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Картка sportbank (UAH) 

Наповнення, Тарифи та умови обслуговування 

№ п/п Назва операції/послуги 
Розмір тарифу 

0 
Примітки до тарифу 

Розділ 1. Відкриття, обслуговування та закриття поточного рахунку 

1.1. 
Вартість оформлення Картки та 

відкриття поточного рахунку 
    

1.1.1. Вартість оформлення 
Не 

тарифікується 
- 

1.1.2. 
Вартість річного 

обслуговування 

Не 

тарифікується 
- 

1.1.3. 
Вартість відкриття поточного 

рахунку (UAH, EUR, USD) 

Не 

тарифікується 
- 

1.2. Випуск платіжної картки     

1.2.1. 

Плата за випуск 

основної платіжної 

картки: 

Visa 

Rewards, 

не іменна/ 

віртуальна 

Не 

тарифікується 

Строк дії картки до 5 років. 

Перша заміна віртуальної карти 

на не іменну пластикову на 

території України не 

тарифікується. 

1.2.2. 

Плата за 

переоформлення 

основної платіжної 

картки та її 

видача за місцем 

замовлення 

користувача 

(Україна) 

Visa 

Rewards, 

не іменна/ 

пластикова 

100 грн. 
Оплата одноразово в момент 

замовлення послуги 

1.2.3. 

Плата за 

переоформлення 

основної платіжної 

картки та її 

видача за місцем 

замовлення 

користувача (за 

кордон) 

Visa 

Rewards, 

не іменна/ 

пластикова 

200 грн. 
Оплата одноразово у день 

замовлення послуги 

1.2.4. 

Плата за випуск 

додаткової 

платіжної картки: 

Visa 

Rewards, 

не іменна/ 

пластикова 

Послуга не 

надається 
- 

1.2.5. 

Плата за 

переоформлення 

основної  

платіжної картки у 

зв’язку з 

закінченням 

терміну дії: 

Visa 

Rewards, 

не іменна/ 

віртуальна/ 

пластикова 

Не 

тарифікується 
- 

1.2.6. 

Плата за 

переоформлення 

основної  

платіжної картки у 

Visa 

Rewards, 

не іменна 

віртуальна/ 

Не 

тарифікується 
- 



зв’язку з втратою/ 

крадіжкою: 

пластикова 

1.2.7. 

Плата за переоформлення 

основної платіжної картки за 

ініціативою Банку 

Не 

тарифікується 
- 

1.3. 
Плата за закриття поточного 

рахунку 

Не 

тарифікується 
- 

1.4. 

Щомісячна плата за 

обслуговування неактивного 

рахунку3 

100 грн. 

Плата за неактивний рахунок 

списується з позитивного 

залишку коштів в перший 

робочий день кожного місяця, 

починаючи з місяця, наступного 

за тим, у якому рахунок було 

визнано неактивним. У випадку, 

якщо розмір залишку на 

поточному рахунку менший 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 в еквіваленті по 

курсу НБУ на дату здійснення 

операції. 

1.5. 

Нарахування процентів на 

позитивний залишок коштів на 

рахунку у національній валюті, 

% річних 

Не 

нараховуються 
- 

1.6. Незнижувальний залишок Не встановлено - 

Розділ 2. Зарахування коштів на поточний рахунок 

2.1. 
Плата за зарахування коштів на рахунок в результаті поповнення картки/рахунку 

готівкою: 

2.1.1. 

В касах відділень АТ 

«ТАСКОМБАНК» з 

використанням платіжної 

картки 

Не 

тарифікується 
- 

2.1.2. 

В касах відділень АТ 

«ТАСКОМБАНК» без 

використання платіжної картки 

Не 

тарифікується 
- 

2.1.3. Через ПТКС АТ «ТАСКОМБАНК» 
Не 

тарифікується 
- 

2.1.4. 

Через банкомати АТ 

«ТАСКОМБАНК» з функцією 

Cash-In 

Не 

тарифікується  
- 

2.2. 

Плата за зарахування коштів на 

рахунок в результаті 

безготівкового поповнення 

картки/рахунку: 

Не 

тарифікується 
- 

2.2.1. 

Що надійшли з рахунків Клієнта 

або інших фізичних осіб, 

відкритих в АТ "ТАСКОМБАНК" 

Не 

тарифікується 
- 

2.2.2. 

Що надійшли з рахунків 

юридичних осіб, відкритих в АТ 

"ТАСКОМБАНК" 

Не 

тарифікується 
- 



2.2.3. Що надійшли з інших банків 
Не 

тарифікується 
- 

2.2.4. Зарахування цільових коштів 
Не 

тарифікується 
- 

Розділ 3. Отримання готівки, розрахунки платіжною карткою 

3.1. 

Оплата купівлі товарів та 

послуг в торгово-сервісній 

мережі та в мережі Інтернет 

Не 

тарифікується 
- 

3.2. Плата за отримання готівки за рахунок власних коштів: 

3.2.1. 
В банкоматах АТ 

«ТАСКОМБАНК» 
не 

тарифікується - 

до 10000 грн на 

місяць, 

далі - 2% 

Оплата одноразово в момент 

надання послуги 
3.2.2. 

В банкоматах інших банків на 

території України та з платіжної 

картки в касах ТСП 

3.2.3. 
В банкоматах банків за межами 

України 
2% 

Оплата одноразово від суми 

операції в момент надання 

послуги 

3.2.4. 

В касах відділень АТ 

«ТАСКОМБАНК» з 

використанням платіжної 

картки 

до 50 тис. грн 

на місяць не 

тарифікується,  

далі – 2% 

Оплата одноразово від суми 

операції в момент надання 

послуги 

3.2.5. 

В касах відділень АТ 

«ТАСКОМБАНК» без 

використання платіжної картки 

(з ПР) 

до 50 тис. грн 

на місяць не 

тарифікується,  

далі – 2% 

Оплата одноразово від суми 

операції в момент надання 

послуги 

3.2.6. 

В касах відділень інших банків 

на території України (без 

врахування комісій інших 

банків) 

2% 

Оплата одноразово від суми 

операції в момент надання 

послуги 

3.2.7. 

В касах відділень банків за 

межами України (без 

врахування комісій інших 

банків) 

2% 

Оплата одноразово від суми 

операції в момент надання 

послуги 

3.3. Плата за отримання готівки за рахунок кредитних коштів: 

3.3.1. 
В банкоматах АТ 

«ТАСКОМБАНК» 
4,9% 

Оплата одноразово від суми 

операції в момент надання 

послуги 

3.3.2. 

В банкоматах інших банків на 

території України та з платіжної  

картки в касах ТСП 

4,9% 

Оплата одноразово від суми 

операції в момент надання 

послуги 

3.3.3. 
В банкоматах банків за межами 

України 
4,9% 

Оплата одноразово від суми 

операції в момент надання 

послуги 

3.3.4. 

В касах відділень АТ 

«ТАСКОМБАНК» з 

використанням платіжної 

картки 

4,9% 

Оплата одноразово від суми 

операції в момент надання 

послуги 

3.3.5. 

В касах відділень АТ 

«ТАСКОМБАНК» без 

використання платіжної картки 

(з ПР) 

4,9% 

Оплата одноразово від суми 

операції в момент надання 

послуги 

3.3.6. 

В касах відділень інших банків 

на території України (без 

врахування комісій інших 

банків) 

4,9% 

Оплата одноразово від суми 

операції в момент надання 

послуги 



3.3.7. 

В касах відділень банків за 

межами України (без 

врахування комісій інших 

банків) 

4,9% 

Оплата одноразово від суми 

операції в момент надання 

послуги 

3.4. 
Плата за конвертацію при здійсненні платіжних операцій з використанням картки 

(валюта операції відрізняється від валюти рахунку): 

3.4.1. 

Плата за конвертацію валюти 

транзакції по ПК в валюту 

рахунку (валюта транзакції 

USD, EUR, GBP, CHF, PLN) 

Не 

тарифікується 

Оплата одноразово в момент 

надання послуги 

3.4.2. 

Плата за конвертацію валюти 

транзакції по ПК в валюту 

рахунку (інші валюти) 

Не 

тарифікується 

Оплата одноразово в момент 

надання послуги 

Розділ 4. Безготівкові перекази коштів з поточних рахунків 

4.1. Переказ коштів з поточного рахунку за рахунок власних коштів: 

4.1.1. 

Плата за переказ коштів з 

поточного рахунку через 

Мобільний додаток sportbank: 

Для валютних рахунків діють обмеження 

встановленні законодавством 

4.1.1.1. 

На власні рахунки, відкриті в 

АТ «ТАСКОМБАНК» в межах 

Проекту «Sportbank» 

Не 

тарифікується 
- 

4.1.1.2. 

На власні  рахунки та на 

рахунки інших фізичних осіб, 

відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК»  Не 

тарифікується 

10 разів на 

місяць, далі- 

0,5% 

мах.150грн.  

Оплата одноразово від суми 

операції в момент надання 

послуги. Цей тариф є загальним 

для  карток sportbank, sport біла 

(у всіх валютах) та Ощадного 

рахунку sportbank.   Операції за 

цими картами/ рахунками 

рахуються сумарно. 

4.1.1.3. 
На рахунки юридичних осіб, 

відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» 

4.1.1.4. 

На депозитні рахунки 

(поповнення/розміщення 

вкладу) 

4.1.1.5. 
На рахунки, відкриті в інших 

банках 

4.1.1.6. 

