ЩО ОЗНАЧАЮТЬ ДЕЯКІ РЯДКИ У РАХУНКУ
Абонентський номер: 067ХХХХХХХ

Номер Вашого мобільного телефону в мережі «Київстар». Якщо на Вашому особовому рахунку зареєстровано декілька
номерів, то вказується перший порядковий номер телефону на особовому рахунку. У такому випадку до рахунку буде
доданий «Диференційований рахунок» за кожним номером на особовому рахунку (у разі його замовлення).

Особовий рахунок абонента: ХХХХХХХ

Номер Вашого особового рахунку в мережі «Київстар».

Станом на: ХХ/ХХ/ХХХХ

Стан особового рахунку на початок звітного періоду. Якщо на початок звітного періоду на особовому рахунку є
заборгованість, Ви побачите відповідний напис.

Надходження коштів на особовий
рахунок

Сума всіх платежів, здійснених на Ваш особовий рахунок упродовж поточного звітного періоду.

Разом замовлено та надано послуг за
період на суму

Загальна сума всіх нарахувань за поточний звітний період на особовому рахунку.

Станом на: ХХ/ХХ/ХХХХ

Стан особового рахунку на кінець звітного періоду. Якщо на кінець звітного періоду на особовому рахунку виникла
заборгованість, Ви побачите відповідний напис.

Деталізація платежів за типами:
Початковий платіж (дилерам)*

Перший платіж, внесений при підключенні абонента до мережі «Київстар» у дилерському пункті продажу.

Платежі через банк

Платежі, здійснені готівкою в касах банків-партнерів або безготівковим зарахуванням коштів на Ваш особовий рахунок.

Скретч-картки та інші платежі*

Поповнення рахунку, здійснене за допомогою скретч-карток, терміналів миттєвої сплати рахунків тощо.

Переказ коштів та інші коригування

Загальна (арифметична) сума всіх перенесень коштів. Якщо більше перенесень коштів було з Вашого особового рахунку,
то підсумковий розмір коригування буде від’ємним. Якщо ж більше перенесень коштів було здійснено на Ваш особовий
рахунок, то розмір коригування буде додатним. Коригування нарахувань буде відображатися у випадку, якщо на Ваш
номер або з Вашого особового рахунку здійснювалися перенесення коштів (наприклад, за допомогою послуги «Переказ
коштів» або за заявою).

* Зверніть увагу: сума цих платежів не буде відображатися у податкових накладних від компанії «Київстар». Для отримання податкової накладної на суму цих
платежів звертайтеся, будь ласка, до дилерів або до продавців скретч-карток.
Разом:

Загальна (арифметична) сума всіх платежів за поточний звітний період за Вашим особовим рахунком.

Замовлено та надано послуг мобільного зв’язку
Щомісячна абонентна плата

Сума абонентної плати згідно з умовами тарифного плану та абонентних плат за додаткові послуги (у разі їхнього
замовлення). Якщо на Вашому особовому рахунку зареєстровано декілька номерів, у даному рядку зазначається сума
абонентних плат згідно з умовами тарифних планів, а також абонентних плат за додаткові послуги на всіх номерах
телефонів, які підключені до даного особового рахунку.

Мінімальний щомісячний обсяг послуг

Мінімальний щомісячний обсяг послуг згідно з тарифним планом. Якщо витрати абонента на послуги зв’язку, що входять
до розрахунку мінімального щомісячного обсягу послуг, не перевищили мінімальний обсяг послуг, в кінці місяця з
рахунку стягується різниця між встановленим у тарифному плані мінімальним щомісячним обсягом послуг та сумою
витрат на послуги зв’язку.

Вихідні дзвінки в межах закритої
абонентської групи корпоративного
клієнта

Дзвінки, здійснені з Вашого абонентського номера на номери абонентів, що входять до складу закритої абонентської
групи корпоративного клієнта, або на номери абонентів, підключених до Вашого особового рахунку, а також передавання
даних і факсимільних повідомлень.

Вихідні внутрішньомережеві дзвінки

Дзвінки, здійснені з Вашого абонентського номера на номери абонентів мережі «Київстар» та на номери послуги
«Автовідповідач», а також передавання даних і факсимільних повідомлень.

Вихідні міські, міжміські дзвінки та
дзвінки на номери інших операторів
мобільного зв’язку України

Дзвінки, здійснені з Вашого абонентського номера на номери абонентів фіксованого зв’язку та на номери абонентів інших
операторів мобільного зв’язку України, а також передавання даних і факсимільних повідомлень.

Переадресовані дзвінки

Дзвінки, які були переадресовані з Вашого абонентського номера «Київстар» за допомогою послуги «Переадресація
викликів», за винятком переадресованих викликів за межі України, передавання даних і факсимільних повідомлень, а
також переадресованих дзвінків з прямого міського на мобільний номер абонента.

