ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол засідання Тарифного комітету
від 15 лютого 2016 року № 15/02/2016

Тарифи ПАТ «ФІНАНС БАНК» на банківське обслуговування за допомогою системи дистанційного обслуговування
«Клієнт–Інтернет–Банк»
(для фізичних осіб, адвокатів, приватних нотаріусів) діють з 18.02.2016
КОД
ТАРИФУ

ПОСЛУГИ ТА ОПЕРАЦІЇ

ТАРИФИ НА ОПЕРАЦІЇ ПРОВЕДЕНІ
У:
НАЦІОНАЛЬНІЙ
ІНОЗЕМНІЙ
ВАЛЮТІ
ВАЛЮТІ

ПРИМІТКА

1. Підключення клієнта до системи дистанційного обслуговування “Клієнт –Інтернет - Банк”*:
1.1.

підключення клієнта без видачі носія ключів:
а) одного підпису

1 грн. без ПДВ
Передплата в день укладання договору

б) додаткового підпису (клієнту або довіреній
особі)

60,00 грн. без ПДВ

в)тимчасове відключення/повторне підключення
до системи (за кожне підключення або
відключення) за заявою клієнта

30,00 грн. без ПДВ

г) повторне позапланове підключення клієнта до
системи (внаслідок компроментації електронноцифрового підпису, в разі зміни уповноважених
осіб клієнта, тощо), за кожний підпис з вини
клієнта

Передплата в день подачі заяви
60,00 грн. без ПДВ

* із забезпеченням генерації та сертифікації електронного цифрового підпису (ЕЦП)
2. Плата за переказ коштів за допомогою систем дистанційного обслуговуванняза “Клієнт – Інтернет - Банк” (щомісячно)*
2.1.

плата за переказ коштів

50,00 грн. без ПДВ

2.2.

з наданням сервісу "Контроль бюджета"
(додатково до п.п. 2.1.)

60,00 грн. без ПДВ

Договірне списання в останній банківський
день місяця. Сплачується додатково до тарифів
банку на РКО.

*Плата не стягується на час тимчасового припинення роботи клієнта в системі «Клієнт-Інтернет-Банк» на підставі заяви клієнта про його
блокування в системі від одного до шести повних календарних місяців. Поновлення роботи клієнта в системі здійснюється з утриманням плати
відповідно до п. 3.1. цих Тарифів.
3. Додаткові послуги з обслуговування системи дистанційного обслуговування “Клієнт –Інтернет - Банк”:

3.1.

виклик спеціаліста банку до офісу клієнта, робота
спеціаліста банку за межами банку по м. Києву

3.2.

Надання інформації про рух коштів за
рахунком та стан рахунку із застосуванням
«SMS-Інформування»

3.3.

вартість носія ключів

200,00 грн. в т.ч. ПДВ

Передплата окремими розрахунковим
документом

Не тарификується

200,00 грн. в т.ч. ПДВ

Передплата окремими розрахунковим
документом

* клієнтом налаштовується самостійно та може надаватись як окремо, так і разом. Плата по даній послузі утримується з поточного рахунку
клієнта.

