
 
Зміни до тарифів картки "Lime Card" 

 
Діючі тарифи та умови обслуговування   Тарифи з 05.11.2021 

Пакет послуг «Кредитка»  

(для продукту "Картка "Lime Card") 
для держателів зарплатних карток Банку 

Пакет послуг «Кредитка»   

(для продукту "Картка "Lime Card") 

для держателів зарплатних карток Банку та продажу в 

рамках крос-кампаній1 

№ 

п/п 
Назва операції/послуги 

Розмір 

тарифу 

Примітки до 

тарифу 

№ 

п/п 
Назва операції/послуги 

Розмір 

тарифу 

Примітки до 

тарифу 

Розділ 1. Відкриття, обслуговування та закриття поточного рахунку
  

Розділ 1. Відкриття, обслуговування та закриття поточного рахунку
  

1.2. Випуск платіжної картки.  1.2. Випуск платіжної картки.  

1.2.1. 

Плата за випуск 

основної платіжної 
картки: 

MasterCard 

World 

Contactless 
(іменна або 

неіменна) 

Не 

тарифіку

ється 

 

- 1.2.1. 

Плата за випуск 

основної 

платіжної 

картки: 

MasterCard 

World 

Contactless 

(іменна або 
неіменна) 

Не 

тарифікуєтьс

я 
- 

MasterCard 

World 

(віртуальна 

картка) 

Не 

тарифікуєтьс
я 

- 

1.2.2. 

Плата за випуск 

додаткової 
платіжної картки: 

MasterCard 

World 
Contactless 

50 грн. 

Оплата 

одноразово 
від суми 

операції у 

день надання 

послуги 

1.2.2. 

Плата за випуск 
додаткової 

платіжної 

картки: 

MasterCard 

World 

Contactless 

(іменна або 
неіменна) 

50 грн. 

Оплата 
одноразово 

від суми 

операції у 

день 
надання 

послуги 

MasterCard 

World 

(віртуальна 

картка) 

50 грн. 

Оплата 

одноразово 

від суми 
операції у 

день 

надання 

послуги 

1.2.3. 

Плата за 

переоформлення 

основної або 

додаткової 
платіжної картки у 

зв’язку з 

закінченням 

терміну дії: 

MasterCard 

World 

Contactless 

(іменна або 
неіменна) 

Не 

тарифіку

ється 

- 1.2.3. 

Плата за 

переоформлення 

основної або 

додаткової 
платіжної картки 

у зв’язку з 

закінченням 

терміну дії: 

MasterCard 
World 

Contactless 

(іменна або 

неіменна) – 

основна 
картка 

Не 

тарифікуєтьс

я 
- 

MasterCard 

World 

(віртуальна 

картка) – 
основна 

картка 

Не 

тарифікуєтьс

я 
- 

MasterCard 

World 

Contactless 
(іменна або 

неіменна) – 

додаткова 

картка 

50 грн. 

Оплата 

одноразово 

від суми 
операції у 

день 

надання 

послуги 

MasterCard 

World 
(віртуальна 

картка) - 

додаткова 

картка 

50 грн. 

Оплата 
одноразово 

від суми 

операції у 

день 
надання 

послуги 

1.2.4. 

Плата за 

переоформлення 

основної або 
додаткової 

платіжної картки у 

зв’язку з 

втратою/крадіжкою
: 

MasterCard 

World 

Contactless 
(іменна або 

неіменна) 50 грн. 

Оплата 

одноразово 
від суми 

операції у 

день надання 

послуги 

1.2.4. 

Плата за 

переоформлення 

основної або 
додаткової 

платіжної картки 

у зв’язку з 

втратою/крадіжк
ою: 

MasterCard 

World 

Contactless 
(іменна або 

неіменна) 50 грн. 

