
№ п/п Розмір тарифу 

1.1.

1.1.1. Не тарифікується

1.1.2. Не тарифікується

1.1.3. Не тарифікується

1.2.

Не тарифікується

-

150 грн.

10 грн.

50 грн.

-

150 грн.

25 грн.

50 грн.

-

150 грн.

10 грн.

50 грн.

-

150 грн.

25 грн.

1.2.5. Не тарифікується

1.3. Не тарифікується

1.5.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

3.1.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

3.3.

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4. 4,9% + 15 грн. 

3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.

3.4.

3.4.1.

3.4.2.

4.1.

4.1.1.

4.1.1.1.

4.1.1.2.

4.1.1.3.

4.1.1.4.

4.1.1.5.

4.1.2.

4.1.2.1.

4.1.2.2.

4.1.3.

4.1.3.1.

4.1.3.2.

4.1.3.3.

4.1.3.4.

4.1.3.5.

4.1.3.5.1. В національній валюті 1,5% +15 грн. Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

На депозитні рахунки (поповнення/розміщення вкладу) 1,5% +15 грн. Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

На рахунки, відкриті в інших банках:

На рахунки інших фізичних осіб, відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» 1,5% +15 грн. Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

На рахунки юридичних осіб, відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» 1,5% +15 грн. Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

На власні рахунки, відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» 1,5% +15 грн. Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

На власні рахунки, відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» 1,5% +15 грн. Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

На депозитні рахунки (поповнення/розміщення вкладу) 1,5% +15 грн. Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

Плата за переказ коштів з поточного рахунку через мережу відділень АТ «ТАСКОМБАНК»:

На рахунки, відкриті в інших банках 1,5% +15 грн. Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

Плата за переказ коштів з поточного рахунку через Контакт-Центр (телефонний дзвінок):

На рахунки інших фізичних осіб, відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» 1,5% +15 грн. Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

На депозитні рахунки (поповнення/розміщення вкладу) 1,5% +15 грн. Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

На рахунки юридичних осіб, відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» 1,5% +15 грн. Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

Плата за конвертацію валюти транзакції по ПК в валюту рахунку (інші валюти)/ миттєву 

конверсію валют (DCC)
3% Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

Розділ 4. Безготівкові перекази коштів з поточних рахунків

Переказ коштів з поточного рахунку за рахунок власних коштів:

Плата за переказ коштів з поточного рахунку через систему ТАС24 (Інтернет-банкінг):

На власні рахунки, відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» 1,5% +15 грн. Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

В касах відділень банків за межами України (без врахування комісій інших банків) 4,9% + 3 USD Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

Плата за конвертацію (валюта операції відрізняється від валюти рахунку):

Плата за конвертацію валюти транзакції по ПК в валюту рахунку (валюта транзакції USD, EUR, 

GBP, CHF, RUR, PLN)
1% Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

В касах відділень АТ «ТАСКОМБАНК» з використанням платіжної картки Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

В касах відділень АТ «ТАСКОМБАНК» без використання платіжної картки (з ПР) 4,9% + 15 грн. Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

В касах відділень інших банків на території України (без врахування комісій інших банків) 4,9% + 15 грн. Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

В банкоматах інших банків  та у POS-терміналах в торгово-сервісній мережі  на території України 4,9 % + 15 грн. Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

В банкоматах банків  та у POS-терміналах в торгово-сервісній мережі  за межами України 4,9 % + 3 USD Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

В касах відділень банків за межами України (без врахування комісій інших банків) 1,5% + 3 USD Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

Плата за отримання готівки за рахунок кредитних коштів:

В банкоматах АТ «ТАСКОМБАНК» 4,9 % + 15 грн. Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

В касах відділень АТ «ТАСКОМБАНК» без використання платіжної картки (з ПР) Не тарифікується -

В касах відділень інших банків на території України (без врахування комісій інших банків) 1,5% + 15 грн. Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

В банкоматах банків  та у POS-терміналах в торгово-сервісній мережі  за межами України 1,5% + 3 USD Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

В касах відділень АТ «ТАСКОМБАНК» з використанням платіжної картки 1,5% + 15 грн. Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

Плата за отримання готівки за рахунок власних коштів:

В банкоматах АТ «ТАСКОМБАНК» 1,5% + 15 грн. Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

В банкоматах інших банків  та у POS-терміналах в торгово-сервісній мережі на території України 1,5% + 15 грн. Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