Переказ коштів між власними 

картками, що емітовані АТ 

"ТАСКОМБАНК", в т.ч. в рамках 

здійснення операції «Розділити 
рахунок» 

Переказ коштів 

на картки, 

емітовані в 

межах Проекту 

«Sportbank» - 

не 

тарифікується. 

У інших 

випадках - не 

тарифікується 

10 разів на 

місяць, але не 

більше 30 тис. 

грн. в місяць, 

далі – 2% від 

суми операції + 

5 грн 

Цей тариф діє:                     

-  як загальний для  карток 

sportbank і sport біла (у всіх 

валютах),  операції за цими 

картами рахуються сумарно; 

- при використанні сервісу 

«Спільний збір коштів, що 

забезпечується технічними 

засобами Мобільного додатку. 

4.1.1.7. 

Переказ коштів на картки інших 

осіб, що емітовані АТ 

"ТАСКОМБАНК", в т.ч. в рамках 

здійснення операції «Розділити 
рахунок» 

4.1.1.8. 
Переказ коштів на картки 

емітовані іншими банками 

4.1.1.9. Операції оплати послуг: 

4.1.1.9.1. 

Сплата комунальних послуг 

Не 

тарифікується 
- 

Поповнення абонентського 

рахунку інтернет-провайдеру 

Сплата штрафів, податків та 

платежів до бюджету, сплата 

страхових платежів, сплата на 

благодійність, 



Сплата онлайн-ігор 

4.1.1.9.2. Поповнення мобільного рахунку 

не 

тарифікується –

10 разів на 

місяць,  

далі – 2% від 

суми операції 

- 

4.1.1.10. 

Погашення кредитів 

оформлених в АТ 

"ТАСКОМБАНК" 

Не 

тарифікується 
- 

4.1.1.11. 

Плата за операцію 

валютообміну за рахунком 

клієнта - за рахунок власних 

коштів 

Послуга не 

надається 
- 

4.1.2. 

Плата за переказ коштів з 

поточного рахунку через 

Контакт-Центр (телефонний 

дзвінок): 

Послуга не 

надається 
- 

4.1.3. 

Плата за переказ коштів з 

поточного рахунку через 

мережу відділень АТ 

«ТАСКОМБАНК»: 

Послуга не 

надається 
- 

4.1.4. 

Плата за переказ коштів з 

картки на картку через 

банкомати 

Переказ коштів 

на картки, 

емітовані в 

межах Проекту 

«Sportbank» - 

не 

тарифікується. 

У інших 

випадках  – 2% 

від суми 

операції + 5 грн 

Оплата одноразово від суми 

операції в момент надання 

послуги 

4.1.5. 

Плата за переказ коштів з 

картки на картку через різні 

сервіси (P2P тощо). 

Переказ коштів 

на картки, 

емітовані в 

межах Проекту 

«Sportbank» - 

не 

тарифікується. 

У інших 

випадках:         

- До 4999,99 

грн - 2% від 

суми операції + 

5 грн; 

- від 5000 грн – 

0,5% (мінімум 

100 грн) 

Оплата одноразово від суми 

операції в момент надання 

послуги 

4.1.6. 
Плата за переказ коштів на 

користь АТ "ТАСКОМБАНК" 

Не 

тарифікується 
- 

4.2. Переказ коштів з поточного рахунку за рахунок кредитних коштів: 

4.2.1. Плата за переказ коштів з поточного рахунку  через Мобільний додаток sportbank: 

4.2.1.1. 

На власні рахунки, відкриті в 

АТ «ТАСКОМБАНК», в тому 

числі при використанні сервісу 

«Спільний збір коштів, що 

технічно забезпечується 

4,9% 

Оплата одноразово від суми 

операції в момент надання 

послуги 



засобами Мобільного додатку. 

4.2.1.2. 

На рахунки інших фізичних 

осіб, відкриті в АТ 

«ТАСКОМБАНК», в тому числі 

при використанні сервісу 

«Спільний збір коштів», що 

технічно забезпечується 

засобами Мобільного додатку. 

4,9% 

Оплата одноразово від суми 

операції в момент надання 

послуги 

4.2.1.3. 
На рахунки юридичних осіб, 

відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» 
4,9% 

Оплата одноразово від суми 

операції в момент надання 

послуги 

4.2.1.4. 

На депозитні рахунки 

(поповнення/розміщення 

вкладу) 

4,9% 

Оплата одноразово від суми 

операції в момент надання 

послуги 

4.2.1.5. 
На рахунки, відкриті в інших 

банках 
4,9% 

Оплата одноразово від суми 

операції в момент надання 

послуги. Перекази Клієнтів, що 

здійснили Міграцію, за 

операціями з рефінансування 

кредитної заборгованості, що 

виникла в АТ «ОКСІ БАНК» в 

межах проекту «Sportbank» - не 

тарифікуються. 

4.2.1.6. 

Переказ коштів між власними 

картками, що емітовані АТ 

"ТАСКОМБАНК", в тому числі 

при використанні сервісу 

«Спільний збір коштів», що 

технічно забезпечується 

засобами Мобільного додатку 

та  здійснення операцій 

«Розділити рахунок». 

4,9% 

Оплата одноразово від суми 

операції в момент надання 

послуги 

4.2.1.7. 

Переказ коштів на картки інших 

осіб, що емітовані АТ 

"ТАСКОМБАНК", в тому числі 

при використанні сервісу 

«Спільний збір коштів» , що 

технічно забезпечується 

засобами Мобільного додатку 

та  здійснення операцій 

«Розділити рахунок» 

4,9% 

Оплата одноразово від суми 

операції в момент надання 

послуги 

4.2.1.8. 
Переказ коштів на картки 

емітовані іншими банками 
4,9% 

Оплата одноразово від суми 

операції в момент надання 

послуги 

4.2.1.9. 

Переказ коштів на депозитні 

рахунки 

(поповнення/розміщення 

вкладу) 

4,9% 

Оплата одноразово від суми 

операції в момент надання 

послуги 

4.2.1.10. Операції оплати послуг: 

4.2.1.10.1. 

Сплата комунальних послуг, 

Поповнення абонентського 

рахунку інтернет-провайдеру, 

Сплата штрафів, податків та 

платежів до бюджету, сплата 

страхових платежів, сплата на 

благодійність, Сплата онлайн - 

Не 

тарифікується2 
- 



ігор 

4.2.1.10.2. Поповнення мобільного рахунку 

не 

тарифікується –

10 разів на 

місяць, далі – 

2% від суми 

операції 

- 

4.2.1.11. 

Погашення кредитів 

оформлених в АТ 

"ТАСКОМБАНК" 

4,9% 

Оплата одноразово від суми 

операції в момент надання 

послуги 

4.2.1.12. 

Плата за операцію 

валютообміну за рахунком 

клієнта - за рахунок кредитних 

коштів 

Послуга не 

надається 
  

4.2.2. 

Плата за переказ коштів з 

поточного рахунку через 

Контакт-Центр (телефонний 

дзвінок): 

Послуга не 

надається 
  

4.2.3. 

Плата за переказ коштів з 

поточного рахунку через 

мережу відділень АТ 

«ТАСКОМБАНК» 

Послуга не 

надається 
  

4.2.4. 

Плата за переказ коштів з 

картки на картку через 

банкомати 

4,9% 

Оплата одноразово від суми 

операції в момент надання 

послуги 

4.2.5. 

Плата за переказ коштів з 

картки на картку через різні 

сервіси (P2P тощо). 

4,9% 

Оплата одноразово від суми 

операції в момент надання 

послуги 

4.2.6. 
Плата за переказ коштів на 

користь АТ "ТАСКОМБАНК" 
4,9% - 

Розділ 5. Додаткові та сервісні послуги 

5.1. 
Надання інформації по рахунку 

засобами пуш-повідомлень 

Не 

тарифікується 

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. 

5.2. 
Друк міні виписки в мережі 

банкоматів АТ "ТАСКОМБАНК" 

Не 

тарифікується 

Оплата одноразово від суми 

операції у день надання послуги 

5.3. 
Зміна ПІН-коду в мережі 

банкоматів АТ "ТАСКОМБАНК" 

Не 

тарифікується 

Оплата одноразово від суми 

операції у день надання послуги 

5.4. Плата за отримання інформації про залишок коштів на рахунку: 

5.4.1. 
в банкоматах АТ 

"ТАСКОМБАНК" 

Не 

тарифікується 
- 

5.4.2. 
в банкоматах  інших банків в 

Україні 

Не 

тарифікується 

Оплата одноразово від суми 

операції у день надання послуги 

5.4.3. 
в банкоматах  інших банків за 

кордоном 

Не 

тарифікується 

Оплата одноразово від суми 

операції у день надання послуги 

5.5. 
Плата за переоформлення PIN-

конверту/E PIN 

Не 

тарифікується 

Оплата одноразово від суми 

операції у день надання послуги 



5.6. 

Терміновий випуск/перевипуск 

платіжної карти/ПІН-конверту 

та доставка у відділення АТ « 

ТАСКОМБАНК» в м.Києві 

Послуга не 

надається 

Оплата одноразово від суми 

операції у день надання послуги 

5.7. 
Плата за надання довідкової інформації щодо стану поточного (карткового) рахунку 

на паперових носіях: 

5.7.1. 
Надання виписки по рахунку за 

попередній звітний місяць 

Не 

тарифікується 

вартість доставки оплачує 

клієнт 

5.7.2. 

