Введено в дію з 01.02.2020р.

ТАРИФНИЙ ПАКЕТ "ТАС-ОНЛАЙН" НА РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ В АТ "ТАСКОМБАНК"
№
0.1
0.2

0.2.1

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

2.1.

Назва послуги
Підключення до Тарифного пакету "ТАС-Онлайн" (обслуговування в ТАС24
Бізнес)
Щомісячна абонентська плата за пакетне обслуговування для Клієнта юридичної особи

ТАС-Онлайн

150 грн

Щомісячна абонентська плата за пакетне обслуговування для Клієнта - фізичної
особи-підприємця

Розділ 1. Відкриття, закриття, переоформлення рахунків
Плата за відкриття рахунку у національній та іноземній валютах (першого та
входить у вартість щомісячної абонентської плати
Плата за відкриття рахунку для формування статутного капіталу
Плата за закриття рахунку за ініціативою клієнтани
Плата за закриття рахунку за ініціативою банку згідно умов договору
В розмірі наявного залишку на поточному рахунку
(макс. 1500 грн)
Плата за переоформлення рахунку у зв'язку з припиненням функціонування
входить у вартість щомісячної абонентської плати
юридичної особи (внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення), зміни її
найменування або зміни імені фізичної особи-підприємця (прізвища/ім'я/по
батькові).
Розділ 2. Ведення поточних рахунків
входить у вартість щомісячної абонентської плати

Плата за обслуговування кожного поточного рахунку та надання виписок з
рахунку (в місяць):¹ в національній та іноземній валютах

3.1.
3.2.

4.1.

Зарахування коштів на користь клієнта

4.3.

4.4.

5.1.
5.2.
5.2.1.
-

Розділ 4. Перекази коштів в національній валюті
входить у вартість щомісячної абонентської плати

Плата за виконання кожного платіжного доручення, наданого з використанням
системи дистанційного обслуговування "ТАС24 Бізнес" на карткові рахунки
фізичних осіб в межах АТ "ТАСКОМБАНК" в операційний та післяопераційний час
Плата за перерахування коштів з поточного рахунку за рахунок кредитного
ліміту (овердрафту) на будь-які рахунки, власником яких є сам власник
поточного рахунку, або на будь-які карти (за виключення зарахувань заробітної
плати на зарплатні картки Банку), а також на погашення будь-яких кредитів

5.2.4.

Перекази у ФУНТАХ СТЕРЛІНГІВ (тільки OUR)

5.2.5.

Перекази за межі України В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ

5.5.

5.6.

-

5.7.

без ПДВ

без ПДВ

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

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата одноразово у день надання послуги (м/о Банку)
0,25% від суми платежу

Перекази в інших валютах

без ПДВ

3% з суми кожного з проведених в рахунок
кредитного ліміту (овердрафту) перерахувань
без ПДВ

Розділ 5. Перекази коштів в іноземній валюті
Перекази коштів в іноземній валюті, які здійснюються в системі АТ
входить у вартість щомісячної абонентської плати
"ТАСКОМБАНК":
Перекази коштів в іноземній валюті, які здійснюються за межі АТ "ТАСКОМБАНК":
Перекази в ДОЛАРАХ США:
загальна комісійна винагорода за рахунок відправника (OUR)
25 дол США
комісійна винагорода Банку за рахунок відправника, інші комісійні винагороди
загальна комісійна винагорода за рахунок одержувача (BEN)
додаткова комісійна винагорода за рахунок відправника, за забезпечення
1000 грн
гарантованого надходження повної суми переказу до одержувача коштів
(OUROUR)
Перекази у ЄВРО:
загальна комісійна винагорода за рахунок відправника (OUR)
комісійна винагорода Банку за рахунок відправника, інші комісійні винагороди
загальна комісійна винагорода за рахунок одержувача (BEN)
Перекази у РОСІЙСЬКИХ РУБЛЯХ (тільки OUR)

5.3.
5.4.
-

Комісія не стягується у перший місяць після відкриття
рахунку/підписання Договору банківського рахунку та
комплексного надання послуг.
Сплачується щомісячно у випадку наявності платежів, один раз
на місяць в кінці місяця² (м/о Банку).