Зарахування цільових коштів Не тарифікується

Під зарахуванням цільових коштів мається на увазі зарахування на 

рахунок:                                                                                                                                                                                                      

- кошти, що надійшли від організації-роботодавця (заробітна плата, 

аванси, лікарняні, відпускні, відрядження);                                                                                                                        

- суми вкладу з депозитних рахунків, які відкрито у АТ "ТАСКОМБАНК" та 

відсотків за ними;                                                                                                                                                                   

- кредитів готівкою, що оформлені в АТ «ТАСКОМБАНК» або в інших 

організаціях, з якими співпрацює Банк (наприклад, ТОВ "ФК "ЦФР"), якщо 

рахунок партнера відкрито в Банку;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- страхових виплат в рамках відповідних партнерських програм із 

страховими компаніями;                                                                                                                                                                       

- пенсії, грошової допомоги та інших соціальних виплат. 

Розділ 3. Отримання готівки, розрахунки платіжною карткою

Оплата купівлі товарів та послуг в торгово-сервісній мережі та в мережі Інтернет Не тарифікується -

Що надійшли з рахунків юридичних осіб, відкритих в АТ "ТАСКОМБАНК" Не тарифікується -

Що надійшли з інших банків Не тарифікується -

Плата за зарахування коштів на рахунок в результаті безготівкового поповнення Не тарифікується -

Що надійшли з рахунків Клієнта або інших фізчиних осіб, відкритих в АТ "ТАСКОМБАНК" Не тарифікується -

1.2.4.

Плата за переоформлення 

основної або додаткової 

платіжної картки у зв’язку з 

втратою/крадіжкою:

MasterCard Debit (іменна або неіменна) Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги.

MasterCard World (іменна або неіменна) -

MasterCard Debit Standard Contactless (безконтактна)

1.4. Щомісячна плата за обслуговування неактивного рахунку 50 грн.

Плата стягується в перший робочий день кожного місяця з позитивного 

залишку коштів. Плата стягується, починаючи з місяця, наступного за 

місяцем, в якому рахунок було визначено, як неактивний. У випадку, якщо 

розмір залишку на поточному рахунку менше ніж розмір тарифу, 

щомісячна плата за неактивний рахунок встановлюється у розмірі залишку 

коштів на рахунку. З поточних рахунків в іноземній валюті комісія 

стягується у валюті рахунку для подальшого продажу на МВРУ та 

зарахування на рахунок доходів банку в національній валюті.

Неактивний рахунок – це рахунок, за яким  протягом 180 календарних 

днів не було виконано жодної прибуткової або видаткової операції (в т.ч. 

за допомогою платіжної картки), за винятком операцій нарахування 

відсотків і списання комісійних винагород. Плата списується з позитивного 

залишку коштів. Даний тариф не застосовується, якщо до поточного 

рахунку прив'язані депозити (вклад та проценти за вкладом виплачуються 

на ПР з ПК).

Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

MasterCard Standard Virtual (віртуальна картка) Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

Плата за переоформлення основної або додаткової платіжної картки за ініціативою Банку -

Плата за закриття поточного рахунку -

1.2.3.

Плата за переоформлення 

основної або додаткової 

платіжної картки у зв’язку з 

закінченням терміну дії:

MasterCard Debit (іменна або неіменна) Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

MasterCard World (іменна або неіменна) -

MasterCard Debit Standard Contactless (безконтактна) Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

MasterCard Standard Virtual (віртуальна картка) Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

1.2.2.
Плата за випуск додаткової 

платіжної картки:

MasterCard Debit (іменна або неіменна) Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги.

MasterCard World (іменна або неіменна) -

MasterCard Debit Standard Contactless (безконтактна) Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

MasterCard Standard Virtual (віртуальна картка) Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

Розділ 1. Відкриття, обслуговування та закриття поточного рахунку

Вартість оформлення Пакету послуг та відкриття поточного рахунку

Вартість відкриття поточного рахунку (UAH) -

Випуск платіжної картки:

1.2.1.
Плата за випуск основної 

платіжної картки:

MasterCard Debit (іменна або неіменна)
1 -

MasterCard World (іменна або неіменна)
1 -

MasterCard Debit Standard Contactless (безконтактна) Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

MasterCard Standart Virtual (віртуальна картка) Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

Вартість оформлення Пакету послуг -

Вартість річного обслуговування Пакету послуг -

Пакет послуг «Кредитка» 
0 

(для продукту "Кредитна картка "Класична")

Наповнення Пакету послуг, Тарифи та умови обслуговування

Назва операції/послуги Примітки до тарифу

Нарахування процентів на позитивний залишок коштів на рахунку в будь-якій валюті, % річних Не нараховується 
Діє з 12.10.2020 р., затверджено рішенням КУАП АТ"ТАСКОМБАНК", згідно 

протоколу від 10.09.2020 р.