Надання виписки по рахунку за 

будь-який період на вимогу 

клієнта (з врахуванням 

п.5.7.1.) 

Не 

тарифікується 

вартість доставки оплачує 

клієнт 

5.7.3. 

Надання довідки про наявність 

рахунку та залишок коштів на 

ньому 

Не 

тарифікується 

вартість доставки оплачує 

клієнт 

5.8. Плата за блокування/розблокування платіжної карти: 

5.8.1. 
За ініціативою АТ 

"ТАСКОМБАНК" 

Не 

тарифікується 
- 

5.8.2. 

За ініціативою клієнта, в т.ч. у 

зв'язку з втратою/крадіжкою, 

пошкодженням 

Не 

тарифікується 
- 

5.8.3. 

Постановка карти в 

міжнародний (паперовий) Стоп-

лист 

Не 

тарифікується 

Оплата при наданні послуги та 

через кожні 30 днів при 

знаходженні картки у стоп листі. 

5.8.4. Розблокування платіжної карти 
Не 

тарифікується 
- 

5.9. 

Розслідування, зміна/уточнення 

умов платежу, анулювання 

платежу за ініціативою клієнта 

по переказах, здійснених 

клієнтом: 

  
За умови можливості 

зміни/уточнення/анулювання 

5.9.1. У національній валюті 50 грн. 
Оплата одноразово від суми 

операції у день надання послуги 

5.9.2. 
В іноземній валюті в межах АТ 

"ТАСКОМБАНК" 

Послуга не 

надається 

Оплата одноразово від суми 

операції у день надання послуги 

5.9.3. 

В іноземній валюті за 

переказами через інші банки (в 

тому числі закордонні) 

Послуга не 

надається 

Оплата одноразово від суми 

операції у день надання послуги 

5.10. 

Плата за безпідставне 

оскарження трансакції, в т.ч. 

ПДВ 

300 грн. 
Оплата одноразово від суми 

операції у день надання послуги 

5.12. 
Оформлення сервісу "Постійне 

платіжне доручення" 

Послуга не 

надається 
- 

Розділ 6. Купівля/продаж/конвертація іноземної валюти 

6.1. 
Продаж безготівкових валютних 

коштів на УМВР 

Не 

тарифікується 

Оплата одноразово у день 

надання послуги. Входить у 

вартість пакету, якщо продаж 

безготівкових валютних коштів 

здійснюється АТ "ТАСКОМБАНК" 

з метою погашення боргових 

зобов’язань клієнта перед 

Банком у випадку, коли валюта 

комісії відрізняється від валюти 

рахунку. 

6.2. 
Купівля безготівкових валютних 

коштів на УМВР 

Не 

тарифікується 
- 



6.3. 

Конвертація безготівкової 

іноземної валюти однієї 

іноземної держави на 

безготівкову іноземну валюту 

іншої держави 

Послуга не 

надається 

Оплата одноразово від суми 

операції у день надання послуги 

Розділ 7. Умови Кредитування рахунку  в рамках продукту "Картка sportbank" (згідно 

рішення КУАП) 

7.1.1. Щомісячний платіж 

• зазначається 

у Мобільному 

додатку 

sportbank, 

включає суми 

нарахованих 

процентів, 

штрафів, інших 

платежів  у 

попередньому 

місяці, суму 

заборгованості 

за кредитом, 

якщо 

направлено 

вимогу про 

погашення 

Кредиту.                       

• якщо сума 

щомісячного 

платежу менше 

100 грн, до 

сплати мінімум 

100 грн, але не 

більше 

загальної суми 

заборгованості. 

- 

7.1.2. Пільговий період 

Перший з 1 

календарного 

дня місяця в 

якому 

встановлений 

кредитний 

ліміт:      

– до 120 днів 

(для клієнтів, 

яким 

встановлено 

кредитний ліміт 

до 07.04.2022р)           

- до 62 днів 

(для клієнтів, 

яким 

встановлено 

кредитний ліміт 

з  

07.04.2022р);      

далі – до 62 

днів (для всіх 

клієнтів) 

Для Клієнтів, 

що здійснили 

- 



процес Міграції: 

перший 

пільговий 

період складає 

– до 62 днів з 1 

календарного 

дня місяця в 

якому 

встановлений 

кредитний 

ліміт, 

 далі – до 62 

днів. 

7.1.3. 
Розмір процентів за користування кредитом, нараховуються щоденно на фактичну 

суму заборгованості: 

7.1.3.1. 

на операції оплата придбаних 

товарів (робіт, послуг) в 

торговельній мережі та мережі 

Інтернет, Мобільному додатку 

sportbank, та на операції з 

рефінансування кредитної 

заборгованості, що виникла  в 

АТ «ОКСІ БАНК» в межах 

проекту «Sportbank», за 

торговими операціями Клієнта, 

який здійснив процес Міграції з 

АТ «ОКСІ БАНК».1 

• 0,00001% 

річних – 

пільгова 

процентна 

ставка при 

виконанні умов 

Пільгового 

періоду;                     

• 0,22% в день 

– при 

невиконанні 

умов Пільгового 

періоду та після 

нього – для 

Договорів, що 

укладені 

починаючи з 

14.07.2022р. 

(включно)                  

• 0,16% в день 

– при 

невиконанні 

умов Пільгового 

періоду та після 

нього – для 

Договорів, що 

укладені до 

14.07.2022р. 

(не включно);                  

• 0,26% в день 

– підвищена 

процентна 

ставка на 

строкову 

заборгованість 

у разі наявності 

простроченої 

заборгованості; 

Згідно з Рішенням КУАП АТ 

«ТАСКОМБАНК»  



7.1.3.2. 

на операції з видачі готівки та 

перекази на іншу картку, 

операції з безготівкових 

переказів з Рахунку, та на 

операції з рефінансування 

кредитної заборгованості, що 

виникла в АТ «ОКСІ БАНК» в 

межах проекту ««Sportbank» за 

операціями з видачі готівки та 

переказів на іншу картку, 

операціями з безготівкових 

переказів з рахунку, іншими 

операціями, які не вважаються 

торговими операціями Клієнта, 

який здійснив процес Міграції з 

АТ «ОКСІ БАНК». 

• 0,22% в день 

- на строкову 

заборгованість 

за кредитом;                  

• 0,32% в день 

- підвищена 

процентна 

ставка на 

строкову 

заборгованість 

у разі наявності 

простроченої 

заборгованості; 

Згідно з Рішенням КУАП АТ 

«ТАСКОМБАНК» 

7.1.3.3. 

Плата за прострочення 

виконання грошового 

зобов'язання на суму 

простроченої заборгованості за 

тілом Кредиту 

0,32% в день 
Згідно з Рішенням КУАП АТ 

«ТАСКОМБАНК» 

7.1.4. 

Проценти за користування 

несанкціонованим 

овердрафтом, % річних 

Не 

тарифікується 

Згідно з Рішенням КУАП АТ 

«ТАСКОМБАНК» 

7.1.5. 
Плата за обслуговування 

кредитного залишку 
0,00% - 

7.1.6. Штраф за прострочення ОМП  100 грн. 
За кожен факт прострочення 

платежу. 

7.1.7. 
Загальний ліміт кредитування 

Рахунку 
До 100 000 грн.   

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

оскарження трансакції. 
1 Під торговими операціями Клієнта, який здійснив процес Міграції з АТ «ОКСІ БАНК», 

слід розуміти операції Клієнта, які здійснені Клієнтом за його поточним рахунком 

відкритим в АТ «ОКСІ БАНК» за рахунок кредиту наданого АТ «ОКСІ БАНК», якщо на 

такі операції поширюється пільговий період згідно правил в АТ «ОКСІ БАНК», умови 

якого виконані Клієнтом на момент Міграції, відповідно до правочинів укладених між 

Клієнтом та АТ «ОКСІ БАНК».  
2 4,9%   - в разі здійснення переказу без допомоги Мобільного додатку sportbank або 

відсутності отримувача в переліку меню Мобільного додатку sportbank 
3 Неактивний рахунок – це рахунок, за яким станом на перший робочий день місяця, 

протягом попередніх 180 та більше 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 Банку.  

Даний тариф не застосовується: 

-  якщо Клієнт в межах Проєкту «Sportbank» має діючі депозити з позитивним 

залишком; 

- якщо у Клієнта є хоча б ще один активний рахунок в межах Проєкту «Sportbank», по 

якому протягом 180 календарних днів були виконані прибуткові або видаткові операції 

(в т.ч. за допомогою платіжної картки); 

- якщо на рахунку, який визнано неактивним, залишок коштів дорівнює або більше 

1000 грн.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Затверджено засіданням Тарифного комітету АТ «ТАСКОМБАНК»  

Протокол №35-11 від 19.05.2022 

Введено в дію з 20.05.2022 

(зі змінами від. 28.04.2023 р. згідно рішення ТК №16-3  від 27.04.2023 р.) 
 

Дебетна картка «sport біла»  (UAH, EUR, USD) / «sport чорна» (UAH) 

Наповнення, Тарифи та умови обслуговування 

№ п/п 
Назва 

операції/послуги 

sport біла sport чорна3   

Розмір тарифу0 
Примітки до 

тарифу 

Розділ 1. Відкриття, обслуговування та закриття поточного рахунку 

1.1. 

