
Додаток № 1 до Протоколу засідання Тарифного комітету АТ «ТАСКОМБАНК» №61-2 від 07.12.2017р.

Введено в дію з 18.12.2017р.

1.1.1. РКО
20% від суми комісійних доходів, отриманих Банком в перший місяць 

обслуговування клієнта

Виплата при умові уплати клієнтом комісії та 

проведення операції.

1% від суми залученого депозиту в гривні строком понад 12 місяців 

(до 30.09.2015 р. включно, починаючи з 01.10.2015 р. - 0,5 % від 

суми), 0,5% від суми гривневого еквіваленту залученого депозиту в 

доларах США строком понад 12 місяців (до 30.09.2015 р. включно, 

починаючи з 01.10.2015 р. - 0,2 % від суми)

0,75% від суми залученого депозиту в гривні строком від 9 до 12 

місяців (до 30.09.2015 р. включно, починаючи з 01.10.2015 р. - 0,4 

% від суми), 0,4% від суми гривневого еквіваленту залученого 

депозиту в доларах США строком від 9 до 12 місяців (до 30.09.2015 

р. включно, починаючи з 01.10.2015 р. - 0,15 % від суми)

0,5% від суми залученого депозиту в гривні строком від 6 до 9 

місяців (до 30.09.2015 р. включно, починаючи з 01.10.2015 р. - 0,25 

% від суми), 0,25% від суми гривневого еквіваленту залученого 

депозиту в доларах США строком від 6 до 9 місяців (до 30.09.2015 

р. включно, починаючи з 01.10.2015 р. - 0,1 % від суми)

0,25% від суми залученого депозиту в гривні строком від 3 до 6 

місяців (до 30.09.2015 р. включно, починаючи з 01.10.2015 р. - 0,15 

% від суми), 0,15% від суми гривневого еквіваленту залученого 

депозиту в доларах США строком від 3 до 6 місяців (до 30.09.2015 

р. включно, починаючи з 01.10.2015 р. - 0,05 % від суми)

0,075% від суми залученого депозиту в гривні строком від 1 до 3 

місяців (до 30.09.2015 р. включно, починаючи з 01.10.2015 р. - 0,04 

% від суми), 0,04% від суми гривневого еквіваленту залученого 

депозиту в доларах США строком від 1 до 3 місяців (до 30.09.2015 

р. включно, починаючи з 01.10.2015 р. - 0,02 % від суми)

1.1.2.2. варіант 2

Різниця між базовою ставкою ² та ставкою залучення, встановленою 

клієнту (за умови, що ставка залучення зменшена на 1% або нижче 

від базової ставки ² та складає не менше 70% від базової ставки ²)

1.1.3. Поточний рахунок За окремим рішенням Банку

1.1.3.1. Комісійна винагорода за залишки на

поточних рахунках залученого клієнта.
0,2% річних на залишки на поточному рахунку залученого клієнта.

Виплата винагороди здійснюється після 

стандартного погодження до 5 числа місяця, 

наступного за місяцем залучення.

0,2 % річних і 0,1 % річних в доларах США (у річному вимірі) від 

суми розміщених коштів (за умови залучення коштів за базовою 

ставкою ², без використання повноважень на збільшення процентної 

ставки уповноваженими працівниками та органами Банку)

Різниця між базовою ставкою ² та ставкою залучення, встановленою 

клієнту (за умови, що ставка залучення зменшена на 1% або нижче 

від базової ставки ² та складає не менше 70% від базової ставки ²)

Дана комісія разово сплачуватиметься клієнтом на 

користь Банку при укладенні додатку до договору 

факторингу, який встановлює ліміти фінансування.

При збільшенні ліміту фінансування протягом дії 

Договору факторингу комісія нараховується на 

суму збільшення ліміту фінансування.

Винагорода Представнику включається в 

розрахунок ефективної ставки кредитування. 

Розмір одноразової адміністративної комісії, 

отриманої від Клієнта за надання лізингу, не 

повинен бути нижчим 1% від вартості об’єкту 

лізингу.

Ставка кредитування не повинна бути нижча ніж 

на 1% від ставки, встановленої Комітетом з 

управління активів і пасивів АТ «ТАСКОМБАНК» 

для кредитних програм та діюча на дату 

оформлення договору лізингу.

Адміністративна комісія не повинна містити 

індивідуальних умов.
Виплата винагороди одноразово тільки після 

сплати клієнтом адміністративної комісії, сплати 

авансового платежу та підписання акту приймання-

передачі об’єкта в лізинг.
При укладанні нового договору лізингу з існуючим 

клієнтом винагорода виплачується після сплати 

клієнтом адміністративної комісії, сплати 

авансового платежу та підписання акту приймання-

передачі об’єкта в лізинг.

Виплата при умові уплати клієнтом комісії та 

проведення операції.

Виплата винагороди щомісячно.

