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 15.1

 15.2

 15.2.1

 15.2.2

 15.2.3

Сервіс "Мобільний менеджер", за ініціативою клієнта, за один виїзд (тільки для м. Київ)

Формування сертифікату ключа кваліфікованого електронного підпису (або печатки), з терміном дії 1 

(один) рік, у т.ч. ПДВ (тільки для м.Київ)

250 UAH
1
 за перевірку одного пакету 

документів 

*перевірка документів з загальних питань дотримання законодаства, з питань законодаства в сфері бухгалтерского та/або податкового обліку, з 

питань дотримання валютного законодаства та є підставою для проведення операцій по рахунку Клієнта

Входить до вартості щомісячної комісії за

розрахунково-касове обслуговування 

пакету

150 UAH

150 UAH                                                                     

(у т.ч. ПДВ - 25.00 UAH)

Послуги, що надаються виключно клієнтам Центру дистанційного обслуговування клієнтів Digital Bank в м.Київ

Додаток №18
до Договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів 

Тарифи ПУМБ на обслуговування корпоративних клієнтів

1
 В залежності від складності пакету документів клієнта вартість послуги може бути визначена окремо між Банком та Клієнтом (далі - Сторони) та 

може бути меньше чи перевищувати встановлену даними Тарифами вартість. Остаточна сума комісійної винагороди встановлюється Сторонами у 

відповідній Заяві про надання послуг додаткового обслуговування.

Розділ 15. Тарифи на додаткове розрахунково - касове обслуговування

Тарифи комісійної винагороди застосовуються для корпоративних клієнтів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ 

БАНК» (ПУМБ) - суб'єктів малого та мікро бізнесу, юридичних осіб, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і фізичних осіб, які здіснюють 

незалежну професійну діяльність (приватні нотаріуси і адвокати):

Ставки тарифів застосовуються на таких умовах:

 - ПУМБ  залишає за собою право утримувати спеціальну та додаткову комісію, коли надання послуги потребує додаткового обсягу робіт, що виникли не з 

вини  ПУМБ,

 - ПУМБ не несе відповідальності за затримки, помилки, неправильне розуміння тощо, які виникають внаслідок незрозумілих, неповних або неточних запитів 

клієнтів.

 - грошовий оборот яких від здійснення підприємницької/незалежної професійної діяльності не перевищує 125 млн. грн. за минулий рік,

 - за умови приєднання до Договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 

МІЖНАРОДНИЙ БАНК»,

ГривняНайменування послуги

Перевірка документів за внутрішньоторговельними, імпортними, експортними, розрахунковими та 

іншими операціями клієнта з  питань дотримання законодавства, на підставі яких виконуються 

операції з розрахунково-касового обслуговування*

Сервіс "Мобільний менеджер", за перший виїзд до офісу клієнта (тільки для м.Київ) для 

встановлення, реєстрації та підключення до сервісів дистанційного обслуговування та

генерації ключів ЕЦП


