
до Протоколу № 63-7 засідання Тарифного комітету АТ «ТАСКОМБАНК» від 06.10.2022

№ п/п

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

Розділ 3. Отримання готівки, розрахунки платіжною карткою

не тарифікується

більше 1,0% + 5 грн.

не тарифікується

більше 1,0% + 5 грн.

3.3.

3.4.

3.5.

Розділ 4. Безготівкові перекази коштів з поточних рахунків

10-ть разів на 

календарний 

місяць

не тарифікується

у перший 

календарний 

місяць з дати 

отримання 

першої картки до 

рахунку

не тарифікується

більше 0,5% + 5 грн.
починаючи з 

другого місяця
4% + 5 грн.

4.2.

4.3.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

4.4.

4.3.1.

4.3.3.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

На строк вкладу 3 

місяці
600 грн.

На строк вкладу 

3 місяці
600 грн.

На строк вкладу 6 

місяців
300 грн.

На строк вкладу 

6 місяців
300 грн.

На строк вкладу 9 

місяців
150 грн.

На строк вкладу 

9 місяців
150 грн.

На строк вкладу 

12 місяців
Не тарифікується

На строк вкладу 

12 місяців
Не тарифікується

5.1.

5.2.

5.3.

5.3.1.

Плата за переоформлення PIN-конверту/E PIN Не тарифікується

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

Надання виписки по рахунку за попередній звітний місяць Не тарифікується

Купівля/продаж/конвертація іноземної валюти
3 0,5% min 100 грн. 4% + 5 грн.

Розділ 5. Додаткові та сервісні послуги

Надання інформації по рахунку засобами GSM-банкінгу, за 30 днів Не тарифікується

4.9.
За зарахування на рахунки клієнта цільових коштів з подальшим 

перерахуванням на депозитний  вклад в іноземній валюті:

Плата за переказ коштів на користь АТ "ТАСКОМБАНК" Не тарифікується 4,0% + 5 грн

Плата за безготівкові перекази власних коштів з картки АТ 

«ТАСКОМБАНК» на користь Збройних Сил України  через систему 

ТАS2U, офіційний сайт Банку 

Не тарифікується 4% + 5 грн.

Плата за переказ коштів з картки на картку через банкомати 0,5% +5 грн. 4,0% + 5 грн

Переказ коштів з поточного рахунку через мережу 

відділень/Контакт-Центр АТ «ТАСКОМБАНК»:

на рахунки, відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» 5 грн. 4% + 5 грн.

Плата за операцію валютообміну не тарифікується 4% + 5 грн.

Переказ коштів за реквизитами
< 20 000 грн.- 5 грн

≥ 20 000 грн.– 100 грн.
4% + 5 грн.

Операції оплати послуг (комунальних послуг, мобільного зв'язку, 

страхування та інших)
не тарифікується не тарифікується

Погашення кредитів оформлених в АТ "ТАСКОМБАНК" не тарифікується 4% + 5 грн.

4.1.
Переказ з картки на картку через систему ТАS2U та різні сервіси 

(P2P тощо)

Переказ коштів через систему ТАS2U:

в банкоматах та касах банків, POS-терміналах в торгово-сервісній 

мережі за межами України (без врахування комісій інших банків)
2,0% + 3 USD 2,0% + 3 USD

Плата за конвертацію (валюта операції відрізняється від валюти 

рахунку)
Не тарифікується

Власні кошти Кредитні кошти

Переказ коштів на депозитні рахунки у Банку 

(поповнення/розміщення вкладу) через систему ТАS2U/мережу 

відділень/Контакт-Центр АТ «ТАСКОМБАНК»

не тарифікується 4% + 5 грн.

В касах відділень АТ «ТАСКОМБАНК» з використанням платіжної 

картки

50 000 грн. на 

календарний 

місяць не тарифікується

В касах відділень інших банків (без врахування комісій інших 

банків) та у POS-терміналах в торгово-сервісній мережі на території 

України, та у касах відділень АТ «ТАСКОМБАНК» без використанням 

платіжної картки1

1,0% + 5 грн. не тарифікується

Розділ 2. Зарахування коштів на поточний рахунок

Плата за зарахування коштів на поточний рахунок Не тарифікується

Власні кошти Кредитні кошти

3.1.
В банкоматах АТ «ТАСКОМБАНК», банкоматах інших банків на 

території України 

10-ть разів на 

календарний 

місяць не тарифікується

Введено в дію з 12.10.2022

Пакет послуг «Кредитка» 
0 

(для продукту "Картка "Very Card")

Наповнення Пакету послуг, Тарифи та умови обслуговування

Назва операції/послуги Розмір тарифу

на рахунки, відкриті в інших банках
2 0,5% +5 грн. 4,0% + 5 грн

Плата за випуск/переоформлення  

додаткової платіжної картки та 

переоформлення основної платіжної 

картки у зв’язку з 

втратою/крадіжкою

MasterCard Debit 

іменна/неіменна/віртуальна
50 грн.

Плата за переоформлення основної або додаткової платіжної картки 

за ініціативою Банку
Не тарифікується

Нарахування процентів на позитивний залишок коштів на рахунку у 

національній валюті, % річних (згідно рішення КУАП)
Не нараховується

Розділ 1. Відкриття, обслуговування та закриття поточного рахунку

Вартість оформлення Пакету послуг та відкриття поточного рахунку 

(UAH)
Не тарифікується

Плата за випуск/переоформлення в 

зв'язку з закінченням терміну дії  

основної платіжної картки

MasterCard Debit 

іменна/неіменна/віртуальна
Не тарифікується

3.2.



