
Додаток №1  до Протоколу №34-5  засідання Тарифного комітету АТ «ТАСКОМБАНК» від  10.06.2021

Введено в дію з 22.06.2021

№ Назва послуги Тариф ПДВ Строк та умови сплати

1.1. Відкриття рахунків

1.1.1.

- першого рахунку 200,00 грн. без ПДВ

- другого та кожного наступного рахунку 1000,00 грн. без ПДВ

1.1.2.
Плата за відкриття рахунку зі спеціальним режимом використання 

(маска рахунку 2604) 

входить у вартість  ведення 

рахунку
- -

1.1.3. Плата за відкриття рахунку для формування статутного капіталу 
входить у вартість  ведення 

рахунку
- -

1.2. Закриття рахунків 

1.2.1. Плата за закриття рахунку за ініціативою Клієнта 300,00 грн. без ПДВ
Оплата одноразово у день надання послуги (м/о Банку, заява Клієнта)

1.2.2.
Плата за закриття рахунку за заявою ліквідатора юридичної особи чи 

спадкоємця фізичної особи-підприємця

входить у вартість  ведення 

рахунку
- -

1.2.3.

Плата за закриття рахунку на підставі рішення виконавчих органів 

влади, довідки про виключення суб'єкта господарювання з Єдиного 

державного реєстру підприємств та організацій України

входить у вартість  ведення 

рахунку
- -

1.2.4.
Плата за закриття рахунку за ініціативою Банку згідно з умовами 

договору 

Згідно з рішенням 

Тарифного  комітету, max 

2 000,00 грн., але не більше 

ніж залишок коштів на 

рахунку

без ПДВ Оплата одноразово у день надання послуги (м/о Банку)

1.3. Переоформлення рахунку

1.3.1.

Плата за відкриття нового та закриття існуючого рахунку у зв'язку з 

припиненням функціонування юридичної особи (внаслідок злиття, 

приєднання, поділу, перетворення), зміни її найменування або зміни 

імені фізичної особи-підприємця (прізвища/ім'я/по батькові), крім 

рахунку зі спеціальним режимом використання, що зазначений у 

пп.1.3.2.

200,00 грн. без ПДВ Оплата одноразово у день надання послуги (м/о Банку, заява Клієнта)

1.3.2.

Плата за відкриття нового та закриття існуючого рахунку зі спеціальним 

режимом використування (маска рахунку 2604) у зв'язку з 

припиненням функціонування юридичної особи (внаслідок злиття, 

приєднання, поділу, перетворення), зміни її найменування або зміни 

імені фізичної особи-підприємця (прізвища/імені/по батькові)

входить у вартість  ведення 

рахунку
- -

1.3.3.

Плата за перехід із Пакетного обслуговування на Стандартні тарифи 

впродовж перших 6 місяців з дати відкриття рахунку за ініціативою 

Клієнта

100,00 грн. за кожний 

рахунок
без ПДВ Оплата одноразово у день надання послуги (м/о Банку).

1.3.4. Плата за перехід на Пакетне обслуговування із Стандартних тарифів
входить у вартість  ведення 

рахунку
- -

1.3.5.
Плата за перехід на обслуговування до іншого пакету в рамках 

Пакетного обслуговування

входить у вартість  ведення 

рахунку
- -

1.4.
Надання та оформлення карток із зразками підпису 

1.4.1.
Надання бланків карток із зразками підписів

Не надаються -

1.5.

Плата за перевірку довіреності, строк дії якої закінчився, яка не 

потребує нотаріального посвідчення, з подальшим внесенням в 

юридичну справу:

1.5.1. При наданні довіреності у паперовій формі до відділення Банку 100,00 грн. без ПДВ Оплата одноразово у день надання послуги (м/о Банку)

1.5.2.
При передачі довіреності у формі електронного документа через АРМ 

"Клієнт" в Комплексі електронного банкінгу

входить у вартість ведення 

рахунку
- -

2.1. Плата за обслуговування кожного  поточного рахунку  (в місяць):¹

2.1.1.
в національній валюті (крім рахунків зі спеціальним режимом 

використання, що зазначений у пп.2.1.2.) 
300,00 грн. без ПДВ

Оплата один раз на місяць в кінці місяця ² у випадку наявності руху коштів 

по рахунку (м/о Банку). Плата стягується починаючи з місяця, що слідує за 

місяцем підписання Договору банківського рахунку та комплексного надання 

послуг/ відкриття рахунку

2.1.2.
рахунку зі спеціальним режимом використання (маска рахунку 2604) в 

національній валюті

входить у вартість  ведення 

рахунку
- -

2.1.3.

місячний обсяг купівлі/продажу іноземної валюти:

-
до 50,00 тис.USD включно (або еквівалент в іншій валюті по курсу НБУ 

на дату здійснення операції)
250,00 грн. без ПДВ

-
50,01-150,00 тис. USD (або еквівалент в іншій валюті по курсу НБУ на 

дату здійснення операції)
250,00 грн. без ПДВ

-
від 150,01 тис. USD (або еквівалент в іншій валюті по курсу НБУ на дату 

здійснення операції)
250,00 грн. без ПДВ

2.2.

Нарахування плати на середньомісячні залишки коштів на поточному 

рахунку (% річних)

2.2.1. у національній валюті згідно з рішенням КУАП - Виплата коштів здійснюється в останній робочій день місяця

2.2.2.
в іноземній валюті

згідно з рішенням КУАП - Виплата коштів здійснюється в останній робочій день місяця

2.2.3. Видалено видалено 
видале-

но 
Видалено 

3.1.

3.1.1.
з підключенням першого користувача Клієнта, ЕЦП якого згенерований 

на апаратний ключ USB-токен
625,00 грн. без ПДВ Оплата одноразово у день надання послуги (м/о Банку, заява Клієнта)

Встановлення Комплексу електронного банкінгу для розрахунків в національній та іноземних валютах:

Розділ 2.  Ведення поточних рахунків

в іноземній валюті, в залежності від обсягів операцій Клієнта з купівлі/продажу іноземної валюти 

Оплата один раз на місяць в кінці місяця ² у випадку наявності руху коштів 

по рахунку (м/о Банку).                                                                       При 

наявності руху коштів по рахунку без здійснення операцій купівлі/продажу 

іноземної валюти протягом поточного місяця тариф відповідає значенню 

тарифу «місячний обсяг купівлі/продажу іноземної валюти: до 50,00 тис. USD 

включно (або еквівалент в іншій валюті по курсу НБУ на дату здійснення 

операції)».                                                                                       Плата 

стягується починаючи з місяця, що слідує за місяцем підписання Договору 

банківського рахунку та комплексного надання послуг/ відкриття рахунку

Розділ 3. Комплекс електронного банкінгу

Оплата одноразово у день надання послуги (м/о Банку, заява Клієнта) 

Рахунки відкриваються у наступних валютах: UAH, USD, EUR, RUB, GBP, CHF, 

PLN, JPY, CNY, CAD.

