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ПРО ПОСЛУГУ

Доброго дня, шановний партнере!
Інформуємо Вас про впровадження нової послуги – «Інтернет-банкінг для фізичних осіб «ПАТ
ВЕРНУМ БАНК»
БАНК Просимо ознайомитись з інформацією та поширити її серед працівників Вашої компанії.
Завдяки можливостям послуги
,
В
Ви
та
працівники
Вашої
компанії
матимуть цілодобовий доступ
сім днів на тиждень до власних
рахунків, а також
можливість
дистанційно
здійснювати
операції в будь - який зручний
час.
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МОЖЛИВОСТІ

Скористайтесь новою послугою ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»
наступні можливості без відвідування банку:

та отримайте

отримання оперативної інформації про стан рахунків, що відкриті в ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»,
можливість
і
відслідковувати
і
і
зарахування та списання коштів
і з власних рахунків,
і перегляд історії
і
ії
проведених операцій;
отримання інформації про умови розміщення вкладу (депозиту): сума, валюта, перегляд
нарахованих та сплачених процентів за вкладними (депозитними) рахунками;
формування виписок по власних рахунках за будь-який період;
переказ коштів з власного поточного рахунку, в т.ч. поточного рахунку з використанням
електронних
р
платіжних засобів (д
(далі – р
рахунок
у
з ЕПЗ)) на власні р
рахунки
у
з ЕПЗ або на р
рахунки
у
з ЕПЗ
інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (у гривні);
переказ коштів з власного поточного рахунку, в т.ч. рахунку з ЕПЗ на власні поточні рахунки або
на поточні рахунки інших фізичних/юридичних осіб, відкриті в ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (у гривні), у т.ч.
для погашення кредиту;
переказ коштів з власного поточного рахунку, в т.ч. рахунку з ЕПЗ на інший поточний рахунок
юридичної або фізичної особи в іншому банку (за реквізитами);

створення
шаблонів
б
і платіжних
і
документів
і для швидкого здійснення
ій
переказу коштів;
і
зміна паролю до системи;
можливість зміни найменування рахунків (для зручності Клієнтів);
обмін з Банком інформаційними повідомленнями;
отримання загальної інформації (курси валют, тощо).
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ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ

Разом із нашим партнером – компанією iPay,
послуга «Інтернет - банкінг для фізичних осіб» дає
можливість здійснити переказ коштів з картки на
картку будь якого іншого банку.

Для вашої зручності послуга «Інтернет-банкінг для фізичних осіб» доступна через веб-сайт та
в мобільній версії:
«ВЕРНУМ БАНК ОНЛАЙН» ‐ в Play Маркет

«ВЕРНУМ БАНК ОНЛАЙН» ‐ в iTunes

ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» піклується про своїх клієнтів і забезпечує гідний рівень захисту
персональних даних та інформацію
і ф
і про здійснення
ій
операцій
ій своїми
ї
К і
Клієнтами.
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КОНТАКТИ

Використовуйте можливості дистанційного обслуговування
завдяки
д
послузі
у
та стежте за майбутніми
у
оновленнями.
Будемо раді Вам допомогти.
З повагою та надією на плідну співпрацю
співпрацю,
ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»
(Ліцензія НБУ №251 від 16.08.2013р.)

При виникненні питань з приводу послуги

просимо звертатись до:

Інформаційного центру - 0 800 50 12 73;
Операційного управління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» - (044) 291 11 85,
або до Відділення Банку, в якому обслуговується Ваш рахунок
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