Оплата 

одноразово 

від суми 

операції у 
день 

надання 

послуги 

Діючі уточнення до тарифів Уточнення до тарифів, що пропонуються до затвердження 

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

безпідставне оскарження трансакції          

* Пільговий період  розповсюджується на всі витрати з картки на умовах 

ДКБО, тільки за умови своєчасного (до останнього робочого дня 
наступного  місяця) і повного погашення заборгованості, що виникла на 

кінець звітного місяця. В разі не своєчасного погашення даної 

заборгованості, дія пільгового періоду почне розповсюджуватися на 

витратні операції після повного погашення загальної заборгованості  
** 1% для групи Клієнтів з високим рівнем ризику відповідно до 

скорингової моделі (списується від найбільшої суми заборгованості за 

кредитним договором, що виникла на певну дату в період з 1 числа по 

останнє число поточного місяця. Якщо останній робочий день місяця 
припадає на вихідний або святковий день, то списання проходить в 

останній банківський день місяця). 

****у разі заключення Угоди на отримання безготівкових переказів, у 

іноземній валюті, за послуги страхування життя, від фізичних осіб - клієнтів 

Банку між АТ «ТАСКОМБАНК» і страховою компанією. 
1 Зазначена ставка/тариф діє тільки для власників поточних рахунків з 

використанням платіжних карток, що відкриті у Банку в рамках діючого 

зарплатно-карткового проекту. У випадку, якщо клієнт закриває рахунок 

або рахунок припиняє бути прив’язаним до діючого зарплатно-карткового 
проекту, Банк змінює ставку/тариф на розмір  - 5%, не менше 100 грн, але 

не більше залишку  заборгованість 

2 Зазначена ставка/тариф діє тільки для власників поточних рахунків з 

використанням платіжних карток, що відкриті у Банку в рамках діючого 
зарплатно-карткового проекту. У випадку, якщо клієнт закриває рахунок 

або рахунок припиняє бути прив’язаним до діючого зарплатно-карткового 

проекту, Банк змінює ставку/тариф на розмір - 43,2%. 

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

1-в рамках крос-кампаній відкриття здійснюється за пропозицією 

Банку    

 * Пільговий період  розповсюджується на всі витрати з картки на умовах 
ДКБО, тільки за умови своєчасного (до останнього робочого дня наступного  

місяця) і повного погашення заборгованості, що виникла на кінець звітного 

місяця. В разі не своєчасного погашення даної заборгованості, дія пільгового 

періоду почне розповсюджуватися на витратні операції після повного 
погашення загальної заборгованості  

** 1% для групи Клієнтів з високим рівнем ризику відповідно до скорингової 

моделі (списується від найбільшої суми заборгованості за кредитним 

договором, що виникла на певну дату в період з 1 числа по останнє число 
поточного місяця. Якщо останній робочий день місяця припадає на вихідний 

або святковий день, то списання проходить в останній банківський день 

місяця). 

****у разі заключення Угоди на отримання безготівкових переказів, у 

іноземній валюті, за послуги страхування життя, від фізичних осіб - клієнтів 
Банку між АТ «ТАСКОМБАНК» і страховою компанією. 

1 Зазначена ставка/тариф діє тільки для крос-продажів та для власників 

поточних рахунків з використанням платіжних карток, що відкриті у Банку в 

рамках діючого зарплатно-карткового проекту. У випадку, якщо клієнт 
закриває рахунок або рахунок припиняє бути прив’язаним до діючого 

зарплатно-карткового проекту, Банк змінює ставку/тариф на розмір  - 5%, 

не менше 100 грн, але не більше залишку  заборгованість 

2 Зазначена ставка/тариф діє тільки для крос-продажів та для власників 
поточних рахунків з використанням платіжних карток, що відкриті у Банку в 

рамках діючого зарплатно-карткового проекту. У випадку, якщо клієнт 

закриває рахунок або рахунок припиняє бути прив’язаним до діючого 

зарплатно-карткового проекту, Банк змінює ставку/тариф на розмір - 43,2%. 

 
 