1.1.2.1. варіант 1

1.1.5. Факторинг
Згідно рішення Кредитних органів АТ «ТАСКОМБАНУ», але не більше 

1 % від розміру ліміту фінансування за договором факторингу

1.2. Підготовка та подальше супроводження клієнта

1.2.1. РКО 20% від суми комісійних доходів, отриманих Банком

1.1.4. Поточний рахунок (Поточний +)

1.1.6. Фінансовий лізинг 1% від вартості об’єкту лізингу

Виплата винагороди щомісячно рівними частинами.

Послуги та тарифи винагороди представників та партнерів Банку за послуги щодо консультування клієнтів Банку

Розмір винагороди представників та партнерів Банку за новими клієнтами (відсутні в ОДБ)

Номер та Назва продукту та послуги 

відповідно до Тарифів банку
Рівень тарифу Примітки до тарифу

1. Клієнти - Юридичні особи

1.1. Консультування (направлення клієнта в Банк разово)

1.1.2. Депозит

Виплата винагороди здійснюється після 

стандартного погодження до 10 числа місяця, 

наступного за місяцем залучення, за умови 

залучення депозиту за базовою ² ставкою, без 

використання повноважень на збільшення % 

ставки уповноваженими працівниками та органами 

Банку. У випадку дострокового розірвання 

депозитного договору до 10 числа місяця, 

наступного за місяцем залучення виплата 

винагороди Представнику не здійснюється.



1% від суми залученого депозиту в гривні строком понад 12 місяців 

(до 30.09.2015 р. включно, починаючи з 01.10.2015 р. - 0,5 % від 

суми), 0,5% від суми гривневого еквіваленту залученого депозиту в 

доларах США строком понад 12 місяців (до 30.09.2015 р. включно, 

починаючи з 01.10.2015 р. - 0,2 % від суми)

0,75% від суми залученого депозиту в гривні строком від 9 до 12 

місяців (до 30.09.2015 р. включно, починаючи з 01.10.2015 р. - 0,4 

% від суми), 0,4% від суми гривневого еквіваленту залученого 

депозиту в доларах США строком від 9 до 12 місяців (до 30.09.2015 

р. включно, починаючи з 01.10.2015 р. - 0,15 % від суми)

0,5% від суми залученого депозиту в гривні строком від 6 до 9 

місяців (до 30.09.2015 р. включно, починаючи з 01.10.2015 р. - 0,25 

% від суми), 0,25% від суми гривневого еквіваленту залученого 

депозиту в доларах США строком від 6 до 9 місяців (до 30.09.2015 

р. включно, починаючи з 01.10.2015 р. - 0,1 % від суми)

0,25% від суми залученого депозиту в гривні строком від 3 до 6 

місяців (до 30.09.2015 р. включно, починаючи з 01.10.2015 р. - 0,15 

% від суми), 0,15% від суми гривневого еквіваленту залученого 

депозиту в доларах США строком від 3 до 6 місяців (до 30.09.2015 

р. включно, починаючи з 01.10.2015 р. - 0,05 % від суми)

0,075% від суми залученого депозиту в гривні строком від 1 до 3 

місяців (до 30.09.2015 р. включно, починаючи з 01.10.2015 р. - 0,04 

% від суми), 0,04% від суми гривневого еквіваленту залученого 

депозиту в доларах США строком від 1 до 3 місяців (до 30.09.2015 

р. включно, починаючи з 01.10.2015 р. - 0,02 % від суми)

1.2.2.2. варіант 2

Різниця між базовою ставкою ² та ставкою залучення, встановленою 

клієнту (за умови, що ставка залучення зменшена на 1% або нижче 

від базової ставки ² та складає не менше 70% від базової ставки ²)

Винагорода представника Банку враховується в 

комісії за адміністрування дебіторської 

заборгованості.

Комісія за адміністрування дебіторської 

заборгованості розраховується від суми прав 

вимоги грошових коштів, які відступаються на 

користь Банк за договором факторингу.

Дана комісія сплачуватиметься клієнтом на користь 

Банку при відступленні прав вимоги за договором 

факторингу. 

Банк перераховуватиме дану комісію у якості 

винагороди представнику, який залучив даного 

клієнта та здійснює його супроводження, частково 

або у повному обсязі.

1.2.4. Форекс

0,1% (до 30.09.2015 року включно) від обсягу проданої іноземної 

валюти на МВРУ/НБУ по експортним операціям (в т.ч. обов’язковий 

продаж іноземної валюти, згідно чинного законодавства України) за 

місяць обслуговування клієнта

Винагорода агента/Представника включається в 

розрахунок ефективної ставки кредитування. 

Виплата винагороди щомісячно тільки після сплати 

клієнтом адміністративної комісії, авансового 

платежу, підписання акту приймання-передачі 

об’єкта в лізинг, та сплати щомісячного 

лізингового платежу.

Ставка кредитування не повинна бути нижча ніж 

на 1% від ставки, встановленої Комітетом з 

управління активів і пасивів АТ «ТАСКОМБАНК» 

для кредитних програм та діюча на дату 

оформлення договору лізингу.

Адміністративна комісія не повинна містити 

індивідуальних умов.

