Стандартні тарифи на банківські послуги
для Клієнтів великого корпоративного, мікро, малого та середнього бізнесу
Код
тарифу

Тариф - вартість послуги

Підключення та супроводження системи дистанційного обслуговування

2.2.

Одноразовий вступний внесок за підключення до системи
дистанційного обслуговування:

2.2.1.

Примітки

- Інтернет Клієнт-Банк;

100 грн.

- Корпоративний Клієнт-Банк.

100 грн.

- CorpLight

100 грн.

- При переході з обслуговування в системі Клієнт-Банк на Інтернет-Клієнт-Банк /
Корпоративний Клієнт-Банк або при переході з обслуговування Інтернет-Клієнт-Банк
на Корпоративний Клієнт-Банк (чи навпаки) одноразовий вступний внесок при
підключенні нової системи дистанційного обслуговування не стягується.
- При підключені однієї і більше типів систем дистанційного обслуговування плата за
послуги утримується як за одну послугу.
- При підключені додаткового типу системи дистанційного обслуговування плата не
сплачується.
- Комісія сплачується Клієнтом не пізніше дня подання Заяви на отримання доступу до
системи дистанційного обслуговування.
- Примітка 2.
- Примітка 5.

Виконання операцій з переказу коштів за допомогою системи
дистанційного обслуговування:
- Інтернет Клієнт-Банк;

2.2.2.

- Корпоративний Клієнт-Банк для Контролюючої установи
(перегляд та додатковий контроль шляхом візування
документів/рахунків Клієнт-підрозділів);
- Корпоративний Клієнт-Банк для Клієнта-підрозділу;
- Корпоративний Клієнт-Банк для Контролюючої установи (
перегляд документів/рахунків Клієнтів-підрозділів).
- CorpLight

2.2.3.

Вартість одного захищеного носія ключової інформації при
підключенні до системи дистанційного обслуговування
Інтернет-Клієнт-Банк /Корпоративний Клієнт-Банк, за кожний
носій*:
а) один носій для однієї особи Клієнта з осіб, що наділені
правом першого та/або другого підпису відповідно до
законодавства України;
б) для інших осіб Клієнта, які наділені правом першого та/або
другого підпису а також Користувачів без права першого
та/або другого підпису.

70 грн.
100 грн. + 5 грн. за кожний
Клієнт-підрозділ
50 грн.

- Комісія утримується щомісяця не пізніше 5 числа наступного місяця.
- Примітка 3.
- Примітка 5.

100 грн. + 25 грн. за кожний
Клієнт-підрозділ
70 грн.

1,20 грн. в т.ч.ПДВ
780 грн. в т.ч.ПДВ

- Послуга надається Користувачам системи дистанційного обслуговування ІнтернетКлієнт-Банк / Корпоративний Клієнт-Банк.
- Комісія утримується Банком не пізніше останнього дня місяця, в якому було
підписано акт прийому-передачі носіїв ключової інформації.
* комісія не утримується у випадку заміни електронного підпису, виданого центром
сертифікації ключів (не акредитованим) на кваліфікований електронний підпис,
виданий акредитованим центром сертифікації ключів АТ «Ощадбанк» при повернені
непошкодженого носія ключової інформації, який раніше був наданий Банком

2.2.4.

2.2.5.

Виїзд спеціаліста Банка до Клієнта за його вимогою для
усунення неполадок/перепідключення до системи
дистанційного обслуговування:
- в межах міста;
- за межами міста.

Вартість одного захищеного носія ключової інформації в разі
його втрати або пошкодження*.

250 грн. в т.ч. ПДВ
650 грн. в т.ч. ПДВ

780 грн. в т.ч.ПДВ

Вартість одного захищеного носія ключової інформації (EToken) при підключенні до системи дистанційного
обслуговування CorpLight, за кожний (E-Token):

2.2.6.