Через ПТКС АТ «ТАСКОМБАНК» Не тарифікується -

Через банкомати АТ «ТАСКОМБАНК» з функцією Cash-In Не тарифікується -

Розділ 2. Зарахування коштів на поточний рахунок

Плата за зарахування коштів на рахунок в результаті поповнення картки/рахунку готівкою:

В касах відділень АТ «ТАСКОМБАНК» з використанням платіжної картки Не тарифікується -

В касах відділень АТ «ТАСКОМБАНК» без використання платіжної картки Не тарифікується -



4.1.3.5.2.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.2.

4.2.1.

4.2.1.1.

4.2.1.2.

4.2.1.3.

4.2.1.4.

4.2.1.5.

4.2.2.

4.2.2.1.

4.2.2.2.

4.2.3.

4.2.3.1.

4.2.3.2.

4.2.3.3.

4.2.3.4.

4.2.3.5.

4.2.3.5.1.

4.2.3.5.2.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

4.3.

4.3.1. 1,5% +15 грн.

4.3.2. 1,5% +15 грн.

4.3.3. 1,5% +15 грн.

4.3.4. Не тарифікується

4.3.5. Не тарифікується

4.3.6. Не тарифікується

4.4.

4.4.1. 4,9% + 15 грн.

4.4.2. 4,9% + 15 грн.

4.4.3. 4,9% + 15 грн.

4.4.4. 4,9% + 15 грн.

4.4.5. Не тарифікується

4.4.6. 4,9% + 15 грн.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

5.5.

5.6.

5.7.

5.7.1.

5.7.2.

5.7.3.

5.7.4.

5.8.

5.8.1.

5.8.2.

5.8.3.

5.8.4.

5.9.

5.9.1.

5.9.2.

5.9.3.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

6.1.

6.2.

6.3.

7.1.

7.2.

7.2.1.

7.2.2. відсутній

7.2.3. 2%

45%

55%

7.2.5. 56%

0,00%

для Клієнтів, що 

оформили до 

23.11.2015

1%

для Клієнтів, що 

оформили з 

23.11.2015

7.2.7.  100 грн.

7.2.8. 1%

7.3.

7.3.1.

7.3.2.  До 45 днів

7.3.3. 2%

7.3.4. 0,00%

7.3.5. 56%

7.3.6. 3,99%

7.3.7. 100 грн.

Плата за переказ коштів з картки на картку через різні сервіси (P2P тощо). 4,9% + 15 грн. Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

Плата за переказ коштів на користь АТ "ТАСКОМБАНК" Не тарифікується -

Плата за здійснення операцій  за рахунок власних коштів через систему ТАS2U (Мобільний додаток/Інтернет-банкінг):

Переказ коштів між власними картками, що емітовані АТ "ТАСКОМБАНК" Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

В національній валюті 4,9% + 15 грн. Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

В іноземній валюті Послуга не надається -

Плата за переказ коштів з картки на картку через банкомати 4,9% + 15 грн. Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

На рахунки юридичних осіб, відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» 4,9% + 15 грн. Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

На депозитні рахунки (поповнення/розміщення вкладу) 4,9% + 15 грн. Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

На рахунки, відкриті в інших банках: 4,9% + 15 грн. Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

На депозитні рахунки (поповнення/розміщення вкладу) 4,9% + 15 грн. Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

Плата за переказ коштів з поточного рахунку через мережу відділень АТ «ТАСКОМБАНК»

На власні рахунки, відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» 4,9% + 15 грн. Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

На рахунки інших фізичних осіб, відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» 4,9% + 15 грн. Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

Штраф за прострочення ОМП За кожен факт прострочення платежу.

Проценти за користування кредитною лінією, % річних -

Проценти за користування несанкціонованим овердрафтом, % річних -

Плата за обслуговування кредитного залишку

Нараховується щомісячно в останній робочий день кожного місяця. Плата 

нараховується від суми основної заборгованості, яка існує за договором 

станом на день нарахування.