1% від суми залученого депозиту в гривні, окрім продукту "Твої 

гроші- твої правила" та "Нові гроші",  строком понад 12 місяців (до 

30.09.2015 р. включно, починаючи з 01.10.2015 р. - 0,5 % від 

суми), 0,5% від суми гривневого еквіваленту залученого депозиту в 

доларах США строком понад 12 місяців (до 30.09.2015 р. включно, 

починаючи з 01.10.2015 р. - 0,2 % від суми)

0,75% від суми залученого депозиту в гривні , окрім продукту "Твої 

гроші- твої правила" та "Нові гроші", строком від 9 до 12 місяців (до 

30.09.2015 р. включно, починаючи з 01.10.2015 р. - 0,4 % від 

суми), 0,4% від суми гривневого еквіваленту залученого депозиту в 

доларах США строком від 9 до 12 місяців (до 30.09.2015 р. включно, 

починаючи з 01.10.2015 р. - 0,15 % від суми)

0,5% від суми залученого депозиту в гривні, окрім продукту "Твої 

гроші- твої правила" та "Нові гроші",  строком від 6 до 9 місяців (до 

30.09.2015 р. включно, починаючи з 01.10.2015 р. - 0,25 % від 

суми), 0,25% від суми гривневого еквіваленту залученого депозиту 

в доларах США строком від 6 до 9 місяців (до 30.09.2015 р. 

включно, починаючи з 01.10.2015 р. - 0,1 % від суми)

0,25% від суми залученого депозиту в гривні, окрім продукту "Твої 

гроші- твої правила" та "Нові гроші",  строком від 3 до 6 місяців (до 

30.09.2015 р. включно, починаючи з 01.10.2015 р. - 0,15 % від 

суми), 0,15% від суми гривневого еквіваленту залученого депозиту 

в доларах США строком від 3 до 6 місяців (до 30.09.2015 р. 

включно, починаючи з 01.10.2015 р. - 0,05 % від суми)

0,075% від суми залученого депозиту в гривні, окрім продукту "Твої 

гроші- твої правила" та "Нові гроші", строком від 1 до 3 місяців (до 

30.09.2015 р. включно, починаючи з 01.10.2015 р. - 0,04 % від 

суми), 0,04% від суми гривневого еквіваленту залученого депозиту 

в доларах США строком від 1 до 3 місяців (до 30.09.2015 р. 

включно, починаючи з 01.10.2015 р. - 0,02 % від суми)

2.1.1. Депозит

1.2.2.1. варіант 1

2.1.1.1 варіант 1

1.2.2. Депозит

Виплата винагороди здійснюється після 

стандартного погодження до 10 числа місяця, 

наступного за місяцем залучення, за умови 

залучення депозиту за базовою ² ставкою, без 

використання повноважень на збільшення % 

ставки уповноваженими працівниками та органами 

Банку. У випадку дострокового розірвання 

депозитного договору до 10 числа місяця, 

наступного за місяцем залучення виплата 

винагороди Представнику не здійснюється.

1.2.3. Комісія за адміністрування дебіторської 

заборгованості за договором факторингу

Згідно рішення Кредитних органів АТ «ТАСКОМБАНУ», але не більше 

0,5% від Повної суми прав вимог, що відступаються за договором 

факторингу

2. Клієнти - Фізичні особи

2.1. Консультування (направлення клієнта в Банк)

1.2.5. Фінансовий лізинг 1% (у річному вимірі) від фактичної заборгованості з  лізингу

Виплата винагороди здійснюється після 

стандартного погодження до 10 числа місяця, 

наступного за місяцем залучення, за умови 

залучення депозиту за базовою ² ставкою, без 

використання повноважень на збільшення % 

ставки уповноваженими працівниками та органами 

Банку. У випадку дострокового розірвання 

депозитного договору до 10 числа місяця, 

наступного за місяцем залучення виплата 

винагороди Представнику не здійснюється.



2.1.1.2 варіант 2

Різниця між базовою ставкою ² та ставкою залучення, встановленою 

клієнту (за умови, що ставка залучення зменшена на 1% або нижче 

від базової ставки ² та складає не менше 70% від базової ставки ²)

25,00 грн. за залучення депозиту на суму від 1 000,00 у  

гривневому еквіваленті до         10 000,00  у  гривневому 

еквіваленті строком від 3 місяців та більше 

62,50 грн. за залучення депозиту на суму від 10 000,01  у  

гривневому еквіваленті  до      25 000,00  у  гривневому еквіваленті  

строком від 3 місяців та більше

150,00 грн. за залучення депозиту на суму від 25 000,01  у  

гривневому еквіваленті  до    50 000,00  у  гривневому еквіваленті  

строком від 3 місяців та більше 

25,00 грн. за залучення депозиту на суму від 1 000,00 грн. до         

10 000,00 грн. строком від 3 місяців та більше 

62,50 грн. за залучення депозиту на суму від 10 000,01 грн. до      

25 000,00 грн. строком від 3 місяців та більше

150,00 грн. за залучення депозиту на суму від 25 000,01 грн. до    

50 000,00 грн. строком від 3 місяців та більше 

25,00 грн. за залучення депозиту на суму від 1 000,00 грн. до         

10 000,00 грн. строком від 3 місяців та більше 

62,50 грн. за залучення депозиту на суму від 10 000,01 грн. до      

25 000,00 грн. строком від 3 місяців та більше

100,00 грн. за залучення депозиту на суму від 25 000,01 грн. до    

50 000,00 грн. строком від 3 місяців та більше 

25,00 грн. за залучення депозиту на суму від 1 000,00 у  

гривневому еквіваленті до         10 000,00 у гривневому еквіваленті 

строком від 3 місяців та більше 
62,50 грн. за залучення депозиту на суму від 10 000,01 у  