СТАНДАРТНІ ТАРИФИ НА РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ КЛІЄНТІВ В АТ "ТАСКОМБАНК"

Розділ 1.  Відкриття, закриття, переоформлення рахунків 

Плата за відкриття рахунку у національній/іноземній валюті, крім рахунків зі спеціальним режимом використання, що зазначений у п.п.1.1.2.



№ Назва послуги Тариф ПДВ Строк та умови сплати

3.1.2.
з підключенням першого користувача Клієнта, ЕЦП якого згенерований 

на змінний носій
150,00 грн. без ПДВ Оплата одноразово у день надання послуги (м/о Банку, заява Клієнта)

3.1.3.
з підключенням першого користувача Клієнта, який використовує OTP-

токен
480,00 грн. без ПДВ Оплата одноразово у день надання послуги (м/о Банку, заява Клієнта)

3.2.

3.2.1.
ЕЦП якого згенерований на апаратний ключ USB-токен або змінний 

носій при втраті ЕЦП та/або USB-токена з вини користувача/ Клієнта
100,00 грн. без ПДВ

Оплата одноразово у день надання послуги (м/о Банку, заява Клієнта).

Без надання другого USB-токену, без заміни USB-токену

3.2.2.
та заміну USB-токена у зв'язку із виходом з ладу апаратного ключа USB-

токен з вини Клієнта
760,00 грн. з ПДВ

3.2.3. та заміну USB-токена у зв'язку із виробничим браком
входить у вартість  ведення 

рахунку
-

3.2.4.
повторне підключення користувача Клієнта, який використовує OTP-

токен
565,00 грн. з ПДВ Оплата одноразово у день надання послуги (м/о Банку, заява Клієнта)

3.2.5. та заміну ОТР-токена у зв'язку із виробничим браком
входить у вартість  ведення 

рахунку
-

Після проведення експертизи, у випадку, якщо виявлено, що вихід з ладу 

ОТР-токену був спричинений виробничим браком, кошти Клієнту 

повертаються (м/о Банку).

3.3.

3.3.1. ЕЦП якого згенерований на змінний носій 100,00 грн. без ПДВ Оплата одноразово у день надання послуги (м/о Банку, заява Клієнта).

3.3.2. ЕЦП якого згенерований на апаратний ключ USB-токен 625,00 грн. без ПДВ Оплата одноразово у день надання послуги (м/о Банку, заява Клієнта).

3.3.3.
з підключенням додаткового користувача клієнта, який використовує 

OTP-токен
480,00 грн. без ПДВ Оплата одноразово у день надання послуги (м/о Банку, заява Клієнта).

3.4.

Плата за здійснення розрахункового обслуговування з використанням 

Комплексу електронного банкінгу та “TАС Mobile” (незалежно від 

кількості рахунків)

250,00 грн. без ПДВ
Оплата один раз на місяць в кінці місяця.

2

Плата стягується починаючи з місяця, що слідує за місяцем надання заяви на 

підключення Комплексу електронного банкінгу (м/о Банку)

3.5.
Виїзд до Клієнта за його вимогою для проведення додаткових 

консультацій  на місці або відновлення Комплексу після аварії
650,00 грн. з ПДВ Оплата одноразово після надання акту виконаних робіт (м/о Банку)

3.6.
Повторне встановлення Комплексу електронного банкінгу для 

розрахунків в національній та іноземній валютах

входить у вартість  ведення 

рахунку
-

3.7.

- Абонентська плата (при кількості повідомлень від 1 до 25 включно) 40,00 грн. без ПДВ

- Плата за кожне наступне повідомлення (після 25) 0,50 грн. без ПДВ

3.8.
Комісія за активацію продукту "Центр фінансового контролю" (за один 

структурний підрозділ)
100,00 грн. без ПДВ

Комісія сплачується в день укладання договору про надання послуги (м/о 

Банку, заява Клієнта). Комісія сплачується за кожний структурний підрозділ

3.9.

3.9.1.

Плата за надання щоденної консолідованої виписки руху коштів по 

рахунках структурних підрозділів  Клієнта (в місяць, за один 

структурний підрозділ)

50,00 грн. без ПДВ
Оплата один раз на місяць в кінці місяця ², починаючи з місяця, наступного 

за місяцем укладення договору про надання послуги (м/о Банку) 

3.9.2.

Плата за здійснення обслуговування по системі централізованого 

контролю виконання платежів та консолідована виписка (в місяць, за 

один структурний підрозділ)

150,00 грн. за один 

структурний підрозділ
без ПДВ

Оплата один раз на місяць в кінці місяця ², починаючи з місяця, наступного 

за місяцем укладення договору про надання послуги (м/о Банку)

3.10.

- Абонентська плата (при кількості повідомлень від 1 до 25 включно) 40,00 грн. без ПДВ

- Плата за кожне наступне повідомлення (після 25) 0,50 грн. без ПДВ

3.11.

Щомісячна плата за послуги системи мобільного банкінгу “TАС Mobile” 

(незалежно від кількості підключених користувачів в рамках одного 

Клієнта юридичної особи), незалежно від наявності руху коштів по 

рахунку плата стягується в повному обсязі.

входить у вартість 

обслуговування Комплексу 

електронного банкінгу

- -

3.12.

3.12.1.
При зміні ключа ЕЦП користувача з оформленням сертифікату 

відкритого ключа ЕЦП на паперовому носії у відділенні Банку
100,00 грн. Без ПДВ Оплата одноразово в момент надання послуги (м/о Банку)

3.12.2.
При дистанційній заміні ключа ЕЦП через АРМ "Клієнт" в Комплексі 

електронного банкінгу 

Входить у вартість ведення 

рахунку
- -

3.13.
Плата за здійснення розрахункового обслуговування з використанням 

Комплексу електронного банкінгу (незалежно від кількості рахунків) для 

входить у вартість ведення 

рахунку
- -

3.14.
Плата за здійснення обслуговування зарплатного проекту для 

бюджетних організацій

входить у вартість 

обслуговавання зарплатного 

проекту

- -

4.1. Зарахування коштів на користь Клієнта
входить у вартість  ведення 

рахунку
- -

4.2.

4.2.1. за межі АТ "ТАСКОМБАНК" 100,00 грн. без ПДВ
Оплата одноразово в кінці дня (м/о Банку)

4.2.2. в межах АТ "ТАСКОМБАНК" 100,00 грн. без ПДВ
Оплата одноразово в кінці дня (м/о Банку)

4.3.

4.3.1. за межі АТ "ТАСКОМБАНК"

  - від 0 до 5 000,00 грн. 3,00 грн. без ПДВ
Оплата одноразово в кінці дня (м/о Банку)

  - від 5 000,01 до 100 000,00 грн. 4,00 грн. без ПДВ
Оплата одноразово в кінці дня (м/о Банку)

  - від 100 000,01 грн. 12,00 грн. без ПДВ
Оплата одноразово в кінці дня (м/о Банку)

4.3.2. в межах АТ "ТАСКОМБАНК"
входить у вартість  ведення 

рахунку
- -

4.4.

4.4.1. за межі АТ "ТАСКОМБАНК" скасовується без ПДВ
Оплата одноразово в кінці дня (м/о Банку)

4.4.2. в межах АТ "ТАСКОМБАНК" скасовується без ПДВ
Оплата одноразово в кінці дня (м/о Банку)

4.5.