Вихідні міжнародні дзвінки

Вихідні та переадресовані дзвінки, здійснені з Вашого номера на номери абонентів іноземних операторів мобільного та
фіксованого зв’язку, а також передавання даних і факсимільних повідомлень.

Послуги SMS та MMS (вихідні текстові
та мультимедійні повідомлення)

Текстові та мультимедійні повідомлення, надіслані з Вашого абонентського номера «Київстар».

Послуги передачі даних з
використанням технології GPRS/EDGE

Сума коштів, витрачених на послуги передавання даних за допомогою технологій GPRS/EDGE (крім послуги «Мобільний
Інтернет XL» та послуг, що працюють на базі технології LBS: «Маячок», «Координати об’єктів», «Навігатор» тощо).

Контент-послуги (інформаційні,
довідкові, замовні тощо)

Користування послугами доступу до контенту (наприклад, замовлення рингтонів, малюнків, заставок, мелодій, ігор),
послуга «Мобільний Інтернет XL», послуги, що працюють на базі технології LBS: «Маячок», «Координати об’єктів»,
«Навігатор» тощо.

Зміна умов обслуговування та інші
нарахування

Сума одноразових нарахувань на всі номери телефонів, зареєстрованих на даному особовому рахунку (наприклад, плата
за активацію послуг та акцій, плата за замовлення одноразової деталізації викликів, нарахування за послуги клієнтської
підтримки).

Послуги роумінгу

Нарахування за всі послуги, що були надані на Ваш абонентський номер під час Вашого перебування за межами України.

Разом (без збору до Пенсійного фонду
та без ПДВ)

Сума нарахувань без урахування збору до Пенсійного фонду та без ПДВ.

Збір до Пенсійного фонду (7,5%)

Збір до Пенсійного фонду на суму нарахувань.

Податок на додану вартість (20%)

ПДВ на суму нарахувань.

Разом (зі збором до Пенсійного фонду
та з ПДВ)

Загальна сума нарахувань за надані послуги мобільного зв’язку на особовий рахунок з усіма податками.

Замовлено і надано послуг фіксованого зв’язку (не утримується збір до ПФ)
Замовлення та надання послуги
фіксованого зв’язку (не є об’єктом
оподаткування збором до ПФ)

Даний блок присутній у випадку, якщо підключено послугу фіксованого зв’язку «Прямий міський номер».

Послуга «Підключення прямого
міського номера»

Сума нарахувань за підключення послуги «Прямий міський номер» (без урахування ПДВ), якщо підключення відбулося у
поточному місяці.

Послуга «Прямий міський номер.
Абонентна плата»

Абонентна плата за користування послугою «Прямий міський номер».

Послуга «Прямий міський номер»

Сума нарахувань за користування послугою «Прямий міський номер» (за переадресовані дзвінки з прямого міського на
мобільний номер абонента).

Разом (без ПДВ):

Сума нарахувань за послуги фіксованого зв’язку без урахування податків.

Податок на додану вартість (20% ПДВ)

ПДВ на суму нарахувань.

Разом (з ПДВ):

Загальна сума нарахувань за надання послуги фіксованого зв’язку на особовий рахунок з усіма податками.

Інші нарахування, що не є об’єктами оподаткування
Неустойка за порушення договірних
зобов’язань

Неустойка у формі пені та/або штрафу, що нараховані у порядку та розмірах, встановлених укладеними із абонентом
правочинами, враховуючи додаткові угоди.

Судові витрати

Судовий збір або державне мито та витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи, що були
сплачені ПрАТ «Київстар» та нараховуються у випадку наявності судового рішення, прийнятого на користь
ПрАТ «Київстар».

Пеня, індекс інфляції, 3% річних

Неустойка у формі пені та/або штрафу, а також фінансові санкції: індекс інфляції, 3% річних за прострочення виконання
грошового зобов’язання у відповідності до норми статті 625 Цивільного кодексу України, пункту 2 статті 36 Закону України
«Про телекомунікації».

Разом

Загальна сума нарахувань.

Разом замовлено та надано послуг за
період на суму

Загальна сума всіх нарахувань за поточний звітний період на особовий рахунок.

Цей рахунок, сформований білінговою системою Оператора, є первинним документом, що підтверджує надання Оператором телекомунікаційних послуг Абоненту у відповідному розрахунковому періоді. Рахунок зберігається у Абонента
та, за необхідності, може бути скріплений підписом та печаткою Абонента.

Згідно зі статтею №9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» цей рахунок, сформований автоматичною білінговою
системою, вважається первинним документом, що підтверджує факт надання
послуг.