Плата за виконання кожного платіжного доручення, наданого з використанням системи дистанційного обслуговування "ТАС24 Бізнес" в операційний та післяопераційний час
за межі АТ "ТАСКОМБАНК"
2,50 грн
без ПДВ
Оплата одноразово в кінці дня (м/о Банку)
в межах АТ "ТАСКОМБАНК"
входить у вартість щомісячної абонентської плати
-

5.2.2.
5.2.3.

5.2.6.

Строк та умови сплати

75 грн

Розділ 3. Комплекс електронного банкінгу
Плата за SMS-інформування про стан рахунку
входить у вартість щомісячної абонентської плати
Плата за підключення та користування системою дистанційного обслуговування
"ТАС24 Бізнес" (включаючи мобільний додаток)

4.2.
4.2.1.
4.2.2.

ПДВ

входить у вартість щомісячної абонентської плати

-

без ПДВ
без ПДВ

25 євро

без ПДВ

25 дол США

без ПДВ

25 євро

без ПДВ

150 грн

без ПДВ

Згідно тарифів щодо переказів в ДОЛАРАХ США:
OUR - п. 5.2.1.1., SHA - п. 5.2.1.2., BEN - п.
5.2.1.3.

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

без ПДВ

-

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. Плата здійснюється
додатково до загальної суми комісії п.
5.2.1.1. у випадку зазначення Клієнтом у призначенні платежу
примітки "OUROUR". (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
Оплата одноразово у день надання послуги (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

За внесення змін платежу на прохання клієнта після виконання платежу:

в російських рублях
інша валюта

100 грн
без ПДВ
Оплата одноразово у день надання послуги (м/о Банку, заява
Клієнта)
2000 грн
без ПДВ
За анулювання платежу/проведення розслідування/розшук/підтвердження виконання банком кореспондентом на прохання клієнта після виконання платежу:
в російських рублях
100 грн
без ПДВ
Оплата одноразово у день надання послуги (м/о Банку, заява
Клієнта)
інша валюта
2000 грн
без ПДВ
Розрахункове щомісячне обслуговування договорів, які передбачають
Оплата кожного 10 числа місяця, або на наступний банківський
виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами за
500 грн
без ПДВ
день (м/о Банку)
залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті
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
600 грн
без ПДВ
включно (в еквіваленті)
при сумі кредиту згідно договору позики від нерезидента понад 15 млн. дол. США 0,05 % від загальної суми договору позики (мін. 1 000
(в еквіваленті)
дол США)
без ПДВ
Безготівкове зарахування іноземної валюти на поточний рахунок Клієнта

входить у вартість щомісячної абонентської плати

Оплата одноразово у день надання послуги (м/о Банку, заява
Клієнта)
Оплата одноразово у день надання послуги (м/о Банку, заява
Клієнта, комісія стягується в національній валюті України по курсу
НБУ на дату нарахування доходів)

-

-

Розділ 6. Касове обслуговування
Видача готівкових коштів в іноземній валюті за попередньою заявкою
6.1.

6.2.

7.1.
7.2.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Прийом зношених/пошкоджених банкнот іноземних держав на інкасо

2%

без ПДВ

15%

без ПДВ

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 у день надання послуги від суми за
зношеними та пошкодженими банкнотами (м/о Банку)

Розділ 7. Купівля/продаж/конвертація іноземної валюти та банківських металів
Купівля/продаж іноземної валюти на Міжбанківському валютному ринку України (МВРУ)
Купівля іноземної валюти на Міжбанківському валютному ринку України
входить у вартість щомісячної абонентської плати
Продаж іноземної валюти на Міжбанківському валютному ринку України
Конвертація іноземної валюти
Розділ 8. Довідки та додаткові послуги банку по обслуговуванню поточних рахунків
Надання довідки про відкриття/закриття поточного рахунку (надається в день
відкриття/закриття рахунку)
Плата за видачу i оформлення зведеної виписки по рахунку (за місяць)
Плата за надання довідки про наявність рахунків в Банку
Плата за надання довідки щодо підтвердження сплати статутного фонду

входить у вартість щомісячної абонентської плати

-

-

-

9.1.
9.1.1.
9.1.2.
9.1.3.
9.1.4.
9.1.5.
9.2.

