та дії  Договору з Консультантом.   

 

Вимога для сплати винагороди: сума комісії, отримана Банком за 

звітний період має бути не менше 500 грн. 

4 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 

а. 30% від суми вказаних комісій  за РКО по рахунку  (щомісячно 

впродовж року від дати договору  про відкриття та обслуговування 

поточного рахунку та дії договору з Консультантом)  

  

Вимога для сплати винагороди по п. «а» :   

Мін. сума зняття, перерахування 50 000 грн. (по кожній операції) 

Мін. сума зарахування 30 000 грн. (по кожній операції) 
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Залучення Клієнтів – юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців  на відкриття 

депозитного рахунку у національній 

валюті 

а. Щомісячно впродовж року від дати  дії депозитного договору  та  

Договору з Консультантом сплачується винагорода, що 

розраховується за наступною формулою: 

 Сума депозиту*0,1%*кількість днів збереження у звітному 

періоді/кількість днів у звітному календарному місяці 

Вимога для сплати винагороди: мінімальна cума депозиту 100 000 

грн. 

6 Залучення Клієнта фізичної/юридичної 

особи на користування послугою Банку, а 

саме «Майновий найм індивідуальних 

сейфів» 

20 %  

від отриманої Банком суми РКО за користування сейфом 

 

а.  винагорода сплачується доки Клієнт користується послугою та 



 

 

діє договір з Агентом; 

б. винагорода не сплачується, якщо Клієнт вже користується 

послугою або користувався менше 365 днів тому. 

7 

Залучення Клієнта фізичної особи на 

відкриття карткового рахунку «American 

Express» 

1 700 грн. 

Одноразово 

 

а. Винагорода виплачується по Клієнтам, які не мають/не мали 

протягом останніх 365 днів діючої карти «American Express» у 

ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК». 

8 Залучення клієнта фізичної особи на 

відкриття карткового рахунку за пакетом 

«Фамільний» 

750 грн. 

Одноразово 

 

Інші умови:  

- Окрім випадків, передбачених в Договорі про надання послуг, винагорода не сплачується за залучення Консультантом на 

обслуговування клієнтів у наступних випадках: 

-  В частині п. 4: за залучення на обслуговування осіб, що вже є або були клієнтами банку. 

- В частині п. 1: за залучення на обслуговування юридичних осіб, що мають відкритий поточний рахунок у національній валюті 

у Банку. 

- Пункт 2 в частині пп. оплати «а»: винагорода  виплачується лише за кількість карток, на які було перше зарахування 

грошових коштів по договору. Винагорода не виплачується за картки при  другому та послідуючих зарахуваннях. 

- Пункт 2 в частині пп. оплати «б» виплачується і по перевипущеним карткам у рамках дії договору по ЗКП. 

- Пункт 5 в частині пп. оплати «а»: винагорода виплачується у випадку, якщо у юридичної особи не було/не має депозиту або 

поточного рахунку у ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК». Також винагорода по даному пункту не виплачується по страховим 

компаніям, акредитованим у Банку (по не акредитованим рішення приймається індивідуально). 

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

 

Консультант може оскаржити рішення  про несплату винагороди у зв’язку з виконанням вищезазначених умов виплати 

винагороди шляхом направлення звернення у довільній формі на електронну поштову скриню Agents@pravex.ua. Банк протягом 30 

календарних днів з моменту звернення має направити відповідь Консультанту  по електронній пошті, вказаній Консультантом. 

На  дану електронну адресу Agents@pravex.ua Консультант може направляти будь-які питання та побажання, які стосуються 

даних договірних відносин.     
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