Умови обслуговування за кредитним продуктом «Кредитна картка «Grace+» (немає в продажі)

Обов'язковий мінімальний платіж (ОМП)

Пільговий період

Застосовується, якщо в період з 1-го по 15-те число (включно) було 

здійснено повне погашення заборгованості по кредиту шляхом не 

нарахування щомісячної комісії за користування кредитним лімітом (тариф 

9.1.6.) за попередній місяць. 

Частка обов'язкового погашення тіла кредиту
Відсоток від суми основної заборгованості по тілу кредиту, яка наявна у 

Клієнта станом на останній робочий день місяця

7.2.6. Плата за обслуговування кредитного залишку

Нараховується щомісячно в останній робочий день 

кожного місяця. Плата нараховується від суми 

основної заборгованості, яка існує за договором 

станом на день нарахування.

Штраф за прострочення ОМП За кожен факт прострочення платежу.

Страховий тариф

В розмірі 1% від найбільшої суми заборгованості за кредитним договором, 

що виникла на певну дату в період з 1 числа  по останнє число 

попереднього місяця, в якому починається відповідний місячний період 

страхування згідно Договору страхування, але в будь-якому разі не менше 

20,00 грн. Плата списується 5-го числа кожного місяця за попередній 

місяць. Якщо 5-е число місяця є неробочим днем, списання страхового 

платежу здійснюється у попередній робочий день з 1 до 5 число місяця. 

Списується, якщо укладено договір страхування, який є діючим на момент 

списання плати.

7.2.4. Проценти за користування кредитною лінією, % річних
для Клієнтів, що оформили до 23.11.2015

для Клієнтів, що оформили з 23.11.2015

Проценти за користування несанкціонованим овердрафтом, % річних -

Обов'язковий мінімальний платіж (ОМП)

Пільговий період -

Частка обов'язкового погашення тіла кредиту
Відсоток від суми основної заборгованості по тілу кредиту, яка наявна у 

Клієнта станом на останній робочий день місяця

Конвертація безготівкової іноземної валюти однієї іноземної держави на безготівкову іноземну 

валюту іншої держави
Послуга не надається -

Розділ 7. Умови обслуговування кредитної лінії/овердрафту в рамках кредитних продуктів, що передбачені в Пакеті послуг "Кредитка" (згідно рішення КУАП)

Умови обслуговування за кредитним продуктом «Кредитна картка «Велика п'ятірка»  (здійснюються в рамках відповідних тарифів)

Умови обслуговування за кредитним продуктом «Кредитна картка «Класична»

Розділ 6. Купівля/продаж/конвертація іноземної валюти

Продаж безготівкових валютних коштів на УМВР Послуга не надається -

Купівля безготівкових валютних коштів на УМВР 0,5% min 100 грн. Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

Підключення до cистеми Інтернет-банкінгу "TAС24" Входить у вартість Пакету послуг -

Відкриття вкладного рахунку "Ощадний рахунок" в національній валюті Входить у вартість Пакету послуг -

Перехід на інший Пакет послуг за ініціативою Клієнта Послуга не надається -

Оформлення сервісу "Постійне платіжне доручення" Входить у вартість Пакету послуг -

В іноземній валюті за переказами через інші банки (в тому числі закордонні) Послуга не надається -

Плата за безпідставне оскарження трансакції, в т.ч. ПДВ 300 грн. Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

У національній валюті 50 грн. Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

В іноземній валюті в межах АТ "ТАСКОМБАНК" Послуга не надається -

Розблокування платіжної карти Не тарифікується -

Розслідування, зміна/уточнення умов платежу, анулювання платежу за ініціативою клієнта по За умови можливості зміни/уточнення/анулювання

За ініціативою клієнта, в т.ч. у зв'язку з втратою/крадіжкою, пошкодженням Не тарифікується -

Постановка карти в міжнародний (паперовий) Стоп-лист 50 USD Оплата при наданні послуги та через кожні 30 днів при знаходженні 

Надання довідки про стан заборгованості за кредитним договором 75 грн. Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

Плата за блокування/розблокування платіжної карти:

За ініціативою АТ "ТАСКОМБАНК" Не тарифікується -

Надання виписки по рахунку за будь-який період на вимогу клієнта (з врахуванням п.5.7.1.) 50 грн. Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