а) один носій для однієї особи Клієнта з осіб, що наділені
правом першого та/або другого підпису відповідно до
законодавства України;
б) для інших осіб Клієнта, які наділені правом першого та/або
другого підпису, а також Користувачів без права першого
та/або другого підпису.

2.2.7.

Вартість одного захищеного носія ключової інформації (EToken) в разі його втрати або фізичного пошкодження*.

1,20 грн. в т.ч.ПДВ*

780 грн. в т.ч.ПДВ

780 грн. в т.ч.ПДВ

- Комісія утримується Банком не пізніше останнього дня місяця, в якому було
підписано акт виконаних робіт.

- Послуга надається Користувачам системи дистанційного обслуговування ІнтернетКлієнт-Банк / Корпоративний Клієнт-Банк.
- Комісія утримується Банком не пізніше останнього дня місяця, в якому було
підписано акт прийому-передачі носіїв ключової інформації.
* Якщо виник збій програмного забезпечення заміна захищеного носія ключової
інформації відбувається безоплатно, при цьому Користувач має повернути до Банку
пошкоджений носій.

- Послуга надається Користувачам системи дистанційного обслуговування CorpLight.
- Комісія утримується Банком не пізніше останнього дня місяця, в якому було
підписано акт прийому-передачі носія.
* Комісія застосовується, якщо у Користувача відсутні захищені носії ключової
інформації, які використовуються в системах дистанційного обслуговування ІнтернетКлієнт-Банк / Корпоративний Клієнт-Банк. Якщо у Користувача наявні захищені носії
ключової інформації, які використовуються в системах дистанційного обслуговування
Інтернет-Клієнт-Банк / Корпоративний Клієнт-Банк, то комісія утримується відповідно
до п.2.2.6. б).

- Послуга надається Користувачам системи дистанційного обслуговування CorpLight.
- Комісія утримується Банком не пізніше останнього дня місяця, в якому було
підписано акт прийому-передачі E-Token з ключем ЕЦП.
* Вразі якщо виник збій програмного забезпечення заміна захищеного носія ключової
інформації відбувається безоплатно, при цьому Користувач має повернути до Банку
пошкоджений носій.

Примітки:
Примітка 1. Для Клієнтів мікро, малого та середнього бізнесу комісія не утримується, якщо Клієнт обрав обслуговування за Тарифним пакетом "Моя справа" та/або "Мій бізнес" та/або
компанія" та/або "Все включено" та/або "Моя справа + акція" та/або "Мій бізнес + акція" та/або "Моя компанія + акція" та/або "Все включено + акція" та/або "Моя справа – ОСББ,
та/або "Моя громада".
Примітка 2. Для Клієнтів мікро, малого та середнього бізнесу комісія "Одноразовий вступний внесок за підключення до системи дистанційного обслуговування" не утримується, якщо
обрав обслуговування за Тарифним пакетом "Моя справа" та/або "Мій бізнес" та/або "Моя компанія" та/або "Все включено" та/або "Моя справа + акція" та/або "Мій бізнес + акція"
"Моя компанія + акція" та/або "Все включено + акція" та/або "Моя справа – ОСББ, ЖБК" та/або "Моя громада".
Примітка 3. Для Клієнтів мікро, малого та середнього бізнесу комісія за "Виконання операцій за переказ коштів за допомогою системи дистанційного обслуговування" не утримується,
Клієнт обрав обслуговування за Тарифним пакетом "Моя справа" та/або "Мій бізнес" та/або "Моя компанія" та/або "Все включено" та/або "Моя справа + акція" та/або "Мій бізнес +
та/або "Моя компанія + акція" та/або "Все включено + акція" та/або "Моя справа – ОСББ, ЖБК" та/або "Моя громада".
Примітка 4. Для Клієнтів мікро, малого та середнього бізнесу при обранні пакетного обслуговування комісія утримується згідно умов Тарифного пакету.
Примітка 5. Система дистанційного обслуговування CorpLight передбачена для Клієнтів мікро, малого та середнього бізнесу.