гривневому еквіваленті до      25 000,00 у  гривневому еквіваленті 

строком від 3 місяців та більше
150,00 грн. за залучення депозиту на суму від 25 000,01 у  

гривневому еквіваленті до    50 000,00 у  гривневому еквіваленті 

строком від 3 місяців та більше 
270,00 грн. за залучення депозиту на суму від 50 000,01 у  

гривневому еквіваленті строком від 3 місяців та більше 

25,00 грн. за залучення депозиту на суму від 1 000,00 грн. до         

10 000,00 грн. строком від 3 місяців та більше 

62,50 грн. за залучення депозиту на суму від 10 000,01 грн. до      

25 000,00 грн. строком від 3 місяців та більше

150,00 грн. за залучення депозиту на суму від 25 000,01 грн. до    

50 000,00 грн. строком від 3 місяців та більше 

270,00 грн. за залучення депозиту на суму від 50 000,01 грн. 

строком від 3 місяців та більше 

25 грн. за залучення депозиту на суму від 1 000,00 грн. до         10 

000,00 грн. строком від 3 місяців та більше 

62,50 грн. за залучення депозиту на суму від 10 000,01 грн. до      

25 000,00 грн. строком від 3 місяців та більше

25,00 грн. за залучення депозиту на суму від 1 000,00 у  

гривневому еквіваленті до         10 000,00 у гривневому еквіваленті 

строком від 3 місяців та більше 
62,50 грн. за залучення депозиту на суму від 10 000,01 у  

гривневому еквіваленті до      25 000,00 у  гривневому еквіваленті 

строком від 3 місяців та більше
150,00 грн. за залучення депозиту на суму від 25 000,01 у  

гривневому еквіваленті до    50 000,00 у  гривневому еквіваленті 

строком від 3 місяців та більше 
270,00 грн. за залучення депозиту на суму від 50 000,01 у  

гривневому еквіваленті строком від 3 місяців та більше 

25,00 грн. за залучення депозиту на суму від 1 000,00 грн. до         

10 000,00 грн. строком від 3 місяців та більше 

62,50 грн. за залучення депозиту на суму від 10 000,01 грн. до      

25 000,00 грн. строком від 3 місяців та більше

150,00 грн. за залучення депозиту на суму від 25 000,01 грн. до    

50 000,00 грн. строком від 3 місяців та більше 

270,00 грн. за залучення депозиту на суму від 50 000,01 грн. 

строком від 3 місяців та більше 

25 грн. за залучення депозиту на суму від 1 000,00 грн. до         10 

000,00 грн. строком від 3 місяців та більше 
62,50 грн. за залучення депозиту на суму від 10 000,01 грн. до      

25 000,00 грн. строком від 3 місяців та більше
100,00 грн. за залучення депозиту на суму від 25 000,01 грн. 

строком від 3 місяців та більше 

2.1.1.4.1. Консультування (направлення клієнта в 

Банк)

Виплата винагороди здійснюється після 

стандартного погодження актів виконаних послуг 

до 10 числа кожного місяця, наступного за звітним, 

за умови залучення депозиту (внесення коштів на 

рахунок) за базовою ставкою по депозитах. У 

випадку дострокового розірвання депозитного 

договору до 1 числа місяця, наступного за місяцем 

залучення виплата винагороди не здійснюється.

2.1.1.4.2. Консультування (направлення клієнта в 

офіс партнерів, представників)

Виплата винагороди здійснюється після 

стандартного погодження актів виконаних послуг 

до 10 числа кожного місяця, наступного за звітним, 

за умови залучення депозиту (внесення коштів на 

рахунок) за базовою ставкою по депозитах. У 

випадку дострокового розірвання депозитного 

договору до 1 числа місяця, наступного за місяцем 

залучення виплата винагороди не здійснюється.

2.1.1.4.3. Формування пакету документів 

Виплата винагороди здійснюється після 

стандартного погодження актів виконаних послуг 

до 10 числа кожного місяця, наступного за звітним, 

за умови залучення депозиту (внесення коштів на 

рахунок) за базовою ставкою по депозитах. У 

випадку дострокового розірвання депозитного 

договору до 1 числа місяця, наступного за місяцем 

залучення виплата винагороди не здійснюється.

100,00 грн. за залучення депозиту на суму від 25 000,01 грн. 