Надання довідки про наявність рахунку та залишок коштів на ньому 75 грн. Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

Терміновий випуск/перевипуск платіжної карти/ПІН-конверту та доставка у відділення АТ « 

ТАСКОМБАНК» в м.Києві
350 грн. Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

Плата за надання довідкової інформації щодо стану поточного (карткового) рахунку на паперових носіях:

Надання виписки по рахунку за попередній звітний місяць Не тарифікується -

в банкоматах  інших банків за кордоном 10 грн. Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

Плата за переоформлення PIN-конверту/E PIN 10 грн. Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

Плата за отримання інформації про залишок коштів на рахунку:

в банкоматах АТ "ТАСКОМБАНК"  Не тарифікується -

в банкоматах  інших банків в Україні 5 грн. Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

4,9% + 15 грн. Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

Друк міні виписки в мережі банкоматів АТ "ТАСКОМБАНК" 5 грн. Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

Зміна ПІН-коду в мережі банкоматів АТ "ТАСКОМБАНК" Не тарифікується Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

На власні рахунки, відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» 4,9% + 15 грн. Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

Розділ 5. Додаткові та сервісні послуги

Надання інформації по рахунку засобами GSM-банкінгу, за 30 днів Входить у вартість Пакету послуг

Щомісячно, авансом, в дату підключення послуги. При відсутності оплати, 

послуга не надається. Відновлюється автоматично з дати здійснення 

оплати за послугу. Послуга підключається за бажанням Клієнта.

Переказ коштів на картки інших осіб, що емітовані АТ "ТАСКОМБАНК"

Переказ коштів на картки емітовані іншими банками

Переказ коштів на депозитні рахунки (поповнення/розміщення вкладу)

Операції оплати послуг (комунальних послуг, мобільного зв'язку, страхування та інших)

Погашення кредитів оформлених в АТ "ТАСКОМБАНК"

Переказ коштів на картки інших осіб, що емітовані АТ "ТАСКОМБАНК"

Переказ коштів на картки емітовані іншими банками

Операції оплати послуг (комунальних послуг, мобільного зв'язку, страхування та інших)

Переказ коштів на депозитні рахунки (поповнення/розміщення вкладу)

Плата за переказ коштів на користь АТ "ТАСКОМБАНК" Не тарифікується -

В іноземній валюті Послуга не надається -

Плата за переказ коштів з поточного рахунку через Контакт-Центр (телефонний дзвінок):

На власні рахунки, відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» 4,9% + 15 грн. Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

На рахунки інших фізичних осіб, відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» 4,9% + 15 грн. Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

Переказ коштів з поточного рахунку за рахунок кредитних коштів:

Плата за переказ коштів з поточного рахунку через систему ТАС24 (Інтернет-банкінг):

На рахунки, відкриті в інших банках 4,9% + 15 грн. Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

На рахунки юридичних осіб, відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» 4,9% + 15 грн. Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

На депозитні рахунки (поповнення/розміщення вкладу)

Плата за переказ коштів з картки на картку через різні сервіси (P2P тощо). 1,5% +15 грн. Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

Плата за переказ коштів з картки на картку через банкомати 1,5% +15 грн. Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

Переказ коштів між власними картками, що емітовані АТ "ТАСКОМБАНК"

-

Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

-

-

Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги

Погашення кредитів оформлених в АТ "ТАСКОМБАНК"

Плата за здійснення операцій  за рахунок кредитних коштів через систему ТАS2U (Мобільний додаток/Інтернет-банкінг):



7.3.8. 1%

0
 Усі тарифи - без ПДВ, за виключенням тарифу 5.10. Плата за безпідставне оскарження трансакції

1
 При оформленні кредитного продукту в якості основної картки надаються тільки MasterCard Debit (іменна або неіменна). Інші типи карток можливо оформити як додаткові. 

Страховий тариф

В розмірі 1% від найбільшої суми заборгованості за кредитним договором, 

що виникла на певну дату в період з 1 числа  по останнє число 

попереднього місяця, в якому починається відповідний місячний період 

страхування згідно Договору страхування, але в будь-якому разі не менше 

20,00 грн. Плата списується 5-го числа кожного місяця за попередній 

місяць. Якщо 5-е число місяця є неробочим днем, списання страхового 

платежу здійснюється у попередній робочий день з 1 до 5 число місяця.  

Списується, якщо укладено договір страхування, який є діючим на момент 

списання плати.


