Додаток 3 до Протоколу Тарифного комітету №11-3 від 21.02.2019р.
Введено в дію з 01.03.2019 року

№ п/п
1.1.
1.2.

Картка "Pudra"
Наповнення Пакету послуг, Тарифи та умови обслуговування
Назва операції/послуги
Розділ 1. Відкриття, обслуговування та закриття поточного рахунку
Випуск платіжної картки Mastercard World Pudra
Плата за випуск додаткової платіжної картки:

1.3.

Плата за переоформлення основної або додаткової платіжної картки у зв’язку з закінченням терміну дії або у зв’язку з
втратою/крадіжкою

1.4.

Нарахування процентів на позитивний залишок коштів на рахунку у національній валюті, % річних

Розмір тарифу
Не тарифікується
Не тарифікується*
200 грн.
10% від суми залишку власних коштів > 100
грн.

Розділ 2. Зарахування коштів на поточний рахунок
2.

Плата за зарахування коштів

3.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.3.

Розділ 3. Отримання готівки, розрахунки платіжною карткою
Оплата купівлі товарів та послуг в торгово-сервісній мережі та в мережі Інтернет
Плата за отримання готівки за рахунок власних коштів:
В банкоматах АТ «ТАСКОМБАНК»
В банкоматах інших банків на території України
Плата за отримання готівки за рахунок кредитних коштів (на території України)

4.1.
4.1.1.
4.2.

Плата за переказ коштів з картки на картку через різні сервіси (P2P тощо) за рахунок власних коштів
Плата за операцію валютообміну за рахунком клієнта - за рахунок власних коштів
Плата за переказ коштів з картки на картку через різні сервіси (P2P тощо) за рахунок кредитних коштів.

4.2.1.

Плата за операцію валютообміну за рахунком клієнта - за рахунок кредитних коштів

Не тарифікується
Не тарифікується
Не тарифікується
15 грн.
4,9 % + 15 грн.

Розділ 4. Безготівкові перекази коштів з поточних рахунків
Не тарифікується
Не тарифікується
4,9% + 15 грн.
4,9% + 15 грн.

Розділ 5. Умови обслуговування кредитної лінії/овердрафту в рамках кредитних продуктів, що передбачені в Пакеті послуг "Кредитка" (згідно рішення КУАП)
5.1.

Умови обслуговування за кредитним продуктом «Кредитна картка «Pudra»

5.1.1.

Обов'язковий мінімальний платіж (ОМП)

5.1.2.

Пільговий період

5.1.3.

Проценти за користування кредитною лінією, % річних

5.1.4.

Проценти за користування несанкціонованим овердрафтом, % річних

5.1.5.

Плата за обслуговування кредитного залишку

Штраф за прострочення ОМП
5.1.6.
* - Не тарифікується для клієнтів, що оформили додаткову картку в період з 25.02.2019 по 31.05.2019 включно.

5%, не менше 100 грн, але не більше
залишку заборгованість
До 55 днів
43,2%
43,2%
0,00%
100 грн.