строком від 3 місяців та більше 

2.1.1.5.1. Консультування (направлення клієнта в 

Банк)

Виплата винагороди здійснюється після 

стандартного погодження актів виконаних послуг 

до 10 числа кожного місяця, наступного за звітним, 

за умови залучення депозиту (внесення коштів на 

рахунок) за базовою ставкою по депозитах. У 

випадку дострокового розірвання депозитного 

договору до 1 числа місяця, наступного за місяцем 

залучення виплата винагороди не здійснюється.

2.1.1.5.2. Консультування (направлення клієнта в 

офіс партнерів, представників)

Виплата винагороди здійснюється після 

стандартного погодження актів виконаних послуг 

до 10 числа кожного місяця, наступного за звітним, 

за умови залучення депозиту (внесення коштів на 

рахунок) за базовою ставкою по депозитах. У 

випадку дострокового розірвання депозитного 

договору до 1 числа місяця, наступного за місяцем 

залучення виплата винагороди не здійснюється.

2.1.1.5.3. Формування пакету документів 

Виплата винагороди здійснюється після 

стандартного погодження актів виконаних послуг 

до 10 числа кожного місяця, наступного за звітним, 

за умови залучення депозиту (внесення коштів на 

рахунок) за базовою ставкою по депозитах. У 

випадку дострокового розірвання депозитного 

Виплата винагороди здійснюється після 

стандартного погодження до 10 числа місяця, 

наступного за місяцем залучення, за умови 

залучення депозиту за базовою ² ставкою, без 

використання повноважень на збільшення % 

ставки уповноваженими працівниками та органами 

Банку. У випадку дострокового розірвання 

депозитного договору до 10 числа місяця, 

наступного за місяцем залучення виплата 

винагороди Представнику не здійснюється.

2.1.1.3. Депозит «Твої гроші – твої правила»

2.1.1.3.1. Консультування (направлення клієнта в 

Банк)

Виплата винагороди здійснюється після 

стандартного погодження актів виконаних послуг 

до 10 числа кожного місяця, наступного за звітним, 

за умови залучення депозиту (внесення коштів на 

рахунок) за базовою ставкою по депозитах. У 

випадку дострокового розірвання депозитного 

договору до 1 числа місяця, наступного за місяцем 

залучення виплата винагороди не здійснюється.

2.1.1.3.2. Консультування (направлення клієнта в 

офіс партнерів, представників)

Виплата винагороди здійснюється після 

стандартного погодження актів виконаних послуг 

до 10 числа кожного місяця, наступного за звітним, 

за умови залучення депозиту (внесення коштів на 

рахунок) за базовою ставкою по депозитах. У 

випадку дострокового розірвання депозитного 

договору до 1 числа місяця, наступного за місяцем 

залучення виплата винагороди не здійснюється.

2.1.1.3.3. Формування пакету документів 

Виплата винагороди здійснюється після 

стандартного погодження актів виконаних послуг 

до 10 числа кожного місяця, наступного за звітним, 

за умови залучення депозиту (внесення коштів на 

рахунок) за базовою ставкою по депозитах. У 

випадку дострокового розірвання депозитного 

договору до 1 числа місяця, наступного за місяцем 

залучення виплата винагороди не здійснюється.

2.1.1.4. Депозит "Нові гроші"

2.1.1.5. Депозит «Стабільний»



25,00 грн. за залучення депозиту на суму від 1 000,00 у гривневому 

еквіваленті до         10 000,00 у гривневому еквіваленті строком від 

3 місяців та більше
62,50 грн. за залучення депозиту на суму від 10 000,01 у 

гривневому еквіваленті до      25 000,00 у гривневому еквіваленті 

строком від 3 місяців та більше
150,00 грн. за залучення депозиту на суму від 25 000,01 у 

гривневому еквіваленті до    50 000,00 у гривневому еквіваленті 

строком від 3 місяців та більше

25,00 грн. за залучення депозиту на суму від 1 000,00 грн. до         

10 000,00 грн. строком від 3 місяців та більше

62,50 грн. за залучення депозиту на суму від 10 000,01 грн. до      

25 000,00 грн. строком від 3 місяців та більше

150,00 грн. за залучення депозиту на суму від 25 000,01 грн. до    

50 000,00 грн. строком від 3 місяців та більше

25,00 грн. за залучення депозиту на суму від 1 000,00 грн. до         

10 000,00 грн. строком від 3 місяців та більше
62,50 грн. за залучення депозиту на суму від 10 000,01 грн. до      

25 000,00 грн. строком від 3 місяців та більше
100,00 грн. за залучення депозиту на суму від 25 000,01 грн. до    

50 000,00 грн. строком від 3 місяців та більше

25,00 грн. за залучення депозиту на суму від 1 000,00 у гривневому 

еквіваленті до         10 000,00 у гривневому еквіваленті строком від 

3 місяців та більше
62,50 грн. за залучення депозиту на суму від 10 000,01 у 

гривневому еквіваленті до      25 000,00 у гривневому еквіваленті 

строком від 3 місяців та більше
150,00 грн. за залучення депозиту на суму від 25 000,01 у 

гривневому еквіваленті до    50 000,00 у гривневому еквіваленті 

строком від 3 місяців та більше
270,00 грн. за залучення депозиту на суму від 50 000,01 у 

гривневому еквіваленті строком від 3 місяців та більше

25,00 грн. за залучення депозиту на суму від 1 000,00 грн. до         

10 000,00 грн. строком від 3 місяців та більше

62,50 грн. за залучення депозиту на суму від 10 000,01 грн. до      

25 000,00 грн. строком від 3 місяців та більше

150,00 грн. за залучення депозиту на суму від 25 000,01 грн. до    

50 000,00 грн. строком від 3 місяців та більше

270,00 грн. за залучення депозиту на суму від 50 000,01 грн. 