Вартість оформлення 

Картки та відкриття 

поточного рахунку 

      

1.1.1. Вартість оформлення Не тарифікується - 

1.1.2. 
Вартість річного 

обслуговування 
Не тарифікується - 

1.1.3. 

Вартість відкриття 

поточного рахунку 

(UAH) 

Не тарифікується - 

1.2. 
Випуск платіжної 

картки3 
      

1.2.1. 

Плата за 

випуск 

основної 

платіжної 

картки 

Visa 

Reward

s, не 

іменна/ 

віртуал

ьна 

Не тарифікується 
Послуга не 

надається 

Строк дії картки до 5 

років 

1.2.2. 

Плата за 

переоформл

ення 

основної 

платіжної 

картки та її 

видача за 

місцем 

замовлення 

користувача 

(Україна) 

Visa 

Reward

s, не 

іменна/ 

пласти

кова 

100  грн. 

Оплата одноразово у 

день замовлення 

послуги 

1.2.3. 

Плата за 

переоформл

ення 

основної 

платіжної 

картки та її 

видача за 

місцем 

замовлення 

користувача 

(за кордон)  

Visa 

Reward

s, не 

іменна/ 

пласти

кова 

 200 грн. 

Оплата одноразово у 

день замовлення 

послуги 

1.2.4. 

Плата за 

випуск 

додаткової 

платіжної 

картки 

Visa 

Reward

s, не 

іменна/ 

віртуал

Послуга не надається - 



ьна/ 

пласти

кова 

1.2.5. 

Плата за 

переоформл

ення 

основної 

платіжної 

картки у 

зв’язку з 

закінченням 

терміну дії 

Visa 

Reward

s, не 

іменна 

віртуал

ьна/ 

пласти

кова 

Не тарифікується - 

1.2.6. 

Плата за 

переоформл

ення 

основної 

платіжної 

картки у 

зв’язку з 

втратою/кра

діжкою 

Visa 

Reward

s, не 

іменна 

віртуал

ьна/ 

пласти

кова 

Не тарифікується - 

1.2.7. 

Плата за 

переоформлення 

основної платіжної 

картки за ініціативою 

Банку 

Не тарифікується - 

1.3. 
Плата за закриття 

поточного рахунку 
Не тарифікується - 

1.4. 

Щомісячна плата за 

обслуговування 

неактивного рахунку4 

100 грн 

Плата за неактивний 

рахунок списується з 

позитивного залишку 

коштів в перший 

робочий день 

кожного місяця, 

починаючи з місяця, 

наступного за тим, у 

якому рахунок було 

визнано неактивним. 

У випадку, якщо 

розмір залишку на 

поточному рахунку 

менший 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 в 

еквіваленті по курсу 

НБУ на дату 

здійснення операції. 

1.5. 

Нарахування 

процентів на 

позитивний залишок 

коштів на рахунку у 

Не нараховуються 

Встановлюється 

відповідно до 

рішення КУАП 

- 



національній валюті, 

% річних 

1.6. 
Незнижувальний 

залишок 
Не встановлено - 

Розділ 2. Зарахування коштів на поточний рахунок 

2.1. 
Плата за зарахування коштів на рахунок в результаті поповнення картки/рахунку 

готівкою: 

2.1.1. 

В касах відділень АТ 

«ТАСКОМБАНК» з 

використанням 

платіжної картки 

Не тарифікується - 

2.1.2. 

В касах відділень АТ 

«ТАСКОМБАНК» без 

використання 

платіжної картки 

Не тарифікується - 

2.1.3. 
Через ПТКС АТ 

«ТАСКОМБАНК» 

Не тарифікується для UAH /Послуга не 

надається для EUR, USD 
- 

2.1.4. 

Через банкомати АТ 

«ТАСКОМБАНК» з 

функцією Cash-In 

Не тарифікується для UAH /Послуга не 

надається для EUR, USD 
- 

2.2. 

Плата за зарахування 

коштів на рахунок в 

результаті 

безготівкового 

поповнення 

картки/рахунку: 

Не тарифікується 

Для валютних 

карток діють 

обмеження, 

встановлені 

законодавством 

2.2.1. 

Що надійшли з 

рахунків Клієнта або 

інших фізичних осіб, 

відкритих в АТ 

"ТАСКОМБАНК" 

Не тарифікується - 

2.2.2. 

Що надійшли з 

рахунків юридичних 

осіб, відкритих в АТ 

"ТАСКОМБАНК" 

Не тарифікується - 

2.2.3. 
Що надійшли з інших 

банків 
Не тарифікується - 

2.2.4. 
Зарахування цільових 

коштів 
Не тарифікується - 

Розділ 3. Отримання готівки, розрахунки платіжною карткою 

3.1. 

Оплата купівлі товарів 

та послуг в торгово-

сервісній мережі та в 

мережі Інтернет, в 

тому числі здійснення 

операцій в межах 

сервісу "Розділити 

рахунок" 

Не тарифікується - 

3.2. Плата за отримання готівки за рахунок власних коштів1: 

3.2.1. 
В банкоматах АТ 

«ТАСКОМБАНК» 

не тарифікується - до 10 000 грн на 

місяць, далі:  
Оплата одноразово 

в момент надання 

послуги -      для sport біла - 2% 

3.2.2. 

В банкоматах інших 

банків на території 

України та з платіжної 

картки в касах ТСП 

 -    для sport чорна - 0,9% 

Оплата одноразово 

в момент надання 

послуги 



3.2.3. 
В банкоматах банків 

за межами України 
2% 

Оплата одноразово 

від суми операції в 

момент надання 

послуги 

3.2.4. 

В касах відділень АТ 

«ТАСКОМБАНК» з 

використанням 

платіжної картки 

до 50 тис. грн на місяць не тарифікується, 

далі: 
Оплата одноразово 

від суми операції в 

момент надання 

послуги 

- для sport біла - 2% 

- для sport чорна - 0,9%  

3.2.5. 

В касах відділень АТ 

«ТАСКОМБАНК» без 

використання 

платіжної картки (з 

ПР) 

до 50 тис. грн на місяць не тарифікується, 

далі – 2% 

Оплата одноразово 

від суми операції в 

момент надання 

послуги 

3.2.6. 

В касах відділень 

інших банків на 

території України (без 

врахування комісій 

інших банків) 

2% 0,9% 

Оплата одноразово 

від суми операції в 

момент надання 

послуги 

3.2.7. 

В касах відділень 

банків за межами 

України (без 

врахування комісій 

інших банків) 

2% 

Оплата одноразово 

від суми операції в 

момент надання 

послуги 

3.3. 
Плата за конвертацію при здійсненні платіжних операцій з використанням картки 

(валюта операції відрізняється від валюти рахунку): 

3.3.1. 

Плата за конвертацію 

валюти транзакції по 

ПК в валюту рахунку 

(валюта транзакції 

USD, EUR, GBP, CHF, 

PLN) 

Не тарифікується 

Оплата одноразово 

від суми операції в 

момент надання 

послуги 

3.3.2. 

Плата за конвертацію 

валюти транзакції по 

ПК в валюту рахунку 

(інші валюти) 

Не тарифікується 

Оплата одноразово 

від суми операції в 

момент надання 

послуги 

Розділ 4. Безготівкові перекази коштів з поточних рахунків2 

4.1. Переказ коштів з поточного рахунку за рахунок власних коштів: 

4.1.1. 

Плата за переказ 

коштів з поточного 

рахунку через 

Мобільний застосунок 

sportbank: 

Для валютних рахунків діють обмеження встановленні 

законодавством 

4.1.1.

1. 

На власні рахунки, 

відкриті в АТ 

«ТАСКОМБАНК» в 

межах проекту 

Sportbank 

Не тарифікується  - 

4.1.1.

2. 

На власні рахунки та 

на рахунки інших 

фізичних осіб, відкриті 

в АТ «ТАСКОМБАНК» 
Не тарифікується 10 разів на місяць, далі  

- 0,5% max. 150 грн/ Послуга не 

надається для EUR, USD 

Оплата одноразово 

від суми операції в 

момент надання 

послуги. Цей 

тариф є загальним 

для  карток 

sportbank, sport 

біла (у всіх 

валютах) та 

Ощадного рахунку 

4.1.1.

3. 

На рахунки 

юридичних осіб, 

відкриті в АТ 

«ТАСКОМБАНК» 

4.1.1.

4. 

На депозитні рахунки 

(поповнення/розміщен



ня вкладу) sportbank. 

Операції за цими 

картами/ 

рахунками 

рахуються 

сумарно. 

4.1.1.

5. 

На рахунки, відкриті в 

інших банках 

4.1.1.

6. 

Переказ коштів між 

власними картками, 

що емітовані АТ 
"ТАСКОМБАНК", в тому 

числі здійснення 

операцій «Розділити 

рахунок» 

Переказ коштів на 

картки, емітовані в 

межах Проекту 

«Sportbank» - не 

тарифікується. У 

інших випадках - не 

тарифікується 10 

разів на місяць, але 

не більше 

еквівалента 30 тис. 

грн. в місяць, далі – 

2% від суми операції 

+ 5 грн. 

Не тарифікується 

Цей тариф:  

- як загальний для  

карток sportbank і 

sport біла (у всіх 

валютах),  операції 

за цими картами 

рахуються 

сумарно;   

- при використанні 

сервісу «Спільний 

збір коштів», що 

забезпечується 

технічними 

засобами 

Мобільного 

застосунку.  

