Додаток №1
до протоколу №34-8 від 15.06.2017

Тарифи АТ «ТАСКОМБАНК» на лізингові операції
Назва послуги**

1

2
3

Розрахунок дострокового викупу предмета лізингу/розрахунок
зміни графіку платежів (за одним
договором)
Довідка про стан заборгованості (за одним договором) прохання
вказувати дату, на яку формувати стан заборгованості
Підготовка акту звіряння (за одним договором) прохання вказувати
період звіряння

Вартість (грн, в т.
ч. ПДВ)
100

50
50
150

4

Надання дозволу на сублізинг (за одним договором)

5

Дублікати рахунків, довідок та інших документів (за одну копію)

100

6

Дублікати договорів страхування (за одну копію)*

100

7

Дублікати договорів лізингу (за одну копію)

100

8

Надання дозволу для виїзду за кордон (для ТЗ, за одним
договором)
прохання вказувати країну
Послуги з виготовлення тимчасового техпаспорту для Клієнта
для виїзду за кордон (за одним предметом лізингу)
Послуги з відновлення загублених реєстраційних документів (за
одним предметом лізингу)
Перереєстрація транспортного засобу, у зв’язку зі зміною
реєстраційних номерних знаків або після переобладнання (за
одним
предметом лізингу)
Дозвіл на оформлення тимчасового реєстраційного талона для
участі в міжнародному русі
Послуги із збільшення страхової суми, ліміту відповідальності*
Розрахунок графіку частково дострокового погашення (з
попереднім розрахунком графіку)
Розшифровка рахунку (регулярного, пені, префінансування), за
одним договором
Дублікат договору купівлі-продажу (за одну копію)

9
10
11

12
13
14
15
16

150

1500
1500

2000

120
100
200
300

* Окремо компенсуються послуги страхових компаній, за тарифами затвердженими в таких
організаціях + 20% ПДВ
**компанія ознайомлена з тарифами та зобов'язується сплатити за надані послуги протягом 3
банківських днів.

Тариф АТ «ТАСКОМБАНК» за реєстрацію ТЗ***
Первинна реєстрація на АТ
«ТАСКОМБАНК», в т.ч. зняття з обліку
після викупу предмету клієнтом

Вантажні автомобілі (нові та вживані)
Тариф за оформлення нового авто
Тариф за оформлення вживаного авто

2500,00 грн без ПДВ + ПДВ 20%

Причіпи всіх типів (нові та вживані)
Тариф за оформлення нового та вживаного
причепа

Первинна реєстрація на РЛА, в т.ч.
зняття з обліку після викупу предмету
клієнтом
2250,00 грн без ПДВ + ПДВ (20%)

***тариф застосовується, якщо відшкодування витрат на реєстрацію предмету лізингу
не закладено в графік

Тарифи АТ «ТАСКОМБАНК» на реєстрацію ТЗ***

Легкові автомобілі (нові та вживані)

Первинна реєстрація на АТ «ТАСКОМБАНК», в т.ч
зняття з обліку після викупу предмету клієнтом

Тариф за оформлення нового авто

2500,00 грн без ПДВ + ПДВ (20%)

Тариф за оформлення вживаного авто

2500,00 грн без ПДВ + ПДВ (20%)

***тариф застосовується, якщо відшкодування витрат на реєстрацію предмету лізингу
не закладено в графік
При первинній реєстрації легкового автомобіля на митній території України,
клієнтом додатково до тарифу відшкодовуються витрати по сплаті відрахувань
до пенсійного фонду:
*Збір до Пенсійного фонду з легкового транспорту, складає:




3 відсотки вартості автомобіля - якщо вартість автомобіля не перевищує
165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб,
встановленого законом на 1 січня звітного року;
4 відсотки вартості автомобіля - якщо вартість автомобіля перевищує
165, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для
працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року;
5 відсотків вартості автомобіля - якщо вартість автомобіля перевищує
290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб,
встановленого законом на 1 січня звітного року

Відшкодування = пенсійний збір +20%ПДВ
Тарифи АТ «ТАСКОМБАНК» за реєстрацію техніки та обладнання у відділі
технічного нагляду Державної інспекції сільського господарства***
Самохідні машини для використання в
сільському господарстві та будівництві
Навісні та причіпні знаряддя та обладнання
(реєструється за бажанням клієнта)

2083,33 грн без ПДВ + ПДВ 20%

***тариф застосовується, якщо відшкодування витрат на реєстрацію предмету лізингу
не закладено в графік