строком від 3 місяців та більше

25,00 грн. за залучення депозиту на суму від 1 000,00 грн. до         

10 000,00 грн. строком від 3 місяців та більше
62,50 грн. за залучення депозиту на суму від 10 000,01 грн. до      

25 000,00 грн. строком від 3 місяців та більше

2.1.2.1. Пакет "ТАС-СТАНДАРТ" 50 грн.

2.1.2.2. Пакет "ТАС-ПРЕМІУМ" 300 грн.

2.1.2.3. Пакет "ТАС-ЕЛІТ" 700 грн.

2.1.2.4. Пакет Електронні гроші + віртуальна

наперед оплачена картка MasterCard Prepaid
0,20 грн.

Одноразова виплата при умові замовлення 

Клієнтом віртуальних карток засобами Агента. 

Виплата здійснюється після стандартного 

погодження актів наданих послуг до 10го числа 

кожного місяця, наступного за звітним.

Виплата при умові уплати клієнтом комісії та

проведення операції.

При переведенні договору на форексні операції

клієнта на обслуговування до Банку. Договором на

форексні операції клієнта, переведеним на

обслуговування до Банку, вважається такий новий

договір існуючого клієнта Банку, за яким

обслуговування клієнта здійснює Банк.

Виплата винагороди здійснюється після 

стандартного погодження актів виконаних послуг 

до 10 числа кожного місяця, наступного за звітним, 

за умови залучення депозиту (внесення коштів на 

рахунок) за базовою ставкою по депозитах. У 

випадку дострокового розірвання депозитного 

договору до 1 числа місяця, наступного за місяцем 

залучення виплата винагороди не здійснюється.

2.1.1.7.3. Формування пакету документів

Виплата винагороди здійснюється після 

стандартного погодження актів виконаних послуг 

до 10 числа кожного місяця, наступного за звітним, 

за умови залучення депозиту (внесення коштів на 

рахунок) за базовою ставкою по депозитах. У 

випадку дострокового розірвання депозитного 

договору до 1 числа місяця, наступного за місяцем 

2.1.1.7.1. Консультування (направлення клієнта в 

Банк)

Виплата винагороди здійснюється після 

стандартного погодження актів виконаних послуг 

до 10 числа кожного місяця, наступного за звітним, 

за умови залучення депозиту (внесення коштів на 

рахунок) за базовою ставкою по депозитах. У 

випадку дострокового розірвання депозитного 

договору до 1 числа місяця, наступного за місяцем 

залучення виплата винагороди не здійснюється.

Виплата винагороди здійснюється після 

стандартного погодження актів виконаних послуг 

до 10 числа кожного місяця, наступного за звітним, 

за умови залучення депозиту (внесення коштів на 

рахунок) за базовою ставкою по депозитах. У 

випадку дострокового розірвання депозитного 

2.1.1.7. Депозит «Прибутковий»

100,00 грн. за залучення депозиту на суму від 25 000,01 грн. 

строком від 3 місяців та більше 

2.1.1.6.2. Консультування (направлення клієнта в 

офіс партнерів, представників)

Виплата винагороди здійснюється після 

стандартного погодження актів виконаних послуг 

до 10 числа кожного місяця, наступного за звітним, 

за умови залучення депозиту (внесення коштів на 

рахунок) за базовою ставкою по депозитах. У 

випадку дострокового розірвання депозитного 

договору до 1 числа місяця, наступного за місяцем 

залучення виплата винагороди не здійснюється.

2.1.1.6.3. Формування пакету документів 

Розмір винагороди Представників Банку за існуючими клієнтами ¹

Номер та Назва продукту та послуги 

відповідно до Тарифів банку
Рівень тарифу Примітки до тарифу

3. Клієнти - Юридичні особи

3.1. Консультування (направлення клієнта в Банк разово)

3.1.1. Форекс

20% від суми комісійних доходів, отриманих Банком від клієнта 

одноразово з кожного платежу за форексні операції протягом 30 

днів після укладання відповідного договору

2.1.1.6. Депозит «Перспективний»

2.1.1.6.1. Консультування (направлення клієнта в 

Банк)

Виплата винагороди здійснюється після 

стандартного погодження актів виконаних послуг 

до 10 числа кожного місяця, наступного за звітним, 

за умови залучення депозиту (внесення коштів на 

рахунок) за базовою ставкою по депозитах. У 

випадку дострокового розірвання депозитного 

договору до 1 числа місяця, наступного за місяцем 

залучення виплата винагороди не здійснюється.