4.5.1. за межі АТ "ТАСКОМБАНК" скасовується без ПДВ
Оплата одноразово в кінці дня (м/о Банку)

4.5.2. в межах АТ "ТАСКОМБАНК" скасовується без ПДВ
Оплата одноразово в кінці дня (м/о Банку)

Плата за виконання  кожного платіжного доручення, наданого з використанням Комплексу електронного банкінгу 

Плата за отримання SMS-повідомлень (за кожний підключений номер) в рамках послуги «SMS-авторизація», «SMS-підтвердження»:

Оплата один раз на місяць в кінці місяця ² і у випадку наявності 

відправлених повідомлень (м/о Банку).

Підключення на вимогу клієнта, який користується USB-токеном, та 

обов’язково у разі запису ЕЦП на змінний носій

Плата при заміні ключа ЕЦП:

Плата за отримання довідки про стан рахунку у вигляді SMS-повідомлень (за кожний підключений номер телефону)

Оплата один раз на місяць в кінці місяця ² у випадку наявності відправлених 

повідомлень (м/о Банку)

Розділ 4.  Перекази коштів в національній валюті ¹

Плата за виконання  кожного платіжного доручення, наданого на паперовому носії 

Плата за повторне підключення до роботи в Комплексі електронного банкінгу одного користувача Клієнта:

Оплата одноразово у день надання послуги (м/о Банку, заява Клієнта). 

Після проведення експертизи, у випадку, якщо виявлено, що вихід з ладу 

USB-токену був спричинений виробничим браком, кошти Клієнту 

повертаються (м/о Банку).

Плата за підключення до роботи в Комплексі електронного банкінгу додаткового користувача Клієнта:

Комісія за обслуговування по продукту "Центр фінансового контролю":

Плата за виконання  кожного платіжного доручення, наданого на паперовому носії  в післяопераційний час

Плата за виконання  кожного платіжного доручення, наданого з використанням Комплексу електронного банкінгу в післяопераційний час
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4.6.
Проведення платежів за рахунок коштів, внесених готівкою в денну 

касу

0,1% від суми проведених 

платежів (min 15,00 грн.)
без ПДВ Оплата одноразово наступного дня за днем надання послуги (м/о Банку)

4.7.

Плата за виконання переказу коштів на карткові рахунки фізичних 

осіб/та або видача готівкових коштів через касу Банку, що 

обслуговуються в рамках тарифного плану РКО «ЦФР»
9 

0,5%

від суми переказу 

(min 15,00 грн.)
без ПДВ Оплата одноразово в момент здійснення операції (м/о Банку)

4.8.

Розподіл та зарахування на поточний рахунок Клієнта компенсаційних 

коштів, одержаних за державними програмами підтримки галузей 

господарства України, а також інформування державних органів про 

зарахування коштів

750,00 грн. без ПДВ

Комісія сплачується в день звернення клієнта (шляхом написання заяви в 

довільній формі про здійснення відповідної компенсації) та наявності на 

рахунку Банку суми коштів, одержаних для виплати компенсації клієнту, що 

звернувся до Банку (м/о Банку, заява клієнта).

4.9.

Плата за виконання переказу, пов’язаного з орендою (або з 

емфітевзисом, або сервітутом) земельної ділянки, на поточні рахунки 

та/або на поточні рахунки з платіжною карткою фізичних осіб, за 

укладеним з Банком відповідним договором (% від суми перерахування)

0,15% без ПДВ Оплата одноразово у день надання послуги

5.1.
Перекази коштів в іноземній валюті, які здійснюються в  системі 

АТ "ТАСКОМБАНК"

входить у вартість  ведення 

рахунку
- -

5.2.
Перекази коштів в іноземній валюті, які здійснюються за межі  АТ 

"ТАСКОМБАНК": ³

5.2.1. Перекази в ДОЛАРАХ США:

5.2.1.1. загальна комісійна винагорода за рахунок відправника (OUR)

0,15% суми переказу, min 

25 дол. США; max 200 дол. 

США

без ПДВ

5.2.1.2.
комісійна винагорода Банку за рахунок відправника, інші комісійні 

винагороди за рахунок одержувача (SHA)

0,15% суми переказу, min 

25 дол. США; max 200 дол. 

США

без ПДВ

5.2.1.3. загальна комісійна винагорода за рахунок одержувача (BEN)

0,15% суми переказу, min 

25 дол. США; max 200 дол. 

США

без ПДВ

5.2.1.4.

додаткова  комісійна винагорода за рахунок відправника,  за 

забезпечення гарантованого надходження повної суми переказу  до 

одержувача коштів (OUROUR)

1000,00 грн. без ПДВ
Оплата одноразово у день надання послуги. Плата здійснюється додатково 

до загальної суми комісії п.5.2.1.1. (м/о Банку)

5.2.2. Перекази у ЄВРО:

5.2.2.1. загальна комісійна винагорода за рахунок відправника (OUR)

0,2%

(min 25,00 євро,

max 200,00 євро)

без ПДВ

5.2.2.2.
комісійна винагорода Банку за рахунок відправника, інші комісійні 

винагороди за рахунок одержувача (SHA)

0,15%

(min 15,00 євро,

max 110,00 євро)

без ПДВ

5.2.2.3. загальна комісійна винагорода за рахунок одержувача (BEN)

0,15% 

(min 15,00 євро,

max 110,00 євро)

без ПДВ

5.2.3.
Перекази у РОСІЙСЬКИХ РУБЛЯХ

(тільки OUR)

0,10%

(min 10,00 дол. США,

max 50,00 дол. США)

без ПДВ

5.2.4. Перекази у ФУНТАХ СТЕРЛІНГІВ

0,25% 

(min 15,00 євро,

max 110,00 євро)

без ПДВ

5.2.5. Перекази за межі України В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ 150,00 грн. без ПДВ Оплата одноразово у день надання послуги (м/о Банку, заява Клієнта)

5.2.6. Перекази у БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛАХ (тільки OUR) Послуга не надається - -

5.2.7. Перекази в інших валютах

Згідно з тарифами щодо 

переказів в ДОЛАРАХ США, 

п. 5.2.1, , за виключенням 

п. 5.2.1.4

- -

5.3.

5.3.1. в російських рублях 100,00 грн. без ПДВ Оплата одноразово у день надання послуги (м/о Банку, заява Клієнта)

5.3.2. інша валюта 2000,00 грн. без ПДВ Оплата одноразово у день надання послуги (м/о Банку,  заява Клієнта)

5.4.

5.4.1. в російських рублях 100,00 грн. без ПДВ Оплата одноразово у день надання послуги (м/о Банку,  заява Клієнта)

5.4.2. інша валюта 2000,00 грн. без ПДВ Оплата одноразово у день надання послуги (м/о Банку,  заява Клієнта)

5.5.

Розрахункове щомісячне обслуговування договорів, які передбачають 

виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами за 

залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті

1500,00 грн. без ПДВ
Оплата кожного 10 числа місяця, або на наступний банківський день (м/о 

Банку)

5.6.

