
 
 

 Умови обслуговування клієнтів за тарифним пакетом 
 «Оптимал»* 

 

№п/п Найменування послуги 
Розмір комісії, 

без ПДВ 

1 Відкриття поточного рахунку (в національній та іноземній валютах) 
106 грн. – для юр.осіб 

37 грн. – для ФОП 

2 
Щомісячна плата (у т.ч. і за неповний місяць обслуговування) за розрахунково-
касове обслуговування за тарифним пакетом.  

20,00 грн. 

3 
Виконання видаткових операцій за рахунком у національній валюті (за 1 
платіжне доручення на паперовому носії) на рахунок в АТ «ПРАВЕКС БАНК» або 
на рахунок в іншому банку 

2,00 грн. 

4 
Виконання видаткових операцій за рахунком у національній валюті (за 1 
платіжне доручення в електронному вигляді) на рахунок в АТ «ПРАВЕКС БАНК» 
або на рахунок в іншому банку 

1,00 грн. 

5 Вхідне платіжне доручення (при використанні систем електронного банкінгу) 1,00 грн. 

6 Вхідне платіжне доручення (без використання систем електронного банкінгу) 2,00 грн. 

7 
Виконання видаткових операцій за рахунком у національній валюті з 
використанням системи «Клієнт-Банк +», «Інтернет-Клієнт-Банк» або 
«PRAVEXBANK BIZ» у післяопераційний час  

0,1%, мін. 1,00 грн., макс. 
50,00 грн. 

* Умови тарифного пакету «Оптимал» (далі - тарифний пакет) застосовуються лише для клієнтів, рахунки яких вже відкриті на 

умовах даного тарифного пакету та для додаткових рахунків, які будуть відкриті таким клієнтам.   
 

1. Всі послуги які  не входять у вартість тарифного пакету «Оптимал» надаються клієнтам згідно з діючими 
загальними тарифами банку. 

2. Умови тарифного пакету поширюються на поточні рахунки балансу 2600, 2650, 2604. 

3. Щомісячна абонентська плата за користування тарифним пакетом стягується безпосередньо з поточного 
рахунку клієнта.  

4. Стягнення щомісячної плати за користування тарифним пакетом здійснюється в перший робочий день місяця, 
наступного за звітним, і лише за наявності будь-яких видаткових операцій за рахунком (вихідних платежів), 
ініційованих клієнтом.  

5. 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, 2650 на умови іншого тарифного пакету стягується комісія згідно з діючими у Банку 
тарифами. 

6. 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. 

 

ПІДПИСИ СТОРІН: 

  

                Банк: 
АТ «ПРАВЕКС БАНК» 

________________________________________ 
/назва посади уповноваж. особи Банку/ 

_________________  (_____________________) 
(підпис/ М.П.)                          (П.І.П/б. упов. особи Банку) 

 

Клієнт: 
_______________________________________ 

                                     
(найменування Клієнта) 

________________________________________ 
/назва посади уповноваж. особи Клієнта/ 

__________________  (____________________) 
(підпис/ М.П.)                               (П.І.П/б. упов. особи Клієнта)

 
  