2.1.1.7.2. Консультування (направлення клієнта в 

офіс партнерів, представників)

2.1.2. Пакети банківських послуг для фізичних осіб

Виплата при умові уплати клієнтом комісії та 

проведення операції.



1% від суми залученого депозиту в гривні строком понад 12 місяців 

(до 30.09.2015 р. включно, починаючи з 01.10.2015 р. - 0,5 % від 

суми), 0,5% від суми гривневого еквіваленту залученого депозиту в 

доларах США строком понад 12 місяців (до 30.09.2015 р. включно, 

починаючи з 01.10.2015 р. - 0,2 % від суми)

0,75% від суми залученого депозиту в гривні строком від 9 до 12 

місяців (до 30.09.2015 р. включно, починаючи з 01.10.2015 р. - 0,4 

% від суми), 0,4% від суми гривневого еквіваленту залученого 

депозиту в доларах США строком від 9 до 12 місяців (до 30.09.2015 

р. включно, починаючи з 01.10.2015 р. - 0,15 % від суми)

0,5% від суми залученого депозиту в гривні строком від 6 до 9 

місяців (до 30.09.2015 р. включно, починаючи з 01.10.2015 р. - 0,25 

% від суми), 0,25% від суми гривневого еквіваленту залученого 

депозиту в доларах США строком від 6 до 9 місяців (до 30.09.2015 

р. включно, починаючи з 01.10.2015 р. - 0,1 % від суми)

0,25% від суми залученого депозиту в гривні строком від 3 до 6 

місяців (до 30.09.2015 р. включно, починаючи з 01.10.2015 р. - 0,15 

% від суми), 0,15% від суми гривневого еквіваленту залученого 

депозиту в доларах США строком від 3 до 6 місяців (до 30.09.2015 

р. включно, починаючи з 01.10.2015 р. - 0,05 % від суми)

0,075% від суми залученого депозиту в гривні строком від 1 до 3 

місяців (до 30.09.2015 р. включно, починаючи з 01.10.2015 р. - 0,04 

% від суми), 0,04% від суми гривневого еквіваленту залученого 

депозиту в доларах США строком від 1 до 3 місяців (до 30.09.2015 

р. включно, починаючи з 01.10.2015 р. - 0,02 % від суми)

3.1.2.2 варіант 2

Різниця між базовою ставкою ² та ставкою залучення, встановленою 

клієнту (за умови, що ставка залучення зменшена на 1% або нижче 

від базової ставки ² та складає не менше 70% від базової ставки ²)

3.1.3. Поточний рахунок За окремим рішенням Банку

0,2 % річних і 0,1 % річних в доларах США (у річному вимірі) від 

суми розміщених коштів (за умови залучення коштів за базовою 

ставкою ², без використання повноважень на збільшення процентної 

ставки уповноваженими працівниками та органами Банку)

Різниця між базовою ставкою ² та ставкою залучення, встановленою 

клієнту (за умови, що ставка залучення зменшена на 1% або нижче 

від базової ставки ² та складає не менше 70% від базової ставки ²)

Винагорода Представнику включається в 

розрахунок ефективної ставки кредитування. 

Ставка кредитування не повинна бути нижча ніж 

на 1% від ставки, встановленої Комітетом з 

управління активів і пасивів АТ «ТАСКОМБАНК» 

для кредитних програм та діюча на дату 

оформлення кредитного договору.

Комісія за видачу кредиту не повинна містити 

індивідуальних умов.

Виплата винагороди одноразово тільки після 

уплати клієнтом комісії та отриманні кредиту.

При укладанні нового кредитного договору з 

існуючим клієнтом винагорода виплачується при 

видачі клієнту кредиту після сплати клієнтом 

одноразової комісії відповідно до обраного 

кредитного продукту Банку.

Виплата при умові уплати клієнтом комісії та

проведення операції.

Виплата винагороди щомісячно.

При переведенні договору на форексні операції

клієнта на обслуговування до Банку. Договором на

форексні операції клієнта, переведеним на

обслуговування до Банку, вважається такий новий

договір існуючого клієнта Банку, за яким

обслуговування клієнта здійснює Банк.

Винагорода Представнику включається в

розрахунок ефективної ставки кредитування.

Виплата винагороди щомісячно тільки після уплати 

клієнтом комісії та відсотків по кредиту та 

отриманні кредиту.

Ставка кредитування не повинна бути нижча ніж

на 1% від ставки, встановленої Комітетом з

управління активів і пасивів АТ «ТАСКОМБАНК»

для кредитних програм та діюча на дату

оформлення кредитного договору.

Комісія за видачу кредиту не повинна містити

індивідуальних умов.
При укладанні нового кредитного договору з

існуючим клієнтом винагорода виплачується при

видачі клієнту кредиту після сплати клієнтом

одноразової комісії відповідно до обраного

кредитного продукту Банку.