Розрахункове обслуговування за реєстрацію договорів, які 

передбачають виконання резидентами боргових зобов’язань перед 

нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в 

іноземній валюті

-

при сумі кредиту згідно договору позики від нерезидента до 15 млн. 

дол. США включно

(в еквіваленті)

1500,00 грн. без ПДВ Оплата одноразово у день надання послуги (м/о Банку, заява Клієнта)

-
при сумі кредиту згідно договору позики від нерезидента понад 15 млн. 

дол. США (в еквіваленті)

0,05 % від загальної суми 

договору позики

(min 1 000 дол. США)

без ПДВ

Оплата одноразово у день надання послуги (м/о Банку, заява Клієнта, комісія 

стягується в національній валюті України по курсу НБУ на дату нарахування 

доходів)

5.7.
Безготівкове зарахування іноземної валюти на поточний рахунок 

Клієнта

входить у вартість  ведення 

рахунку
- -

5.8.

Безготівкове перерахування коштів в іноземній валюті з депозитного 

рахунку клієнта на поточний рахунок Клієнта в іншому банку після 

закінчення строку депозиту

входить у вартість  ведення 

рахунку
- -

5.9. За здійснення переказу в рамках е-ліміту 2 000,00 грн. без ПДВ Додатково до комісії за переказ коштів в іноземній валюті

6.1.
6.1.1. в національній валюті

- до 25 000,00  1,3% (min 50,00 грн.) без ПДВ

- від 25 000,01 до 50 000,00 1,2% (min 50,00 грн.) без ПДВ

- від 50 000,01 1,2% (min 50,00 грн.) без ПДВ

6.1.2. в іноземній валюті 

- до 25 000,00  (в гривневому еквіваленті) 1,3% (min 1,50 дол. США) без ПДВ

- від 25 000,01 до 50 000,00 (в гривневому еквіваленті) 1,1% без ПДВ

- від 50 000,01 (в гривневому еквіваленті) 1,0% без ПДВ

Розділ 5. Перекази коштів в іноземній валюті 

За внесення змін платежу на прохання Клієнта після виконання платежу:

Оплата одноразово у день надання послуги. Плата здійснюється в  

національній валюті по курсу НБУ на дату і час здійснення операції (м/о 

Банку, заява Клієнта)

За  анулювання платежу/проведення розслідування/розшук/підтвердження виконання банком-кореспондентом на прохання Клієнта після виконання платежу:

Розділ 6. Касове обслуговування 
Видача готівкових коштів за попередньою заявкою: 

Оплата одноразово в момент надання послуги від суми виданої готівки за 

день (м/о Банку). Плата стягується в національній валюті по курсу НБУ на 

дату і час здійснення операції

Оплата одноразово в момент надання послуги від суми виданої готівки за 

день (м/о Банку)

Оплата одноразово у день надання послуги. Плата здійснюється в  

національній валюті по курсу НБУ на дату і час здійснення операції (м/о 

Банку, заява Клієнта)

Оплата одноразово у день надання послуги (м/о Банку, заява Клієнта). 

Плата здійснюється в  національній валюті по курсу НБУ на дату і час 

здійснення операції
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6.2. Видача готівкових коштів без попередньої заявки

0,1% (додатково до 

відповідного підпункта 

п.6.1)

без ПДВ
Послуга здійснюється лише за погодженням зі сторони Банку

6.3. Прийом зношених/пошкоджених банкнот іноземних держав на інкасо
15,00 % від суми  (min 

50,00 грн.)
без ПДВ

Оплата одноразово у день надання послуги від суми за зношеними та 

пошкодженими банкнотами (м/о Банку). Плата стягується в національній 

валюті по курсу НБУ на дату і час здійснення операції

6.4. Штраф за неотримання готівки згідно наданої заявки 1,00% без ПДВ
Оплата одноразово у день надання послуги від суми не виданої готівки (м/о 

Банку)

6.5.
Плата за отримання розмінної монети з рахунку або обмін банкнот на 

розмінну монету, згідно з заявкою Клієнта:

6.5.1.
монета номіналом 1 коп., 2 коп., 5 коп.

не надається без ПДВ

6.5.2.
монета номіналом 10 коп., 50 коп. 40,00 грн. за 

1 000 штук монет
без ПДВ

6.5.3.
монета номіналом 1 грн., 2 грн., 5 грн., 10 грн. 50,00 грн. за 

1 000 штук монет
без ПДВ

6.6. Обмін одних номіналів банкнот в національній валюті на інші 0,2 %  (min 5,00 грн.) без ПДВ
Оплата одноразово у день надання послуги від суми за обміняними 

банкнотами (м/о Банку)

6.7.
Плата за оформлення чекової книжки

500,00 грн. без ПДВ Оплата одноразово у день надання послуги (м/о Банку,  заява Клієнта)

6.8. Плата за реалізацію бланків векселів (за один бланк) 30,00 грн. з ПДВ Оплата одноразово у день надання послуги (м/о Банку,  заява Клієнта)

6.9.
Операції по доміциляції векселів

0,30% без ПДВ Оплата одноразово у день надання послуги (м/о Банку,  заява Клієнта)

6.10.
Внесення готівки через касу Банку для зарахування на поточний 

рахунок
0,1% від суми зарахування                       

(min 35,00 грн.)
без ПДВ

Оплата одноразово в момент надання послуги від суми грошових коштів, що 

зараховуються (м/о Банку)

7.1.

7.1.1.

- до 10 000,00 дол. США 0,5% (min 10 дол. США) без ПДВ

- від 10 000,01 до 100 000,00 дол. США 0,50% без ПДВ

- від 100 000,01 до 500 000,00 дол. США 0,50% без ПДВ

- від 500 000,01 дол. США 0,50% без ПДВ

7.1.2.

до 10 000,00 дол. США 0,4% (min 10 дол. США) без ПДВ

від 10 000,01 до 100 000,00 дол. США 0,40% без ПДВ

від 100 000,01 до 500 000,00 дол. США 0,40% без ПДВ

від 500 000,01 дол. США 0,40% без ПДВ

7.2.
Купівля/продаж іноземної валюти на Валютному ринку України (ВРУ) по 

кредитних операціях ⁴
0,25% (min 120,00 грн.) без ПДВ

7.3. Конвертація іноземної валюти 0,3% (min 150,00 грн.) без ПДВ

Оплата одноразово у день надання послуги. Розрахунок здійснюється у 

розрізі угод. Значення розраховується по курсу НБУ на день здійснення 

операції від суми базової валюти згідно таблиці⁵ (м/о Банку)

7.4.

7.4.1.

від 100 000,00 дол.США 0,20% без ПДВ

Оплата одноразово у день здійснення операції. Розрахунок здійснюється у 

розрізі угод від суми гривневого еквіваленту купленої валюти по курсу 

купівлі, зазначеному в договірному документі для відповідної угоди (м/о 

Банку). Комісія сплачується в національній валюті України.