4.1.1.

7. 

Переказ коштів на 

картки інших осіб, що 

емітовані АТ 

"ТАСКОМБАНК", в 

тому числі здійснення 

операцій «Розділити 

рахунок» 

- Послуга не 

надається для 

сервісу "Спільний 

збір коштів" для 

EUR, USD. 

4.1.1.

8. 

Переказ коштів на 

картки емітовані 

іншими банками 

- Для EUR, USD 

після технічної 

реалізації 

функціоналу в 

мобільному 

застосунку. 

4.1.1.

9. 
Операції оплати послуг: 

4.1.1.

9.1. 

Сплата комунальних 

послуг 

Не тарифікується 

Для EUR, USD після 

технічної реалізації 

функціоналу в 

Мобільному 

застосунку 

Поповнення 

абонентського 

рахунку інтернет-

провайдеру 

Сплата штрафів, 

податків та платежів 

до бюджету, сплата 

страхових платежів, 

сплата на 

благодійність, 

Сплата онлайн -ігор 

4.1.1.

9.2. 

Поповнення 

мобільного рахунку 

не тарифікується –10 разів на місяць, далі 

– 2% від суми операції 

Для EUR, USD після 

технічної реалізації 

функціоналу в 

Мобільному 

застосунку 

4.1.1.

10. 

Погашення кредитів 

оформлених в АТ 
Не тарифікується 

Для EUR, USD 

відповідно до умов 



"ТАСКОМБАНК" Публічної 

пропозиції. 

4.1.1.

11. 

Плата за операцію 

валютообміну за 

рахунком клієнта - за 

рахунок власних 

коштів 

Послуга не надається - 

4.1.2. 

Плата за переказ 

коштів з поточного 

рахунку через 

Контакт-Центр 

(телефонний дзвінок): 

Послуга не надається   

4.1.3. 

Плата за переказ 

коштів з поточного 

рахунку через мережу 

відділень АТ 

«ТАСКОМБАНК» 

Послуга не надається   

4.1.4. 

Плата за переказ 

коштів з картки на 

картку через 

банкомати 

Переказ коштів на картки, емітовані в 

межах Проекту «Sportbank»  

Оплата одноразово 

від суми операції в 

момент надання 

послуги.  

- не тарифікується. Для карток в 

іноземній валюті 

доступно для 

платіжних операцій 

в гривні після 

конвертації. 

У інших випадках  – 2% від суми операції 

+ 5 грн 

4.1.5. 

Плата за переказ 

коштів з картки на 

картку через різні 

сервіси (P2P тощо). 

Переказ коштів на 

картки, емітовані в 

межах Проекту 

«Sportbank» - не 

тарифікується. 

Не тарифікується 

Оплата одноразово 

від суми операції в 

момент надання 

послуги. 

Для карток в 

іноземній валюті 

доступно для 

платіжних операцій 

в гривні після 

конвертації. з 

урахуванням 

обмежень 

встановлених 

законодавством 

У інших випадках: 

- До 4999,99 грн - 

2% від суми операції 

+ 5 грн; 

- від 5000 грн – 0,5% 

(мінімум 100 грн) 

4.1.6. 

Плата за переказ 

коштів на користь АТ 

"ТАСКОМБАНК" 

Не тарифікується для 

UAH / Послуга не 

надається для EUR, 

USD. 

Не тарифікується - 

Розділ 5. Додаткові та сервісні послуги 

5.1. 

Надання інформації по 

рахунку засобами 

пуш-повідомлень 

Не тарифікується 

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. 

5.2. 

Друк міні виписки в 

мережі банкоматів АТ 

"ТАСКОМБАНК" 

Не тарифікується 

Оплата одноразово 

від суми операції у 

день надання 

послуги 

5.3. 

Зміна ПІН-коду в 

мережі банкоматів АТ 

"ТАСКОМБАНК" 

Не тарифікується 

Оплата одноразово 

від суми операції у 

день надання 

послуги 

5.4. Плата за отримання інформації про залишок коштів на рахунку: 

5.4.1. 
в банкоматах АТ 

"ТАСКОМБАНК" 
Не тарифікується - 

5.4.2. 
в банкоматах  інших 

банків в Україні 
Не тарифікується 

Оплата одноразово 

від суми операції у 

день надання 

послуги 

5.4.3. 
в банкоматах  інших 

банків за кордоном 
Не тарифікується 

Оплата одноразово 

від суми операції у 

день надання 

послуги 

5.5. 

Плата за 

переоформлення PIN-

конверту/E PIN 

Не тарифікується 

Оплата одноразово 

від суми операції у 

день надання 

послуги 

5.6. 

Терміновий 

випуск/перевипуск 

платіжної карти/ПІН-

конверту та доставка 

у відділення АТ 

«ТАСКОМБАНК» в м. 

Києві 

Послуга не надається 

Оплата одноразово 

від суми операції у 

день надання 

послуги 

5.7. 
Плата за надання довідкової інформації щодо стану поточного (карткового) рахунку на 

паперових носіях: 

5.7.1. 

Надання виписки по 

рахунку за попередній 

звітний місяць 

Не тарифікується 
вартість доставки 

оплачує клієнт 

5.7.2. 

Надання виписки по 

рахунку за будь-який 

період на вимогу 

клієнта (з 

врахуванням п.5.7.1.) 

Не тарифікується 
вартість доставки 

оплачує клієнт 

5.7.3. 

Надання довідки про 

наявність рахунку та 

залишок коштів на 

ньому 

Не тарифікується 
вартість доставки 

оплачує клієнт 

5.8. Плата за блокування/розблокування платіжної карти: 

5.8.1. 
За ініціативою АТ 

"ТАСКОМБАНК" 
Не тарифікується - 

5.8.2. 

За ініціативою клієнта, 

в т.ч. у зв'язку з 

втратою/крадіжкою, 

пошкодженням 

Не тарифікується - 



5.8.3. 

Постановка карти в 

міжнародний 

(паперовий) Стоп-

лист 

Не тарифікується 

Оплата при 

наданні послуги та 

через кожні 30 днів 

при знаходженні 

картки у стоп 

листі. 

5.8.4. 
Розблокування 

платіжної карти 
Не тарифікується - 

5.9. 
Розслідування, зміна/уточнення умов платежу, анулювання 

платежу за ініціативою клієнта по переказах, здійснених клієнтом: 

За умови 

можливості 

зміни/уточнення/ан

улювання 

5.9.1. У національній валюті 50 грн. 

Оплата одноразово 

від суми операції у 

день надання 

послуги 

5.9.2. 

В іноземній валюті в 

межах АТ 

"ТАСКОМБАНК" 

50 грн. 

Оплата одноразово 

від суми операції у 

день надання 

послуги 

5.9.3. 

В іноземній валюті за 

переказами через інші 

банки (в тому числі 

закордонні) 

50 грн. 

Оплата одноразово 

від суми операції у 

день надання 

послуги 

5.10. 

Плата за безпідставне 

оскарження 

трансакції, в т.ч. ПДВ 

300 грн. 

Оплата одноразово 

від суми операції у 

день надання 

послуги 

5.12. 

Оформлення сервісу 

"Постійне платіжне 

доручення" 

Послуга не надається - 

Розділ 6. Купівля/продаж/конвертація іноземної валюти 

6.1. 

Продаж безготівкових 

валютних коштів на 

УМВР 

Не тарифікується 

Оплата одноразово 

у день надання 

послуги. Входить у 

вартість пакету, 

якщо продаж 

безготівкових 

валютних коштів 

здійснюється АТ 

"ТАСКОМБАНК" з 

метою погашення 

боргових 

зобов’язань клієнта 

перед Банком у 

випадку, коли 

валюта комісії 

відрізняється від 

валюти рахунку. 

6.2. 

Купівля безготівкових 

валютних коштів на 

УМВР 

Не тарифікується - 

6.3. 

Конвертація 

безготівкової 

іноземної валюти 

однієї іноземної 

держави на 

безготівкову іноземну 

Послуга не надається 

Оплата одноразово 

від суми операції у 

день надання 

послуги 



валюту іншої держави 

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

оскарження трансакції. 
1 Для валютних карток всі комісії що зазначені у гривні утримуються в еквіваленті по 

курсу НБУ на дату здійснення операції. 
2 всі ліміти, що зазначені в тарифах, для валютних карток застосовуються в еквіваленті 

іноземної валюти по курсу НБУ на день здійснення операції.  
3 Тариф «sport чорна» доступний для  клієнта, що має рахунок виключно у валюті UAH 

та дебетну картку «sport біла»(для рахунків, відкритих у USD/EUR тариф «sport 

чорна» недоступний) та здійснив розміщення  на Строковому депозиті грошових коштів 

на строк від 3-х місяців (включно) у розмірі >= 30 000 грн., відкритих в межах проекту 

«Sportbank», на умовах, визначених в Публічній пропозиції. Випуск платіжної картки 

здійснюється виключно на умовах та тарифах послуги «sport біла» зі збереженням 

номера рахунку та реквізитів картки. 
4 Неактивний рахунок – це рахунок, за яким станом на перший робочий день місяця, 

протягом попередніх 180 та більше 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 Банку.  

