Шановні клієнти компанії ІНТЕРГАЛ-БУД!
Повідомляємо, що всі платежі на користь компанії Інтергал-Буд через ПАТ «Укрсоцбанк» Ви можете
здійснювати у наступних відділеннях:
Назва відділення

Адреса відділення

Київське відділення №010

м. Київ, вул. Жилянська, 9-11

Старокиївське відділення №031

м. Київ, вул. Саксаганського, 14

Міжрайонне відділення №038

м. Київ, вул. Ділова, 3

Контакти
Гатілова Тетяна Борисівна 050 348 11 06
Кузьменко Марина Вікторівна 067-443-01-21
Крамаренко Людмила Володимирiвна
050 787 28 68

Режим роботи каси
9.00-19.00
9.00-18.00

Ніколаєва Наталія Олександрівна
9.00-19.00
067 219 45 86
Венеціанське відділення №209

м. Київ, вулиця Раїси Окіпної, 4,

Степаненко Тетяна Вікторівна
9.00-17.30
097 112 59 24

Білоруське відділення №027

М. Київ., вулиця Білоруська, 11

Саєнко Олександр Миколайович
9.00-19.00
096 599 08 38
Зарідзе Нана Ревазівна

Подільське відділення № 013

м. Київ, вул. Петра Сагайдачного , 22/1

9.00-18.00
050 570 26 12
Журавльова Наталія Іванівна

Бесарабське відділення № 201

м. Київ, вул. Бульвар Шевченка ,2

9.00-17.30
096 388 89 90
Водоп'ян Олександр Миколайович

Радянське відділення № 030

м. Київ, вул. Золотоустівська, 48/5

9.00-18.00
066 287 61 24

Санкін Андрій Євгенович
Печерське відділення № 026

м. Київ, вул. Хрещатик, 8-а

9.00-19.00
050 442 59 15
Паламарчук Ірина Вікторівна

Ярославів Вал відділення № 234

м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14a

9.00-17.30
067 78 791 20
Бондарук Оксана Миколаївна

На Шовковичній відділення № 3

м. Київ, вул. Шовковична, 13/2

9.00-18.00
097- 853-49-49
Терьохіна Ганна Миколаївна

Деміївське відділення № 380

м. Київ, пр-т. Червонозоряний, 123

9.00-18.00
096 456 05 02
Каравацький Валерій Павлович

Залізничне відділення № 21

м. Київ вул. вул. Солом`янська, 23а

9.00-19.00
050 542 06 52
Велігурська Оксана Василівна

Центральне відділення № 1

Київ, вул. Ковпака, 29

9.00-18.00
050-548-7131

Можливі варіанти прийому платежів:
1. У касі банку, оплата фізичною особою на користь юридичної особи (послуга UniPay).
Особливості послуги:
 платежі приймаються до 15.30, з урахуванням часу на перерахунок коштів і проведення операції.
 Увага: всі платежі прийняті після 15:30 зараховуються на рахунок юридичної особи наступного робочого дня.
 Вартість послуги 0,5% мин. 10 мак. 250 грн
Документи, які потрібно мати при собі фізичній особі для проведення платежу суми до 150 тис. грн:
Резиденту:
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для
укладення правочинів (якщо в паспорті відсутня реєстрація, тоді треба мати при собі реєстраційний номер облікової картки платника
податків (ІПН))
Нерезиденту:
- паспорт іноземного громадянина або документ, що його замінює;
- відомості про місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи, яка на законних підставах (згідно зі статтею 5 Закону
про свободу пересування) перебуває на території України, які можуть міститися:

в паспортних документах іноземця, в разі наявності відмітки про реєстрацію місця проживання в іноземній державі,
посвідках на тимчасове проживання,
довідках житлово-експлуатаційної організації, правління житлово-будівельного кооперативу,
довідках про фактичне місце перебування, які видані повноважною (компетентною) особою готелю, кемпінгу, санаторію, будинку відпочинку,
мотелю, лікувально-профілактичного чи лікувального закладу, тощо,
o оригіналах договору про купівлю-продаж житлового будинку (квартири) на території України на ім’я фізичної особи-нерезидента
o договору найму (оренди) житлового приміщення, укладеного між фізичною особою-нерезидентом і власником житлового приміщення.
o
o
o
o
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Документи, які потрібно мати при собі фізичній особі для проведення платежу сума більше 150 тис. грн:
Резиденту:
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для
укладення правочинів
- реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта, у якому контролюючими органами зроблено
відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;
Нерезиденту:
паспорт іноземного громадянина або документ, що його замінює;
відомості про місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи, яка на законних підставах (згідно зі статтею 5 Закону про
свободу пересування) перебуває на території України, які можуть міститися:
в паспортних документах іноземця, в разі наявності відмітки про реєстрацію місця проживання в іноземній державі,
посвідках на тимчасове проживання,
довідках житлово-експлуатаційної організації, правління житлово-будівельного кооперативу,
довідках про фактичне місце перебування, які видані повноважною (компетентною) особою готелю, кемпінгу, санаторію, будинку відпочинку,
мотелю, лікувально-профілактичного чи лікувального закладу, тощо,
оригіналах договору про купівлю-продаж житлового будинку (квартири) на території України на ім’я фізичної особи-нерезидента
договору найму (оренди) житлового приміщення, укладеного між фізичною особою-нерезидентом і власником житлового приміщення.
ІПН (при наявності)
2. Використання поточного рахунку фізичної особи відкритого в ПАТ «Укрсоцбанк» .
Особливості послуги:
 Відкриття поточного рахунку фізичної особи виключно до 16:30.
 Перерахування коштів з поточного рахунку фізичної особи на рахунок юридичної особи здійснюється за допомогою платіжного
доручення.
 Вартість послуги - 0,5% min 10 грн.- мах 300 грн.
Документи, які потрібно мати фізичній особі для відкриття рахунку:

Резиденту:
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для
укладення правочинів;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта, у якому контролюючими органами зроблено
відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;
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Нерезиденту:
паспорт іноземного громадянина або документ, що його замінює та відомості про місце проживання або місце тимчасового перебування
фізичної особи, яка на законних підставах (згідно зі статтею 5 Закону про свободу пересування) перебуває на території України, які можуть
міститися:
в паспортних документах іноземця, в разі наявності відмітки про реєстрацію місця проживання в іноземній державі,
посвідках на тимчасове проживання,
довідках житлово-експлуатаційної організації, правління житлово-будівельного кооперативу,
довідках про фактичне місце перебування, які видані повноважною (компетентною) особою готелю, кемпінгу, санаторію, будинку відпочинку,
мотелю, лікувально-профілактичного чи лікувального закладу, тощо,
оригіналах договору про купівлю-продаж житлового будинку (квартири) на території України на ім’я фізичної особи-нерезидента
договору найму (оренди) житлового приміщення, укладеного між фізичною особою-нерезидентом і власником житлового приміщення.
ІПН (при наявності)

З повагою, ПАТ «Укрсоцбанк», UniCredit Bank™