7.4.2.
Продаж іноземної валюти на Валютному ринку України (ВРУ) на умовах 

форвард:

від 100 000,00 дол.США 0,20% без ПДВ

Оплата одноразово у день здійснення операції. Розрахунок здійснюється у 

розрізі угод від суми гривневого еквіваленту проданої валюти по курсу 

продажу, зазначеному в договірному документі для відповідної угоди (м/о 

Банку). Комісія сплачується в національній валюті України.

7.5.
Конвертація іноземної валюти на умовах форвард  - від            100 

000,00 дол.США
0,20% без ПДВ

Оплата одноразово у день здійснення операції. Розрахунок здійснюється у 

розрізі угод від суми валюти, що купується (м/о Банку). Комісія сплачується в 

національній валюті України по курсу НБУ на день здійснення операції.

7.6.
Проведення розрахунків зі списання та зарахування коштів згідно з 

форвардним договором
500,00 грн. без ПДВ

Оплата одноразово у день здійснення операції у сумі згідно договірного 

документа для відповідної угоди (м/о Банку). Стягується додатково до 

комісій, передбаченої пп.7.4-7.5. Сплачується в національній валюті України.

8.1.

Плата за звірку та підтвердження платіжних документів на паперовому 

носії, що оброблені з використанням Комплексу електронного банкінгу, 

або друковані працівником Банку

50,00 грн. без ПДВ Оплата одноразово у день надання послуги (м/о Банку, заява Клієнта)

8.2.
Плата за оформлення та підтвердження платіжного доручення по 

перерахуванню державного мита
 без ПДВ Оплата одноразово у день надання послуги (м/о Банку, заява Клієнта)

8.3.
Плата за підготовку платіжного доручення Клієнта технічними засобами 

Банку (підготовка платіжного доручення, згідно з даними Клієнта)
200,00 грн. з ПДВ                    Оплата одноразово у день надання послуги (м/о Банку, заява Клієнта)

8.4.
Плата за уточнення реквізитів платежу, проведення розслідування в 

національній валюті на письмове прохання Клієнта

входить у вартість  ведення 

рахунку
без ПДВ Оплата одноразово у день надання послуги (м/о Банку, заява Клієнта)

8.5. Плата за поштове відправлення за дорученням Клієнта 200,00 грн. з ПДВ  
Оплата одноразово у день надання послуги за кожну відправку (м/о Банку, 

заява Клієнта)

8.6.
Плата за відправлення кур'єрською поштою в межах України за 

дорученням Клієнта
200,00 грн. з ПДВ 

Оплата одноразово у день надання послуги за кожну відправку  (м/о Банку, 

заява Клієнта)

8.7.
Надання довідки про відкриття поточного рахунку (надається  в день 

відкриття рахунку)
150,00 грн. без ПДВ

Оплата одноразово по кожному рахунку у день надання запиту від клієнта 

(м/о Банку, заява Клієнта)

8.8.

8.8.1. Надання виписок по рахунках строком до 3-х днів включно 100,00 грн. без ПДВ
Оплата одноразово по кожному рахунку у день надання запиту від Клієнта 

(м/о Банку, заява Клієнта)

8.8.2. Надання  SWIFT-повідомлень  щодо платежів за межі Банку 30,00 грн. Без ПДВ
Оплата одноразово по кожному рахунку у день надання запиту від Клієнта 

(м/о Банку, заява Клієнта)

8.8.3. Надання виписок по рахунках строком від 3 до 30 днів включно
150,00 грн. по кожному 

рахунку
без ПДВ Оплата одноразово у день надання послуги (м/о Банку, заява Клієнта)

Купівля/продаж іноземної валюти на Валютному ринку України (ВРУ) за дорученням Клієнта на умовах форвард: 

Купівля іноземної валюти на Валютному ринку України (ВРУ) на умовах форвард:

Розділ 8.  Довідки та додаткові послуги банку по обслуговуванню поточних рахунків

Надання виписок по рахунках та SWIFT-повідомлень:

Оплата одноразово у день надання послуги. Розрахунок здійснюється у 

розрізі угод від суми гривневого еквіваленту купленої/проданої іноземної 

валюти по курсу ВРУ для відповідної угоди (м/о Банку, п/д  Клієнта). Для 

визначення розміру комісії сума операції у доларовому еквіваленті 

розраховується по курсу НБУ на день здійснення операції. Комісія 

сплачується в національній валюті України по курсу НБУ на час здійснення 

операції.

Продаж іноземної валюти на Валютному ринку України (ВРУ)/НБУ по експортних операціях (в т.ч. обов’язковий продаж іноземної валюти, згідно з чинним законодавством України):

Оплата одноразово у день надання послуги. Розрахунок здійснюється у 

розрізі угод від суми гривневого еквіваленту купленої/проданої іноземної 

валюти по курсу ВРУ для відповідної угоди (м/о Банку, п/д  Клієнта). Для 

визначення розміру комісії сума операції у доларовому еквіваленті 

розраховується по курсу НБУ на день здійснення операції. Комісія 

сплачується в національній валюті України по курсу НБУ на час здійснення 

операції.

Оплата одноразово у день надання послуги (м/о Банку, заява Клієнта)

Розділ 7. Купівля/продаж/конвертація іноземної валюти 
Купівля/продаж іноземної валюти на Валютному ринку України (ВРУ) по експортних та імпортних операціях: ⁴

Купівля іноземної валюти на Валютному ринку України (ВРУ)/НБУ по  імпортних операціях:



№ Назва послуги Тариф ПДВ Строк та умови сплати

8.9.
Плата за надання дублікатів виписок з рахунків, SWIFT-повідомлення та 

копій платіжних документів (за виписку одного дня)
100,00 грн. без ПДВ

Оплата одноразово у день надання запиту від клієнта (м/о Банку, заява 

Клієнта)

8.10. Плата за видачу i оформлення зведеної виписки по рахунку (за місяць) 150,00 грн. без ПДВ
Оплата одноразово у день надання запиту від клієнта (м/о Банку, заява 

Клієнта)

8.11. Плата за надання довідки про наявність рахунків в Банку 150,00 грн. без ПДВ
Оплата одноразово у день надання запиту від клієнта (м/о Банку, заява 

Клієнта)

8.12. Плата за надання довідки щодо підтвердження сплати статутного фонду 150,00 грн. без ПДВ
Оплата одноразово у день надання запиту від клієнта (м/о Банку, заява 

Клієнта)

8.13.

8.13.1. по операціях давністю до 6 місяців (включно) 200,00 грн. без ПДВ

8.13.2.
по операціях давністю  від 6 місяців до 12 місяців (включно) 

200,00 грн. без ПДВ

8.13.3. по операціях давністю більше 12 місяців 200,00 грн. без ПДВ

8.14.

Плата за надання довідок на прохання Клієнта для звіту по 

аудиторському запиту 500,00 грн. без ПДВ Оплата одноразово у день запиту від клієнта (м/о Банку, заява Клієнта)

8.15.