Даний тариф не застосовується: 

-  якщо Клієнт в межах Проєкту «Sportbank» має діючі депозити з позитивним 

залишком; 

- якщо у Клієнта є хоча б ще один активний рахунок в межах Проєкту «Sportbank», по 

якому протягом 180 календарних днів були виконані прибуткові або видаткові операції 

(в т.ч. за допомогою платіжної картки); 

- якщо на рахунку, який визнано неактивним, залишок коштів дорівнює або більше 

1000 грн. 

 
 

Додаток 1 до Протоколу Тарифного комітету №80-5 від 29.12.2022 р. 

Введено в дію 03.01.2023 р. 

(зі змінами від. 18.04.2023 р. згідно рішення ТК № 12-7 від 06.04.2023 р.) 

Ощадний рахунок sportbank 

Наповнення, Тарифи та умови обслуговування 

№ 

п/п 

Назва 

операції/послуги 

Розмір тарифу  Примітки до тарифу 

UAH USD/ EUR     

Розділ 1. Нарахування процентів на залишок коштів на рахунку 

1.1. 

Нарахування процентів 

на залишок коштів на 

рахунку, % річних 

10% 

 

0,01% 

 

Згідно з відповідним 

Рішенням КУАП 

АТ «ТАСКОМБАНК» 

Розділ 2. Відкриття, обслуговування та закриття поточного рахунку 

2.1. 

Вартість відкриття 

поточного рахунку 

(UAH/ USD/ EUR) 

Не тарифікується Не тарифікується - 

2.2. 
Вартість річного 

обслуговування 
Не тарифікується Не тарифікується - 

2.3. 
Плата за закриття 

поточного рахунку 
Не тарифікується Не тарифікується - 

2.4. 

Щомісячна плата за 

обслуговування 

неактивного рахунку 

Не тарифікується Не тарифікується - 

Розділ 3. Зарахування коштів на поточний рахунок 

3.1. Плата за зарахування коштів на рахунок в результаті поповнення рахунку готівкою: 



3.1.1. 
В касах відділень АТ 

«ТАСКОМБАНК» 
Не тарифікується Не тарифікується - 

3.2. 

Плата за зарахування 

коштів на рахунок в 

результаті 

безготівкового 

поповнення рахунку 

Не тарифікується Не тарифікується - 

Розділ 4. Отримання готівки 

4.1.  

Плата за отримання 

готівки в касах відділень 

АТ «ТАСКОМБАНК» 

до 50 тис. грн в 

місяць не 

тарифікується, далі 

– 2% 

до 1,5 тис. Дол. 

США/ Євро в 

місяць не 

тарифікується, 

далі – 2%* 

Оплата одноразово від 

суми операції у день 

надання послуги 

Розділ 5. Безготівкові перекази коштів з поточних рахунків 

5.1. Плата за переказ коштів з поточного рахунку через Мобільний застосунок sportbank: 

5.1.1. 

На власні рахунки, 

відкриті в АТ 

«ТАСКОМБАНК» в межах 

Проекту «Sportbank» 

Не тарифікується Не тарифікується - 

5.1.2. 

На рахунки інших 

фізичних осіб, відкриті в 

АТ «ТАСКОМБАНК» 

Не тарифікується 

для переказів на 

рахунки, відкриті в 

межах Проекту 

«Sportbank». 

Для переказів на 

інші рахунки: не 

тарифікується 10 

разів на місяць, 

далі – 0,5%, мах. 

150 грн 

Послуга не 

надається 

Оплата одноразово від 

суми операції в момент 

надання послуги. Цей 

тариф є загальним для 

карток sportbank, sport 

біла (у всіх валютах) 

та Ощадного рахунку 

sportbank. Операції за 

цими 

картками/рахунками 

рахуються сумарно 

5.1.3. 

На рахунки юридичних 

осіб, відкриті в АТ 

«ТАСКОМБАНК» 

Послуга не 

надається 

5.1.4. 

На депозитні рахунки 

(поповнення/розміщення 

вкладу) 

Не тарифікується 

для переказів на 

рахунки, відкриті 

в межах Проекту 

«Sportbank». 

Для переказів на 

інші рахунки - не 

надається 

5.1.5. 
На рахунки, відкриті в 

інших банках 

Послуга не 

надається 

5.1.6. 

Погашення кредитів 

оформлених в АТ 

"ТАСКОМБАНК" 

Не тарифікується 
Послуга не 

надається 
- 

5.2. 

Плата за операцію 

валютообміну за 

рахунком клієнта - за 

рахунок власних коштів  

Не тарифікується Не тарифікується - 

5.3. 

Плата за переказ коштів 

з поточного рахунку 

через Контакт-Центр 

(телефонний дзвінок) 

Послуга не 

надається 

Послуга не 

надається 
- 

5.4. 

Плата за переказ коштів 

з поточного рахунку 

через мережу відділень 

АТ «ТАСКОМБАНК» 

Послуга не 

надається 

Послуга не 

надається 
- 

Розділ 6. Додаткові та сервісні послуги 

6.1. 

Надання інформації по 

рахунку засобами пуш-

повідомлень 

Не тарифікується Не тарифікується  - 



6.2. 
Плата за надання довідкової інформації щодо стану поточного  рахунку на паперових 

носіях: 

6.2.1. 

Надання виписки по 

рахунку за попередній 

звітний місяць 

Не тарифікується Не тарифікується - 

6.2.2. 

Надання виписки по 

рахунку за будь-який 

період на вимогу клієнта  

Не тарифікується Не тарифікується - 

6.2.3. 

Надання довідки про 

наявність рахунку та 

залишок коштів на 

ньому 

Не тарифікується Не тарифікується - 

            
0 Усі тарифи - без ПДВ 

* Для рахунків в іноземній валюті всі комісії що зазначені у гривні утримуються в еквіваленті по курсу НБУ на дату здійснення операції. 

 

Додаток 1 до Протоколу Тарифного комітету №45-1 від  29.07.2021 

Введено в дію з  02.08.2021 

Розстрочка «Кредит Плати частинами» 

Наповнення, Тарифи та умови обслуговування 

№ п/п 
Назва 

операції/послуги 
Розмір тарифу Примітки до тарифу 

Розділ 1. Розмір процентів за користування кредитом, нараховуються на фактичну суму 

заборгованості: 

1.1 Процентна ставка 0,001 % (процентів 

річних) нараховується 

на строкову 

заборгованість за 

кредитом 

Введено в дію з 02.08.2021 згідно 

рішення КУАП (Протокол № 280721/4 

від 28.07.2021)  

1.2. Процентна ставка, яка 

застосовується при 

невиконанні 

зобов’язання щодо 

повернення кредиту 

0,32% в день (116,8 % 

процентів річних) 

нараховується на 

прострочену 

заборгованість за 

кредитом 

Введено в дію з 02.08.2021 згідно 

рішення КУАП (Протокол № 280721/4 

від 28.07.2021) 

2. Комісія за надання 

Кредиту 
не тарифікується - 

3. Щомісячна комісія за 

обслуговування Кредиту 
не тарифікується - 

4. Штраф за прострочення  100 грн. 
За кожен факт прострочення 

щомісячного платежу. 
0 Усі тарифи - без ПДВ 

 

Додаток 1 до Протоколу КУАП №090222/5 від 09.02.2022 

Введено в дію з 14.02.2022 

(зі змінами від 18.08.2022 р., згідно рішення КУАП №170822/1 від 
17.08.2022) 

Розстрочка «Кредит Проста розстрочка»  

Наповнення, Тарифи та умови обслуговування 

№ п/п 
Назва 

операції/послуги 
Розмір тарифу Примітки до тарифу 

Розділ 1. Розмір процентів за користування кредитом, нараховуються на фактичну суму 

заборгованості: 

1.1 Процентна ставка 0,0001 % (процентів -  



річних) нараховується 

на строкову 

заборгованість за 

кредитом 

1.2. Процентна ставка, яка 

застосовується при 

невиконанні 

зобов’язання щодо 

повернення кредиту 

0,32% в день (116,8 % 

процентів річних) 

нараховується на 

прострочену 

заборгованість за 

кредитом 

- 

2. Комісія за надання 

Кредиту 

Розраховується за 

формулою: 

 

2,99% *A*N, 

 

Де A – сума кредиту 

(транзакції), 

     N – кількість місяців 

дії кредитної угоди. 

 

Нарахування та сплата 

комісії здійснюється 

одноразово у дату 

надання Кредиту. 

Сплата комісії 

здійснюється за рахунок 

наданого клієнту 

кредиту.    

- 

3. Щомісячна комісія за 

обслуговування Кредиту 
не тарифікується - 

4. Штраф за прострочення  100 грн. 
За кожен факт прострочення 

щомісячного платежу. 

 

 

Додаток 1 до Протоколу КУАП №290622/3 від 29.06.2022 

Введено в дію з 30.06.2022 

Рефінансування кредитів sportbank 

Наповнення, Тарифи та умови обслуговування 

№ п/п 
Назва 

операції/послуги 
Розмір тарифу Примітки до тарифу 

Розділ 1. Розмір процентів за користування кредитом, нараховуються на фактичну суму 

заборгованості: 

1.1 Процентна ставка 27 % (процентів річних) 

нараховується на 

строкову заборгованість 

за кредитом 

-  

1.2. Процентна ставка, яка 

застосовується при 

невиконанні 

зобов’язання щодо 

повернення кредиту 

0,32% в день (116,8 % 

процентів річних) 

нараховується на 

прострочену 

заборгованість за 

кредитом 

- 

2. Комісія за надання 

Кредиту 

не тарифікується 
- 

3. Щомісячна комісія за 

обслуговування Кредиту 
не тарифікується - 



4. Штраф за прострочення  

100 грн.  