до Протоколу № 63-7 засідання Тарифного комітету АТ «ТАСКОМБАНК» від 06.10.2022

№ п/п

Введено в дію з 12.10.2022

Пакет послуг «Кредитка» 
0 

(для продукту "Картка "Very Card")

Наповнення Пакету послуг, Тарифи та умови обслуговування

Назва операції/послуги Розмір тарифу

5.3.2.

5.3.3.

5.4.

5.5.

6.1.1.

6.1.2.

6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

Щомісячна Комісія за надання Розстрочки 3,50%

Розраховується від суми надання 

Розстрочки, сплачується щомісяця у 

складі ОРП.

Сума щомісячної комісії не 

змінюється при достроковому 

погашенні Розстрочки та 

сплачується 

 за весь термін, на який була 

надана Розстрочка

0 Усі тарифи - без ПДВ, за виключенням тарифу 5.5. Плата за безпідставне оскарження трансакції, оплата згідно тарифів одноразово від суми операції у день надання послуги 

1 - у касах відділень АТ «ТАСКОМБАНК» без використанням платіжної картки - не тарифікується одноразово, для клієнтів, що отримали на рахунок кошти за продуктом «Зручна готівка Максимум», на суму, що не 

перевищує  отриманої суми

2 - переказ власних коштів не тарифікується у випадках Переказу кредитних коштів фізичних осіб в рамках кредитування в АТ «ТАСКОМБАНК» для подальшого розрахунку з юридичною особою/фізичною 

особою за договорами купівлі – продажу, страхування (іншими договорами) в рахунок оплати за придбаний товар/надану послугу, на рахунки, відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» та інших банках та Переказу коштів 

на оплату страхових платежів за договорами страхування на рахунки юридичних осіб (аккредитованих Банком страхових компаній), відкриті в АТ "ТАСКОМБАНК "

3 - 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.

4 - Пільговий період  розповсюджується на всі витрати з картки на умовах ДКБО за виключення орперацій з отримання готівки, та тільки за умови своєчасного (до останнього робочого дня наступного  місяця) і 

повного погашення заборгованості, що виникла на кінець звітного місяця. В разі не своєчасного погашення даної заборгованості, дія пільгового періоду почне розповсюджуватися на витратні операції після 

повного погашення загальної заборгованості 

5 - В розмірі 1% від найбільшої суми заборгованості за кредитним договором, що виникла на певну дату в період з 1 числа  по останнє число попереднього місяця, в якому починається відповідний місячний 

період страхування згідно Договору страхування, але в будь-якому разі не менше 20,00 грн. Плата списується 5-го числа кожного місяця за попередній місяць. Якщо 5-е число місяця є неробочим днем, списання 

Проценти за користування Розстрочкою, % річних 0,0001% -

Розмір тарифу Примітки

Обов'язковий рівний платіж (ОРП)
Включає суми нарахованих 

процентів, комісії за надання 

Розстрочки та тіла Розстрочки

ОРП складається з суми 

нарахованих процентів, комісії за 

надання Розстрочки та частки тіла 

Розстрочки, у разі наявності, 

включаються суми прострочених 

заборгованостей минулих періодів.

6.2. Розстрочка

Термін надання Розстрочки 2-36 міс. -

Мінімальна сума Розстрочки від 500 грн.

Сума отриманих Розстрочок не 

може перевищувати суму 

встановленого Єдиного ліміту

Штраф за прострочення ОМП
0,24% за день прострочки ОМП + 

100 грн

0,24% нараховується на термінову 

та прострочену загальну 

заборгованість.

100 грн за кожен факт прострочки 

ОМП.

Страховий тариф
5 1% -

Згідно з Рішенням КУАП АТ 

«ТАСКОМБАНК»

Проценти за користування несанкціонованим овердрафтом, % 

річних
83,0%

6.1.3.
Проценти за користування 

кредитною лінією, % річних

За операціями зняття 

готівкових коштів
83,0%

Згідно з Рішенням КУАП АТ 

«ТАСКОМБАНК»
За іншими операціями 65,0%

Обов'язковий мінімальний платіж (ОМП)

Включає суми нарахованих 

процентів станом на останній 

робочий день місяця та інших 

платежів за наявності

Сума ОМП має бути не менше 100 

грн, але не більше залишку  

заборгованості

ОМП складається з суми 

нарахованих процентів станом на 

останній робочий день місяця. 

В суму ОМП, у разі наявності, 

включаються суми недозволеного 

овердрафту, процентів за 

користування несанкціонованим 

овердрафтом (тариф 6.1.4.), 

штрафів за прострочення ОМП 

(тариф 6.1.5.), суми прострочених 

заборгованостей минулих періодів.

Пільговий період
4  До 62 днів

Пільговий період розповсюджується 

на всі витрати з картки на умовах 

ДКБО за виключенням операцій з 

отримання готівки

Розділ 6. Умови обслуговування кредитної лінії/овердрафту в рамках кредитних продуктів, що передбачені в Пакеті послуг "Кредитка" 

(згідно рішення КУАП)

Розмір тарифу Примітки6.1. Кредитна лінія

Надання виписки по рахунку за будь-який період на вимогу клієнта 

(з врахуванням п.5.3.1.)
50 грн.

Надання довідки про наявність рахунку та залишок коштів на 

ньому/про стан заборгованості за кредитним договором
75 грн.

Плата за безпідставне оскарження транзакції, в т.ч. ПДВ 300 грн.

Розслідування, зміна/уточнення умов платежу, анулювання платежу 

за ініціативою клієнта по переказах, здійснених клієнтом
Не тарифікується