Плата за надання довідки про трасу документу в національній валюті на 

письмовий запит Клієнта 75,00 грн. без ПДВ Оплата одноразово у день запиту від клієнта (м/о Банку, заява Клієнта)

8.16.
Плата за термінову видачу дублікатів виписок та довідок протягом 

одного робочого дня

подвійний тариф 

відповідних пунктів
без ПДВ Оплата одноразово у день запиту від клієнта (м/о Банку, заява Клієнта)

8.17. Плата за надання довідки за експортними/імпортними операціями:

8.17.1. протягом 3 робочих днів 200,00 грн. без ПДВ Оплата одноразово у день запиту від клієнта (м/о Банку, заява Клієнта)

8.17.2. протягом 1 робочого дня 500,00 грн. без ПДВ Оплата одноразово у день запиту від клієнта (м/о Банку, заява Клієнта)

8.17.3. протягом 5 робочих днів 750,00 грн. без ПДВ Оплата одноразово у день запиту від клієнта (м/о Банку, заява Клієнта)

8.17.4.
у разі надання інформації за операцією після

закінчення 6 місяців з моменту її здійснення
1000,00 грн. без ПДВ Оплата одноразово у день запиту від клієнта (м/о Банку, заява Клієнта)

8.17.5.

у разі надання інформації за операцією після

закінчення 1 року з моменту її

здійснення

1000,00 грн. без ПДВ Оплата одноразово у день запиту від клієнта (м/о Банку, заява Клієнта)

8.18. Плата за надання довідок, зазначених в Розділі 8, не клієнту Банку 250,00 грн. без ПДВ Оплата одноразово у день запиту від клієнта (м/о Банку, заява Клієнта)

8.19.

Плата за надання довідок за запитом Клієнта на вимогу іншим банкам 

для купівлі іноземної валюти (про підтвердження надходження коштів у 

національній валюті)
300,00 грн. без ПДВ Оплата одноразово у день запиту від клієнта (м/о Банку, заява Клієнта)

9.1.

9.1.1.

9.1.1.1 Visa Classic Послуга не надається без ПДВ Оплата одноразово у день надання послуги

9.1.1.2 Visa Gold Послуга не надається без ПДВ Оплата одноразово у день надання послуги

9.1.1.3 MasterCard Business 30,00 грн. без ПДВ Оплата одноразово у день надання послуги

9.1.2.
Щорічна плата за обслуговування карткового рахунку із 

балансовим номером 2600/2650

9.1.2.1. Visa Classic Послуга не надається без ПДВ Оплата один раз на рік

9.1.2.2. Visa Gold ⁷ 500,00 грн. без ПДВ Оплата один раз на рік

9.1.2.3. MasterCard Business 100,00 грн. без ПДВ Оплата один раз на рік

9.1.3. Плата за оформлення корпоративної картки:

9.1.3.1. основної карти
9.1.3.1.1. Visa Classic Послуга не надається - -
9.1.3.1.2. Visa Gold Послуга не надається - -

9.1.3.1.3. MasterCard Business
входить у вартість  ведення 

рахунку
- -

9.1.3.2. додаткової карти

9.1.3.2.1. Visa Classic Послуга не надається без ПДВ Оплата один раз на рік

9.1.3.2.2. Visa Gold Послуга не надається без ПДВ Оплата один раз на рік

9.1.3.2.3. MasterCard Business 100,00 грн. без ПДВ Оплата один раз на рік

9.1.4. Плата за переоформлення корпоративної картки:

9.1.4.1. основної карти, у зв'язку з закінченням терміну дії:
9.1.4.1.1. Visa Classic Послуга не надається - -
9.1.4.1.2. Visa Gold Послуга не надається - -

9.1.4.1.3. MasterCard Business
входить у вартість  ведення 

рахунку
- -

9.1.4.2. додаткової карти, у зв'язку з закінченням терміну дії:

9.1.4.2.1. Visa Classic Послуга не надається без ПДВ Оплата один раз на рік

9.1.4.2.2. Visa Gold Послуга не надається без ПДВ Оплата один раз на рік

9.1.4.2.3. MasterCard Business 100,00 грн. без ПДВ Оплата один раз на рік

9.1.4.3. за ініціативою клієнта (у тому числі при втраті, пошкодженні тощо)

9.1.4.3.1. Visa Classic Послуга не надається без ПДВ

9.1.4.3.2. Visa Gold Послуга не надається без ПДВ

9.1.4.3.3. MasterCard Business 100,00 грн. без ПДВ

9.1.4.4. за ініціативою банку
9.1.4.4.1. Visa Classic Послуга не надається - -
9.1.4.4.2. Visa Gold Послуга не надається - -

9.1.4.4.3. MasterCard Business
входить у вартість  ведення 

рахунку
- -

9.1.5. Нарахування процентів на залишок коштів на рахунку, % річних 0% - -

9.1.6.
Нарахування процентів на користування несанкціонованим 

овердрафтом, % річних
56% - -

9.1.7.

до 10 000,00 1% (min 15,00 грн.)
від 10 000,01 до 150 000,00 0,70%
від 150 000,01 0,60%

9.1.8. Видача готівкових коштів:

9.1.8.1. в банкоматах АТ "ТАСКОМБАНК"
входить у вартість  ведення 

рахунку
- -

9.1.8.2. в касах відділень АТ "ТАСКОМБАНК"
входить у вартість  ведення 

рахунку
- -

9.1.8.3. в банкоматах інших банків в Україні 0,5%+15,00 грн. без ПДВ Оплата одноразово у день надання послуги

9.1.8.4.
в касах відділень інших банків в Україні (без врахування комісій інших 

банків)
1,5%+15,00 грн. без ПДВ Оплата одноразово у день надання послуги

9.1.8.5. в банкоматах банків за межами України 2,5%, min 40,00 грн. без ПДВ Оплата одноразово у день надання послуги

9.1.8.6.
в касах відділень інших банків за межами України (без врахування 

комісій інших банків)
2,5%, min 40,00 грн. без ПДВ Оплата одноразово у день надання послуги

9.1.9.
Переказ коштів з карткових рахунків на власні поточні рахунки 

відкриті в АТ "ТАСКОМБАНК"

входить у вартість  ведення 

рахунку
- -

9.1.10. Надання довідкової інформації щодо стану карткового рахунку:

Оплата одноразово у день запиту від Клієнта (м/о Банку, заява Клієнта)

Розділ 9.  Тарифи на обслуговування корпоративних карток ⁶
Тарифи на обслуговування корпоративних карток, які випущені до карткового рахунку із балансовим номером 2600/2650

Зарахування коштів на картковий рахунок

без ПДВ Оплата одноразово у день надання послуги

Плата за відкриття карткового рахунку із балансовим номером 2600/2650

Плата за надання довідки про обороти коштів, залишок на поточному рахунку, заборгованність за кредитними операціями та інше:



№ Назва послуги Тариф ПДВ Строк та умови сплати

9.1.10.1.
надання виписки по рахунку за попередній звітний місяць (одноразово) входить у вартість  ведення 

рахунку
- -

9.1.10.2.
надання виписки по рахунку за будь-який період (але не більше 3-х 

попередніх місяців) на вимогу клієнта
10,00 грн. без ПДВ Оплата одноразово у день надання послуги

9.1.10.3. надання довідки про наявність рахунку та залишок коштів на ньому 10,00 грн. без ПДВ
Оплата одноразово у день надання послуги 

