Прейскурант послуг, що надаються, відповідно до Публічного договору
Для фізичних осіб
№
з/п

Назва послуги

Ціна за 1 годину,
гривень

Фінансові консультації (як почати інвестувати, скільки коштів
1. потрібно для інвестиції, яка роль фінансового консультанта в управлінні
коштами, що таке особистий фінансовий план)

1000 грн.

2. Консультування з питань оподаткування

2500 грн.

3. Консультування з приводу особистого фінансового плану

1600 грн.

Надання консультацій щодо страхування автомобіля, нерухомості та
4. медичного страхування, а також надання інформації з приводу страхових
компаній та страхових продуктів
Надання консультацій щодо програм страхування життя та страхових
5.
компаній

1000 грн.
1000 грн.

6. Надання рекомендацій щодо створення інвестиційного портфелю

1600 грн.

7. Консультування з приводу інвестицій у нерухомість

1200 грн.

8.

Інформаційні послуги з питань отримання свідоцтва на проживання через
інвестування коштів за межі України

1000 грн.

9. Консультування щодо вибору банку

1600 грн.

10. Надання консультацій для сімей (послуга «Family office»)

2600 грн.

11.

Надання консультацій щодо інвестування у витвори мистецтва (картини,
скульптури, зброя, книги, рукописи)

1000 грн.

12.

Надання інформації з питань відвідування статусних заходів (послуга
«Status management»)

1600 грн.

13.

Аналіз ведення підприємницької діяльності та консультування щодо її
оптимізації

2100 грн.

14. Надання консультацій (усних чи письмових) з правових питань

2500 грн.

Надання юридичних послуг щодо підготовки та складання різних
15. юридичних документів: правових висновків, рекомендацій, договорів, угод
та інших документів

2500 грн.

Надання інформаційних послуг щодо законодавчого регулювання та
системи оподаткування за кордоном

2500 грн.

16.

На

На

Для корпоративних клієнтів
№
з/п

Назва послуги

Ціна за 1 годину,
гривень

1.

Надання інформації щодо страхування ризиків для корпоративних клієнтів
(медичне
страхування
персоналу,
ризики
вантажоперевезень,
накопичувальні бонусні програми, монтажні ризики, ризик переривання
діяльності)

1600 грн.

2.

Надання консультацій з питань оподаткування

3000 грн.

3.

Надання консультацій
страхування життя

4.

Надання інформації з залучення прямих інвестицій

5.
6.
7.
8.
9.

щодо

накопичувальних

бонусних

програм

Консультування з приводу інвестицій у нерухомість та податковому
плануванню
Консультування в галузі формування трастів, реєстрації іноземних
компаній, відкриття іноземних банківських рахунків
Відвідування закритих статусних заходів
Надання консультацій щодо інвестування у витвори мистецтва (картини,
скульптури, зброя, книги, рукописи)
Аналіз ведення підприємницької діяльності та консультування щодо її
оптимізації

1600 грн.
2100 грн.
2900 грн.
2900 грн.
2100 грн.
1600 грн.
2600 грн.

10.

Надання консультацій (усних чи письмових) з правових питань

2900 грн.

11.

Надання юридичних послуг щодо підготовки та складання різних
юридичних документів: правових висновків, рекомендацій, статутів
підприємств, договорів, угод та інших документів, пов’язаних із
створенням та діяльністю підприємств

2900 грн.

12.

Надання інформаційних послуг щодо законодавчого регулювання та
системи оподаткування за кордоном

3000 грн.