За кожен факт 

прострочення 

щомісячного платежу. 

За кожен факт прострочення 

щомісячного платежу. 

 

Додаток 1 до Протоколу КУАП №030523/1 від 03.05.2023 

Введено в дію з 04.05.2023 

Послуга «Кредит готівкою» 

Наповнення, Тарифи та умови 
обслуговування 

№ п/п 
Назва 

операції/послуги 
Розмір тарифу Примітки до 

тарифу 

Розділ 1. Розмір процентів за користування кредитом, нараховуються на фактичну суму 

заборгованості: 

1.1  

Процентна ставка 

 

90% або 140% або 200% річних;   
 

 
Процентна ставка 

залежить від кредитного 

рейтингу клієнта 

1.2. Процентна ставка, яка 

застосовується при 

невиконанні 

зобов’язання щодо 

повернення кредиту 

0,32% в день (116,8 % 

процентів річних) нараховується на 

прострочену 

заборгованість за кредитом 

 

 

- 

2. Комісія за надання 

Кредиту 
Не тарифікується - 

3. Щомісячна комісія за 

обслуговування Кредиту 
не тарифікується - 

 
4. 

 
Штраф за прострочення 

100 грн. 

За кожен факт прострочення 

щомісячного платежу. 

 

За кожен факт 

прострочення 

щомісячного платежу. 

 

Додаток 1 до Протоколу КУАП №010422/3 від 01.04.2022 

Введено в дію з  07.04.2022 

(зі змінами від 09.03.2023 р., згідно рішення КУАП №080323-5 від 
08.03.2023) 

Строковий депозит sportbank 

1. Процентні ставки в межах Послуги «Строковий депозит sportbank» 

№ Послуга 

Порядок та 

періодичність 

виплати 

процентів 

Строк депозиту 

Процентна 

ставка,  % 

річних 

UAH 

Процентна 

ставка,  % 

річних 

USD/EUR 

1.1 Строковий 

депозит sportbank 

без права 

дострокового 

розторгнення 

Щомісячно, 

шляхом 

зарахування на 

картку sportbank 

або шляхом 

капіталізації 

1 місяць 

(32 дні) 

15% Послуга не 

надається 

3 місяці 

(93 дні) 

16% 0,1% 

6 місяців 

(184 дні) 

17% 0,2% 

9 місяців 

(280 днів) 

17,5% 0,3% 

12 місяців  18% 0,5% 



(367 днів) 

1.2 Строковий 

депозит sportbank 

з правом 

дострокового 

розторгнення 

Щомісячно, 

шляхом 

зарахування на 

картку sportbank 

або шляхом 

капіталізації 

1 місяць 

(32 дні) 

14,5% 

Послуга не 

надається 

3 місяці 

(93 дні) 

15,5% 

6 місяців 

(184 дні) 

16,5% 

9 місяців 

(280 днів) 

17,0% 

12 місяців  

(367 днів) 

17,5% 

1.3 Розмір процентної ставки, що застосовується при достроковому поверненні 

депозиту 

0,01% 

2. 2. Параметри Послуги «Строковий депозит sportbank» 

2.1. Валюта рахунку Гривня, Долар США, ЄВРО 

2.2. Мінімальна сума депозиту 500 гривень, 15 Доларів США/ 

ЄВРО 

2.3. Максимальна сума депозиту Без обмежень 

2.4. Можливість поповнення Дозволено, протягом усього 

строку Депозиту. 

Сума поповнення в календарний 

місяць не повинна перевищувати 

початкову суму Депозиту. 

2.5. 
Мінімальна сума поповнення 

500 гривень, 15 Доларів США/ 

ЄВРО 

2.6. Можливість дострокового повернення депозиту Строковий депозит 

sportbank без 

права 

дострокового 

розторгнення 

Не 

передбачено 

 

Строковий депозит 

sportbank з правом 

дострокового 

розторгнення 

Передбачен

о через 

місяць після 

розміщення 

3. Тарифи поточного рахунку «на вимогу»* 

3.1. Вартість відкриття поточного рахунку Не тарифікується - 

3.2. Вартість річного обслуговування Не тарифікується - 

3.3. Плата за закриття поточного рахунку Не тарифікується - 

3.4.  
Плата за отримання готівки в касах відділень АТ 

«ТАСКОМБАНК» 
Не тарифікується - 

3.5. Плата за переказ коштів з поточного рахунку через Мобільний застосунок sportbank: 

3.5.1. 
На власні рахунки, відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» в межах 

проекту «Sportbank» 
Не тарифікується - 

3.5.2. 
На рахунки інших фізичних осіб, відкриті в АТ 

«ТАСКОМБАНК» 
Не здійснюється 

- 

3.5.3. На рахунки юридичних осіб, відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» Не здійснюється - 

3.5.4. 
На власні рахунки, відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» не в 

межах проекту «Sportbank» 
Не здійснюється 

- 

3.5.5. На рахунки, відкриті в інших банках Не здійснюється - 

3.6. Нарахування процентів на залишок коштів на рахунку Не здійснюється - 

* Поточний рахунок «на вимогу» відкривається Клієнту в рамках депозитної угоди та 

використовується для цілей отримання Клієнтом депозиту після дати закінчення через касу Банку або 

перерахування отриманих депозитних коштів на інші рахунки Клієнта, відкриті в рамках проекту 

«Sportbank». Для інших цілей  зазначений рахунок не використовується. Після зняття/ перерахування 

депозитних коштів з рахунку  – рахунок закривається. 



 

Поточний рахунок sportbank («єПідтримка») 
Наповнення, Тарифи та умови обслуговування, що пропонуються до затвердження 

№ п/п Назва операції/послуги Розмір тарифу 
Примітки до 

тарифу 
Розділ 1. Відкриття, обслуговування та закриття поточного рахунку 

1.1. Вартість оформлення Картки «єПідтримка» та відкриття поточного рахунку «єПідтримка» 
1.1.1. Вартість оформлення Не тарифікується - 
1.1.2. Вартість обслуговування Не тарифікується - 

1.1.3. 
Вартість відкриття поточного рахунку 

(UAH) 
Не тарифікується - 

1.2. Випуск віртуальної платіжної картки   

1.2.1. 
Плата за випуск 

основної платіжної 

картки: 

Visa не іменна 

(віртуальна) 
Не тарифікується - 

1.2.2. 
Плата за випуск 

додаткової платіжної 

картки: 
Visa не іменна Послуга не надається - 

1.2.3. 

Плата за 

переоформлення 

основної платіжної 

картки у зв’язку з 

закінченням терміну дії: 

Visa не іменна Послуга не надається - 

1.2.4. 

Плата за 

переоформлення 

основної платіжної 

картки у зв’язку з 

втратою/крадіжкою: 

Visa не іменна  
(віртуальна) 

Не тарифікується - 

1.2.5. 
Плата за переоформлення основної 

платіжної картки за ініціативою Банку 
Не тарифікується - 

1.3. Плата за закриття поточного рахунку Не тарифікується - 

1.4. 
Щомісячна плата за обслуговування 

неактивного рахунку 
Не тарифікується - 

1.5. 
Нарахування процентів на позитивний 

залишок коштів на рахунку у національній 

валюті, % річних 
Не передбачено - 

Розділ 2. Зарахування коштів на поточний рахунок 

2.1. 
Плата за зарахування коштів на рахунок в 

результаті поповнення картки/рахунку 

готівкою 
Послуга не надається - 

2.2. 
Плата за зарахування коштів на рахунок в результаті безготівкового поповнення 

картки/рахунку: 

2.2.1. 
зарахування цільових коштів, що надійшли 

за Програмою «єПідтримка» 
 

Не тарифікується - 

2.2.2. 
зарахування інших коштів, що надійшли не 

за Програмою «єПідтримка» 
Послуга не надається - 

Розділ 3. Отримання готівки, розрахунки платіжною карткою 

3.1. 

Оплата купівлі товарів та послуг в торгово-

сервісній мережі та в мережі Інтернет 

суб’єктам господарювання, передбаченим 

постановою Кабінету Міністрів України № 

1272 від 09 грудня 2021 року 

Не тарифікується - 

3.2. 
Оплата купівлі товарів та послуг в торгово-

сервісній мережі та в мережі Інтернет 

суб’єктам господарювання, які не 

Послуга не надається  



передбачені постановою Кабінету Міністрів 

України № 1272 від 09 грудня 2021 року 
3.3. Плата за отримання готівки Послуга не надається  

3.4. 
Конвертація (валюта операції відрізняється 

від валюти рахунку) 
Послуга не надається  

Розділ 4. Безготівкові перекази коштів з поточних рахунків 
4.1. Переказ коштів з поточного рахунку Послуга не надається - 

Розділ 5. Додаткові та сервісні послуги 

5.1. 
Надання інформації по рахунку засобами 

пуш-повідомлень 
Не тарифікується - 

5.2. 
Друк міні виписки в мережі банкоматів АТ 

"ТАСКОМБАНК" 
Послуга не надається - 

5.3. 
Зміна ПІН-коду в мережі банкоматів АТ 

"ТАСКОМБАНК" 
Послуга не надається - 

5.4. Плата за отримання інформації про залишок коштів на рахунку: 

5.4.1. в банкоматах АТ "ТАСКОМБАНК" Не тарифікується - 

5.4.2. в банкоматах  інших банків в Україні Послуга не надається - 
5.4.3. в банкоматах  інших банків за кордоном Послуга не надається - 
5.5. Плата за переоформлення E PIN Не тарифікується - 

5.6. 
Терміновий випуск/перевипуск платіжної 

карти/ПІН-конверту та доставка у 

відділення АТ « ТАСКОМБАНК» в м.Києві 
Послуга не надається - 

5.7. 
Плата за надання довідкової інформації щодо стану поточного (карткового) рахунку на 

паперових носіях: 

5.7.1. 
Надання виписки по рахунку за попередній 

звітний місяць 
Не тарифікується 

вартість доставки 

оплачує клієнт 
5.7.2. 