9.1.11.
Плата за закриття рахунку за ініціативою Клієнта згідно з умовами 

договору 

входить у вартість  ведення 

рахунку
- -

9.1.12.
Плата за закриття рахунку за ініціативою Банку згідно з умовами 

договору 

Згідно з рішенням 

Тарифного  комітету, max

1 500,00 грн., але не більше 

ніж залишок коштів на 

рахунку

без ПДВ Оплата одноразово у день надання послуги

9.2.
9.2.1.
9.2.1.1. основної карти

9.2.1.1.1. Visa Classic Послуга не надається без ПДВ Оплата один раз на рік
9.2.1.1.2. Visa Gold Послуга не надається без ПДВ Оплата один раз на рік
9.2.1.1.3. MasterCard Business 100,00 грн. без ПДВ Оплата один раз на рік

9.2.1.2. додаткової карти

9.2.1.2.1. Visa Classic Послуга не надається без ПДВ Оплата один раз на рік
9.2.1.2.2. Visa Gold Послуга не надається без ПДВ Оплата один раз на рік
9.2.1.2.3. MasterCard Business 100,00 грн. без ПДВ Оплата один раз на рік

9.2.2. Плата за переоформлення корпоративної картки:
9.2.2.1. основної карти, у зв'язку з закінченням терміну дії:

9.2.2.1.1. Visa Classic Послуга не надається без ПДВ Оплата один раз на рік
9.2.2.1.2. Visa Gold Послуга не надається без ПДВ Оплата один раз на рік
9.2.2.1.3. MasterCard Business 100,00 грн. без ПДВ Оплата один раз на рік

9.2.2.2. додаткової карти, у зв'язку з закінченням терміну дії:

9.2.2.2.1. Visa Classic Послуга не надається без ПДВ Оплата один раз на рік
9.2.2.2.2. Visa Gold Послуга не надається без ПДВ Оплата один раз на рік
9.2.2.2.3. MasterCard Business 100,00 грн. без ПДВ Оплата один раз на рік

9.2.2.3. за ініціативою клієнта (у тому числі при втраті, пошкодженні тощо)

9.2.2.3.1. Visa Classic Послуга не надається без ПДВ Оплата один раз на рік
9.2.2.3.2. Visa Gold Послуга не надається без ПДВ Оплата один раз на рік
9.2.2.3.3. MasterCard Business 100,00 грн. без ПДВ Оплата один раз на рік

9.2.2.4. за ініціативою банку
9.2.2.4.1. Visa Classic Послуга не надається - -
9.2.2.4.2. Visa Gold Послуга не надається - -

9.2.2.4.3. MasterCard Business
входить у вартість  ведення 

рахунку
- -

9.2.3. Видача готівкових коштів:
9.2.3.1. в банкоматах АТ "ТАСКОМБАНК" 0,75% від суми без ПДВ Оплата одноразово у день надання послуги

9.2.3.2.

до 10 000,00 грн. 1% (min 15,00 грн.)
від 10 000,01 до 150 000,00 грн. 0,70%
від 150 000,01 грн. 0,60%

9.2.3.3. в банкоматах інших банків в Україні 1% + 15,00 грн. без ПДВ Оплата одноразово у день надання послуги

9.2.3.4.
в касах відділень інших банків в Україні (без врахування комісій інших 

банків)
1,5%+15,00 грн. без ПДВ Оплата одноразово у день надання послуги

9.2.3.5. в банкоматах банків за межами України 2,5%, min 40,00 грн. без ПДВ Оплата одноразово у день надання послуги

9.2.3.6.
в касах відділень інших банків за межами України (без врахування 

комісій інших банків)
2,5%, min 40,00 грн. без ПДВ Оплата одноразово у день надання послуги

9.3.

9.3.1. Плата за обслуговування рахунку у зв'язку із переоформлення PIN-коду 10,00 грн. без ПДВ Оплата одноразово у день надання послуги

9.3.2.
Оплата купівлі/послуг в торговельній мережі на теріторії України або за 

її межами

входить у вартість  ведення 

рахунку
- -

9.3.3.
9.3.3.1. Visa Classic Послуга не надається без ПДВ Оплата одноразово у день надання послуги

9.3.3.2. Visa Gold

по одній з послуг плата 

входить у вартість  ведення 

рахунку, вартість іншої - 

100,00 грн.

без ПДВ Оплата одноразово у день надання послуги

9.3.3.3. MasterCard Business 100,00 грн. без ПДВ Оплата одноразово у день надання послуги

9.3.4.
Друк міні виписки в мережі банкоматів АТ "ТАСКОМБАНК"

5,00 грн. без ПДВ Оплата одноразово у день надання послуги

9.3.5. Зміна ПІН-коду в мережі банкоматів в АТ "ТАСКОМБАНК" 5,00 грн. без ПДВ Оплата одноразово у день надання послуги

9.3.6. Отримання інформації про залишок коштів на рахунку:

9.3.6.1.
в банкоматах АТ "ТАСКОМБАНК" входить у вартість  ведення 

рахунку
- -

9.3.6.2.
в банкоматах інших банків в Україні (в т.ч. АКБРС "Укрсоцбанк") та за 

кордоном
5,00 грн. без ПДВ Оплата одноразово у день надання послуги

9.3.7. Блокування платіжної картки:

9.3.7.1. за ініціативою АТ "ТАСКОМБАНК"
входить у вартість  ведення 

рахунку
- -

9.3.7.2.
за ініціативою Клієнта, в т.ч. у зв'язку з втратою/ крадіжкою, 

пошкодженням 

входить у вартість  ведення 

рахунку
- -

9.3.8. Постановка картки в міжнародний Стоп-лист 400,00 грн. за регіон без ПДВ Оплата одноразово за фактом події

9.3.9. Розблокування платіжної картки
входить у вартість  ведення 

рахунку
- -

9.3.10. Плата за безпідставне оскарження транзакції 125,00 грн. з ПДВ Оплата одноразово у день надання послуги

10.1. Відкриття поточного рахунку в національній валюті
входить у вартість  ведення 

рахунку
- -

10.2.
Випуск основної платіжної картки: відповідно до Тарифів за Пакетом 

послуг «Платівка»

10.3.
Плата за зарахування коштів на рахунки співробітників, % від суми 

перерахування
0,75% без ПДВ Оплата одноразово у день надання послуги

10.4.
Надання дублікату платіжної відомості про проведення розрахунків по 

зарахуванню заробітної плати з відміткою Банку
100,00 грн. без ПДВ Оплата одноразово у день надання послуги

10.5.

10.6.

Тарифи на обслуговування корпоративних карток, які випущені до поточного рахунку із балансовим номером 2600/2650 
Плата за оформлення корпоративної картки:

в касах відділень АТ "ТАСКОМБАНК"

Розділ 10.  Тарифи на обслуговування зарплатного проекту

Плата за переоформлення платіжної картки основної карти, у зв'язку з закінченням терміну дії: відповідно до Тарифів за Пакетом послуг «Платівка»

Загальні тарифи на обслуговування корпоративних карток

без ПДВ Оплата одноразово у день надання послуги

Надання інформації по рахунку засобами GSM-банкінгу, грн/рік або надання послуги Icard Banking, грн/рік

Випуск основної платіжної картки MasterCard World Elite, з обов‘язковим підключенням до пакету послуг "ТАС-Еліт" (для виплат): відповідно до тарифів за пакетом послуг "ТАС-Еліт" (для 

виплат)



№ Назва послуги Тариф ПДВ Строк та умови сплати

10.7.