Розділ 9. Тарифи на обслуговування корпоративних карток ⁶
Плата за відкриття та обслуговування "Корпоративної картки" та "Картки
входить у вартість щомісячної абонентської плати
для бізнесу"
Плата за оформлення та перевипуск картки:
основної картки MasterCard Business (неіменна)
входить у вартість щомісячної абонентської плати
додаткової картки MasterCard Business (неіменна)
56%
Нарахування процентів на користування несанкціонованим овердрафтом, %
річних
Зарахування коштів на картковий рахунок
входить у вартість щомісячної абонентської плати
Видача готівкових коштів:
в банкоматах та касах відділень АТ "ТАСКОМБАНК" та інших банків в Україні (без
врахування комісій інших банків)
в банкоматах та касах відділень банків за межами України (без врахування
комісій інших банків)
Переказ коштів з карткових рахунків на власні поточні рахунки юридичної
особи, відкриті в АТ "ТАСКОМБАНК"
Комісія за зняття готівкових коштів в Україні за рахунок кредитного ліміту
(овердрафту)

-

-

-

-

0,75%

без ПДВ

Оплата одноразово у день надання послуги

2,75%

без ПДВ

Оплата одноразово у день надання послуги

входить у вартість щомісячної абонентської плати

-

-

без ПДВ

Оплата одноразово у день надання послуги

1%

без ПДВ

Оплата одноразово у день надання послуги

3%

без ПДВ

Оплата одноразово у день надання послуги

Розділ 10. Тарифи на обслуговування зарплатного проекту
Випуск основної платіжної картки: відповідно до Тарифів за Пакетом послуг "Платівка"
Плата за зарахування коштів на рахунки співробітників, % від суми
0,50%
без ПДВ
Плата за переоформлення основної платіжної картки, у зв'язку із закінченням терміну дії: відповідно до Тарифів за Пакетом послуг "Платівка"
обслуговування та доброзичлива підтримка - включені в тариф за замовчуванням і надаються безкоштовно

Оплата одноразово у день надання послуги

Загальні тарифи на обслуговування корпоративних карток
Плата за конвертацію (валюта операції відрізняється від валюти рахунку):

9.4.1.

Плата за конвертацію валюти транзакції по ПК в валюту рахунку (валюта
транзакції USD, EUR, GBP, CHF, RUR, PLN)
Плата за конвертацію валюти транзакції по ПК в валюту рахунку (інші валюти)

10.1.
10.2.
10.3.
Якісне

-

3,00%

9.3.
9,4

9.4.2.

-

Примітки:
1
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;
- списання коштів з рахунку за платіжними вимогами та інкасовими дорученнями;
- перерахування коштів на депозитний рахунок Клієнта в Банку;
- повернення депозитних коштів з депозитного рахунку Клієнта в Банку;
- сплата процентів по депозиту Клієнта, що розміщений в Банку або процентів на залишки коштів на поточному рахунку;
- перерахування коштів з поточного на поточний рахунок Клієнта в межах Банку;
- перерахування з поточного рахунку Клієнта залишку коштів за реквізитами, зазначеними у заяві на закриття рахунку.
2
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.
3
З клієнта може бути додатково утримана комісія банків-кореспондентів, при здійсненні переказу через треті банки за фактом її наявності. При поверненні переказу внаслідок невірно зазначених реквізитів, суми комісій третіх банків (банківкореспондентів) можуть бути утримані із суми переказу.
4
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.
5
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 офіційним курсом НБУ на день здійснення операції.
Під терміном "картковий рахунок" слід розуміти субрахунок, який відкрито на фізичну особу - держателя карти.