Надання виписки по рахунку за будь-який 

період на вимогу клієнта (з врахуванням 

п.5.7.1.) 
Не тарифікується 

5.7.3. 
Надання довідки про наявність рахунку та 

залишок коштів на ньому 
Не тарифікується 

5.8. Плата за блокування/розблокування платіжної карти: 
5.8.1. За ініціативою АТ "ТАСКОМБАНК" Не тарифікується - 

5.8.2. 
За ініціативою клієнта, в т.ч. у зв'язку з 

втратою/крадіжкою, пошкодженням 
Не тарифікується - 

5.8.3. 
Постановка карти в міжнародний 

(паперовий) Стоп-лист 
Не тарифікується - 

5.8.4. Розблокування платіжної карти Не тарифікується - 

5.9. 

Розслідування, зміна/уточнення умов 

платежу, анулювання платежу за 

ініціативою клієнта по переказах, 

здійснених клієнтом: 

Послуга не надається - 

5.10. 
Плата за безпідставне оскарження 

трансакції, в т.ч. ПДВ 
Послуга не надається - 

5.11. 
Перехід на інший Пакет послуг за 

ініціативою Клієнта 
Послуга не надається - 

5.12. 
Оформлення сервісу "Постійне платіжне 

доручення" 
Послуга не надається - 

5.13. 
Підключення до cистеми Інтернет-банкінгу 

"TAС24" 
Послуга не надається - 

5.14. 
Відкриття вкладного рахунку "Ощадний 

рахунок" в національній валюті 
Послуга не надається - 

Розділ 6. Купівля/продаж/конвертація іноземної валюти 

6.1. 
Продаж безготівкових валютних коштів на 

МВР 
Послуга не надається - 

6.2. Купівля безготівкових валютних коштів на 

МВР 
Послуга не надається - 

6.3. Конвертація безготівкової іноземної валюти Послуга не надається - 



однієї іноземної держави на безготівкову 

іноземну валюту іншої держави 
 

 

 

Додаток 1 до Протоколу Тарифного комітету №16-4 від 27.04.2023 р. 

Введено в дію 01.05.2023 р. 

Поточний рахунок sportbank («єВідновлення») 
Наповнення, Тарифи та умови обслуговування, що пропонуються до затвердження 

№ п/п Назва операції/послуги Розмір тарифу 
Примітки до 

тарифу 
Розділ 1. Відкриття, обслуговування та закриття поточного рахунку 

1.1. 
Вартість оформлення Картки «єВідновлення» та відкриття поточного рахунку 

«єВідновлення» 
1.1.1. Вартість оформлення Не тарифікується - 
1.1.2. Вартість обслуговування Не тарифікується - 

1.1.3. 
Вартість відкриття поточного рахунку 

(UAH) 
Не тарифікується - 

1.2. Випуск віртуальної платіжної картки   

1.2.1. 
Плата за випуск 

основної платіжної 

картки: 

Visa не іменна 

(віртуальна) 
Не тарифікується - 

1.2.2. 
Плата за випуск 

додаткової платіжної 

картки: 
Visa не іменна Послуга не надається - 

1.2.3. 

Плата за 

переоформлення 

основної платіжної 

картки у зв’язку з 

закінченням терміну дії: 

Visa не іменна Послуга не надається - 

1.2.4. 

Плата за 

переоформлення 

основної платіжної 

картки у зв’язку з 

втратою/крадіжкою: 

Visa не іменна  
(віртуальна) 

Не тарифікується - 

1.2.5. 
Плата за переоформлення основної 

платіжної картки за ініціативою Банку 
Не тарифікується - 

1.3. Плата за закриття поточного рахунку Не тарифікується - 

1.4. 
Щомісячна плата за обслуговування 

неактивного рахунку 
Не тарифікується - 

1.5. 
Нарахування процентів на позитивний 

залишок коштів на рахунку у національній 

валюті, % річних 
Не передбачено - 

Розділ 2. Зарахування коштів на поточний рахунок 

2.1. 
Плата за зарахування коштів на рахунок в 

результаті поповнення картки/рахунку 

готівкою 
Послуга не надається 

окрім випадків 

поповнення 

рахунку з метою 

погашення 

несанкціонованої 

заборгованості за 

рахунком 

2.2. 
Плата за зарахування коштів на рахунок в результаті безготівкового поповнення 

картки/рахунку: 



2.2.1. 
зарахування цільових коштів, що надійшли 

за Програмою «єВідновлення» 
 

Не тарифікується - 

2.2.2. 
зарахування інших коштів, що надійшли не 

за Програмою «єВідновлення» 
Послуга не надається - 

Розділ 3. Отримання готівки, розрахунки платіжною карткою 

3.1. 

Оплата купівлі товарів та послуг в торгово-

сервісній мережі та в мережі Інтернет 

суб’єктам господарювання, передбаченим 

відповідною постановою Кабінету Міністрів 

України. 

Не тарифікується - 

3.2. 

Оплата купівлі товарів та послуг в торгово-

сервісній мережі та в мережі Інтернет 

суб’єктам господарювання, які не 

передбачені постановою Кабінету Міністрів 

Послуга не надається  

3.3. Плата за отримання готівки Послуга не надається  

3.4. 
Конвертація (валюта операції відрізняється 

від валюти рахунку) 
Послуга не надається  

Розділ 4. Безготівкові перекази коштів з поточних рахунків 
4.1. Переказ коштів з поточного рахунку Послуга не надається - 

Розділ 5. Додаткові та сервісні послуги 

5.1. 
Надання інформації по рахунку засобами 

пуш-повідомлень 
Не тарифікується - 

5.2. 
Друк міні виписки в мережі банкоматів АТ 

"ТАСКОМБАНК" 
Послуга не надається - 

5.3. 
Зміна ПІН-коду в мережі банкоматів АТ 

"ТАСКОМБАНК" 
Послуга не надається - 

5.4. Плата за отримання інформації про залишок коштів на рахунку: 

5.4.1. в банкоматах АТ "ТАСКОМБАНК" Не тарифікується - 

5.4.2. в банкоматах  інших банків в Україні Послуга не надається - 
5.4.3. в банкоматах  інших банків за кордоном Послуга не надається - 
5.5. Плата за переоформлення E PIN Не тарифікується - 

5.6. 
Терміновий випуск/перевипуск платіжної 

карти/ПІН-конверту та доставка у 

відділення АТ « ТАСКОМБАНК» в м.Києві 
Послуга не надається - 

5.7. 
Плата за надання довідкової інформації щодо стану поточного (карткового) рахунку на 

паперових носіях: 

5.7.1. 
Надання виписки по рахунку за попередній 

звітний місяць 
Не тарифікується 

вартість доставки 

оплачує клієнт 
5.7.2. 

Надання виписки по рахунку за будь-який 

період на вимогу клієнта (з врахуванням 

п.5.7.1.) 
Не тарифікується 

5.7.3. 
Надання довідки про наявність рахунку та 

залишок коштів на ньому 
Не тарифікується 

5.8. Плата за блокування/розблокування платіжної карти: 
5.8.1. За ініціативою АТ "ТАСКОМБАНК" Не тарифікується - 

5.8.2. 
За ініціативою клієнта, в т.ч. у зв'язку з 

втратою/крадіжкою, пошкодженням 
Не тарифікується - 

5.8.3. 
Постановка карти в міжнародний 

(паперовий) Стоп-лист 
Послуга не надається  - 

5.8.4. Розблокування платіжної карти Не тарифікується - 

5.9. 

Розслідування, зміна/уточнення умов 

платежу, анулювання платежу за 

ініціативою клієнта по переказах, 

здійснених клієнтом: 

Послуга не надається - 

5.10. 
Плата за безпідставне оскарження 

трансакції, в т.ч. ПДВ 
Послуга не надається - 

5.11. Перехід на інший Пакет послуг за Послуга не надається - 



ініціативою Клієнта 

5.12. 
Оформлення сервісу "Постійне платіжне 

доручення" 
Послуга не надається - 

5.13. 
Підключення до cистеми Інтернет-банкінгу 

"TAС24" 
Послуга не надається - 

5.14. 
Відкриття вкладного рахунку "Ощадний 

рахунок" в національній валюті 
Послуга не надається - 

Розділ 6. Купівля/продаж/конвертація іноземної валюти 

6.1. 
Продаж безготівкових валютних коштів на 

МВР 
Послуга не надається - 

6.2. Купівля безготівкових валютних коштів на 

МВР 
Послуга не надається - 

6.3. Конвертація безготівкової іноземної валюти 

однієї іноземної держави на безготівкову 

іноземну валюту іншої держави 
Послуга не надається 

- 

 