10.8.
Плата за зарахування коштів на рахунки співробітників бюджетних 

організацій, % від суми перерахування
0,15% без ПДВ Оплата одноразово у день надання послуги

11.1. Відкриття рахунку в національній валюті
входить у вартість  ведення 

рахунку
- -

11.2. Плата за обслуговування рахунку
входить у вартість  ведення 

рахунку
- -

11.3. Зарахування коштів на рахунок
входить у вартість  ведення 

рахунку
- -

11.4. Списання коштів з рахунку згідно умов продукту - -

11.5. Плата за закриття рахунку
входить у вартість  ведення 

рахунку
- -

12.1. Випуск основної платіжної картки:

12.1.1. MasterCard Debit Unembossed 50,00 грн. без ПДВ Оплата одноразово у день надання послуги

12.2.

12.2.1. MasterCard Debit Unembossed 50,00 грн. без ПДВ Оплата одноразово у день надання послуги

13.1. Проведення платежів по реєстру (за місяць) 5000,00 грн. / міс. без ПДВ Оплата одноразово один раз на місяць

13.2.

Обслуговування за послугою автоматичного перерахування з поточного 

рахунку залишку на рахунку станом на кінець операційного дня на 

погашення заборгованості за кредитною угодою

500,00 грн. / міс. без ПДВ
Оплата один раз на місяць в кінці місяця ² (м/о Банку) у випадку здійснення 

щонайменше одного автоматичного перерахування коштів протягом місяця

13.3.

Обслуговування за послугою автоматичного перерахування коштів з 

поточного рахунку на інший рахунок в АТ «ТАСКОМБАНК», крім рахунку 

депозиту «Овернайт»

100,00 грн./міс. без ПДВ
Оплата один раз на місяць в кінці місяця і у випадку наявності підписаного 

додаткового договору до договору банківського рахунку

13.4.

За відкриття, обслуговування, виплату коштів третім особам по рахунку 

умовного зберігання (ескроу). Викуп акцій мажоритарним акціонером в 

процедурі обов’язкового продажу акцій міноритарними акціонерами  

(забезпечення оплати акцій з використанням відкритого в Банку 

рахунку умовного зберігання (ескроу).

 1,5% від суми зарахувань 

грошових коштів на рахунок 

умовного зберігання  

(ескроу) + 100 грн. за  

кожного бенефіціара  

включеного до  реєстру 

без ПДВ Оплата  один раз  (м/о Банку, заява Клієнта, платіжне доручення Клієнта)

13.5.

За відкриття, обслуговування, виплату коштів третім особам по рахунку 

умовного зберігання (ескроу). Виплата коштів згідно з договором за 

товари або послуги.

1,0% від суми зарахувань 

грошових коштів на рахунок 

умовного зберігання  

(ескроу)                          

(min 10 000,00 грн.)

без ПДВ Оплата  один раз  (м/о Банку, заява Клієнта, платіжне доручення Клієнта)

      Примітки:
1

-
-
-
-
-
-
-
-

-

2

3

4

5 Відповідність базової валюти відповідно котирування валют, що беруть участь у конвертації валюти:
Котирування Базова валюта
USD/CHF USD
EUR/USD EUR
GBP/USD GBP
USD/PLN USD
EUR/PLN EUR
USD/CAD USD
EUR/GBP EUR
EUR/RUB EUR
USD/RUB USD

6

7

8

9 Без врахування видач кредитів через ПЗ Брокер.

сплата за виконання платіжного доручення щодо зарахування коштів на рахунки співробітників Клієнта в рамках зарплатних проектів.

Плата за переоформлення платіжної картки основної карти, у зв'язку з закінченням терміну дії:

списання коштів з рахунку за платіжними вимогами та інкасовими дорученнями;

Розділ 11.  Тарифи на відкриття, обслуговування та закриття Рахунку "Поточний +" та інші послуги, які діють в рамках даного 

продукту

перерахування з поточного рахунку Клієнта залишку коштів за реквізитами, зазначеними у заяві на закриття рахунку;

Нарахування та списання здійснюються в останній календарний день кожного місяця за звітний календарний місяць. Якщо останній календарний день поточного місяця припадає на вихідний, 

святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до чинного законодавства України, нарахування та списання здійснюється в останній робочий день місяця, що передує 

вихідному/святковому або іншому неробочому дню. 

З Клієнта може бути додатково утримана комісія банків-кореспондентів, при здійсненні переказу через треті банки за фактом її наявності. При поверенні переказу внаслідок невірно 

зазначених реквізитів, суми комісій третіх банків (банків-кореспондентів) можуть бути утримані із суми переказу.

Якщо валюта, що підлягає купівлі/продажу інша, ніж USD, то для визначення комісійної винагороди  здійснюється перерахунок цієї іноземної валюти в  USD по крос-курсу відповідно до 

встановлених НБУ офіційних курсів гривні до відповідних іноземних валют на день здійснення операції.

Валюта карткового рахунку - гривня/ долар США/ євро. Сума тарифу списується з поточного рахунку Клієнта. Якщо валюта рахунку відмінна від гривні, сума комісії списується в еквіваленті в 

валюті рахунку за офіційним курсом НБУ  на день списання. Комісії, що вказані в іноземній валюті стягується в еквіваленті до національної валюти за офіціним курсом НБУ на день здійснення 

операції. 

Під терміном "картковий рахунок" слід розуміти субрахунок, який відкрито на фізичну особу - держателя карти.

Вартість обслуговування Visa Gold включає в себе пакет зі спеціальними пропозиціями від компанії Visa. 

Розділ 13. Інші послуги

сплата процентів по депозиту Клієнта, що розміщений в Банку або процентів на залишки коштів на поточному рахунку;
повернення депозитних коштів з депозитного рахунку Клієнта в Банку;

Розділ 12.  Тарифи на обслуговування Навчальних закладів

перерахування коштів на депозитний рахунок Клієнта в Банку;

Плата за переоформлення платіжної картки основної карти, у зв'язку з закінченням терміну дії MasterCard World Elite, з обов‘язковим підключенням до пакету послуг "ТАС-Еліт" (для виплат): 

відповідно до тарифів за пакетом послуг "ТАС-Еліт" (для виплат)

входить у вартість  ведення рахунку плата за виконання платіжних доручень (не включається у розрахунок руху коштів по поточному рахунку):
погашення заборгованості за кредитами Клієнта, що надані Банком;
видача кредиту Банком з зарахуванням на поточний рахунок Клієнта; 
сплата комісій на користь Банку;

Додатково застосовується комісія міжнародних платіжних систем по міжнародним транзакціям, при яких валюта транзакції та валюта розрахунків не співпадають.


