
БІЗНЕС ПРАВИЛА 

ПЕРІОД ВАРТІСТЬ ПАКЕТА ОПТИМАЛЬНИЙ МІЖНАРОДНИЙ

1M
                                                                                                   

ЩОМІСЯЧНА ОПЛАТА                       
200 500

12M
                                                   

РІЧНА ОПЛАТА                                
1 800 4 500

приклад  здійснення перерахунку:   12МОптимальний  

підключено 10 травня 2020_оплачено 1800,00 грн _ 

заява на зміну пакета на 12М Міжнародний - 20 вересня 

2020 :   сума за користування пакетом згідно перерахунку 

1000,00грн  (розраховується як 200грн (вартість 1М) х 5 

місяців (травень_ червень _липень _серпень_вересень )  

Невикористана сума з здійсненої оплати - 1800,00-

1000,00 = 800,00 . З них : всю суму 800 грн вважаємо 

частковою оплатою за підключення до 12М Міжнародний 

_ Сума доплати клієнтом за підключення до 12М 

Міжнародний 3700, грн ( 4500,00 вартість річної оплати -

800,00 грн в результаті перерахунку)

приклад  здійснення перерахунку :    12Міжнародний  

підключено 10 травня 2020_оплачено 4500,00 грн _ заява на зміну 

пакета на 12М Оптимальний - 20 вересня 2020 :   сума за 

користування пакетом згідно перерахунку 2500,00 (розраховується 

як  500грн (вартість 1М) х 5 місяців (травень_ червень _липень 

_серпень_вересень )  Невикористана сума з здійсненої оплати - 

4500,00-2500,00= 2000,00 . З них : 1800,00 грн вважаємо оплатою 

за підключення до 12М Оптимальний _ 200,00 грн повертаємо 

клієнту на рахунок з призначенням платежу : Повернення коштів 

згідно перерахунку вартості користування при достроковому 

припинені дії пакета 12М Міжнародний з ініціативи клієнта 

01.02.2020р  ПРИПИНЕНО 

ПРОДАЖ/ ЗМІНА НА _  ПАКЕТИ

Легкий старт, Стандарт, Міжнародний,   Базовий_ Стартовий_Готівковий _Діловий, Підприємець, 

Нотаріуси, ОСББ, Готівковий ФОП, Діловий ФОП 

ВИДИ ТА СПОСОБИ ОПЛАТИ 

ПОСЛУГ БАНКУ
НАЗВА ТАРИФНОГО ПАКЕТУ

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО 

ТАРИФНОГО ПАКЕТУ :        

1M - з дати заяви - договору банківського поточного рахунку  (Додаток  1 до Правил 

комплексного банківського обслуговування суб'єктів господарювання)                                                                                                                                                 

12M - з дати заяви-договору банківського поточного рахунку  (Додаток  1 до Правил 

комплексного банківського обслуговування суб'єктів господарювання)  / з дати подання заяви  

на зміну тарифного пакету  (Додаток 1а до Правил комплексного банківського обслуговування 

суб'єктів господарювання) та здійснення оплати

01.12.2020р ВИЛУЧЕНО З 

ЛІНІЙКИ ТАРИФНИХ ПАКЕТІВ , 

ПРОДАЖ ЯКИХ ПРИПИНЕНО 

РОЗДІЛ 02 ТАРИФІВ

Легкий старт,  Стартовий 

1M - з 1-го числа місяця, наступного з дати подання клієнтом заяви на зміну тарифного 

пакету  (Додаток 1а до Правил комплексного банківського обслуговування суб'єктів 

господарювання);                                                                                                                                 

12M - з дати подання заяви на зміну тарифного пакету  (Додаток 1а до Правил комплексного 

банківського обслуговування суб'єктів господарювання) та здійснення оплати

Комісії Банку, встановлені в іноземній валюті - сплачуються клієнтом в національній валюті України за офіційним курсом НБУ, що діяв на дату їх 

нарахування, комісія іноземного банку - сплачуються Клієнтом  в національній валюті за офіційним курсом НБУ, що діяв на дату отримання 

свіфтового повідомлення банку – кореспондента по даному переказу (послузі).

ОПЛАТА ЗА ТАРИФНИЙ 

ПАКЕТ

1M  - щомісячно на умовах договірного списання, не пізніше останнього робочого дня 

місяця ,  за наявності операцій                                                                                                                                                          

12M  - 1 раз на рік ,   попередня оплата , на умовах договірного списання;  в день подання  

заяви-договору банківського поточного рахунку  (Додаток  1 до Правил комплексного 

банківського обслуговування суб'єктів господарювання)  /в день подання заяви  на зміну 

тарифного пакету  (Додаток 1а до Правил комплексного банківського обслуговування суб'єктів 

господарювання) 

При достроковому припинені з ініціативи клієнта* дії одного пакета 12М за умови 

переходу клієнта на інший пакет 12М  здійснюється перерахунок вартості користування 

послугами пакета за календарні   місяці користування з дати підключення  по тарифу аналогічного 

пакета з щомісячною оплатою   1М 

*ініціатива клієнта - подана в Банк заява  на зміну тарифного пакету  (Додаток 1а до Правил 

комплексного банківського обслуговування суб'єктів господарювання) 

         ЗМІНА ТАРИФНОГО 

ПАКЕТУ:

В  разі, якщо на дату закінчення оплаченого річного терміну дії пакету 12М клієнтом не 

подано в Банк  заяву  на зміну тарифного пакету  (Додаток 1а до Правил комплексного 

банківського обслуговування суб'єктів господарювання) та не здійснено річну попередню 

оплату вартості  пакету 12М, з  дати наступноі після дати закінчення річного терміну  

застосовуються актуальні на цей момент часу умови  (тарифи )  відповідного пакету 1M  з 

автоматичним переведенням всіх рахунків клієнта  :                                                                                                                        

з 12M Оптимальний на 1М Оптимальний ;                                                                                              

з 12М Міжнародний  на 1М Міжнародний 

В разі дострокового припинення з ініціативи клієнта діїї одного пакета 12М за умови 

переходу клієнта на інший пакет 12М в межах календарного місяця та /або за відсутності 

операцій за період сума перерахунку дорівнює сумі оплаченої вартості 12М пакету   