4.1. Депозит «Твої гроші – твої правила»

25,00 грн. за залучення депозиту на суму від 1 000,00 у  

гривневому еквіваленті  до         10 000,00 у  гривневому 

еквіваленті  строком від 3 місяців та більше 

62,50 грн. за залучення депозиту на суму від 10 000,01 у  

гривневому еквіваленті  до      25 000,00 у  гривневому еквіваленті  

строком від 3 місяців та більше

4.1.1. Консультування (направлення клієнта в 

Банк)

Виплата винагороди здійснюється після 

стандартного погодження актів виконаних послуг 

до 10 числа кожного місяця, наступного за звітним, 

за умови залучення депозиту (внесення коштів на 

рахунок) за базовою ставкою по депозитах. У 

випадку дострокового розірвання депозитного 

договору до 1 числа місяця, наступного за місяцем 

залучення виплата винагороди не здійснюється.

3.2. Підготовка та подальше супроводження клієнта

3.2.1. Форекс
20% від суми комісійних доходів, отриманих Банком від клієнта за 

форексні операції

3.2.2. Кредит

4. Клієнти - Фізичні особи

При розміщенні строкових депозитних вкладів, за 

умови, що ставка залучення не буде перевищувати 

розмір базової ставки ² за даними типами вкладів. 

При поповненні депозитного рахунку виплата 

винагороди здійснюється за умови надання 

Представником листа-клопотання за таким 

поповненням. Виплата винагороди здійснюється 

після стандартного погодження до 10 числа 

місяця, наступного за місяцем залучення, за умови 

залучення депозиту за базовою ² ставкою, без 

використання повноважень на збільшення % 

ставки уповноваженими працівниками та органами 

Банку. У випадку дострокового розірвання 

депозитного договору до 10 числа місяця, 

наступного за місяцем залучення виплата 

винагороди Представнику не здійснюється.

3.1.2.1 варіант 1

1% (у річному вимірі) від фактичної заборгованості по кредиту

3.1.5. Кредит 50% від розміру одноразової комісії за видачу кредиту

3.1.4. Поточний рахунок (Поточний +)

При розміщенні коштів, за умови, що ставка

залучення не буде перевищувати розмір базової

ставки ² за даними типами рахунків. При

поповненні рахунку виплата винагороди

здійснюється за умови надання Представником

листа-клопотання за таким поповненням. Виплата

винагороди здійснюється щомісячно. За місяць, в

якому здійснено дострокове розірвання договору,

виплата винагороди Представнику не

здійснюється.

3.1.2. Депозит



150,00 грн. за залучення депозиту на суму від 25 000,01 у 

гривневому еквіваленті  до    50 000,00 у  гривневому еквіваленті  

строком від 3 місяців та більше 

25,00 грн. за залучення депозиту на суму від 1 000,00 грн. до         

10 000,00 грн. строком від 3 місяців та більше 
62,50 грн. за залучення депозиту на суму від 10 000,01 грн. до      

25 000,00 грн. строком від 3 місяців та більше
150,00 грн. за залучення депозиту на суму від 25 000,01 грн. до    

50 000,00 грн. строком від 3 місяців та більше 
25,00 грн. за залучення депозиту на суму від 1 000,00 грн. до         

10 000,00 грн. строком від 3 місяців та більше 
62,50 грн. за залучення депозиту на суму від 10 000,01 грн. до      

25 000,00 грн. строком від 3 місяців та більше
100,00 грн. за залучення депозиту на суму від 25 000,01 грн. до    

50 000,00 грн. строком від 3 місяців та більше 

25,00 грн. за залучення депозиту на суму від 1 000,00 у  

гривневому еквіваленті  до         10 000,00 у  гривневому 

еквіваленті строком від 3 місяців та більше 
62,50 грн. за залучення депозиту на суму від 10 000,01 у  

гривневому еквіваленті  до      25 000,00 у  гривневому еквіваленті  

строком від 3 місяців та більше
150,00 грн. за залучення депозиту на суму від 25 000,01 у  

гривневомуеквіваленті  до    50 000,00 у  гривневому еквіваленті  

строком від 3 місяців та більше 
270,00 грн. за залучення депозиту на суму від 50 000,01 у  

гривневому еквіваленті  строком від 3 місяців та більше 
25,00 грн. за залучення депозиту на суму від 1 000,00 грн. до         

10 000,00 грн. строком від 3 місяців та більше 
62,50 грн. за залучення депозиту на суму від 10 000,01 грн. до      

25 000,00 грн. строком від 3 місяців та більше
150,00 грн. за залучення депозиту на суму від 25 000,01 грн. до    

50 000,00 грн. строком від 3 місяців та більше 
270,00 грн. за залучення депозиту на суму від 50 000,01 грн. 

строком від 3 місяців та більше 
25,00 грн. за залучення депозиту на суму від 1 000,00 грн. до         

10 000,00 грн. строком від 3 місяців та більше 
62,50 грн. за залучення депозиту на суму від 10 000,01 грн. до      

25 000,00 грн. строком від 3 місяців та більше

25,00 грн. за залучення депозиту на суму від 1 000,00 у  

гривневому еквіваленті  до         10 000,00 у  гривневому 

еквіваленті строком від 3 місяців та більше 
62,50 грн. за залучення депозиту на суму від 10 000,01 у  

гривневому еквіваленті  до      25 000,00 у  гривневому еквіваленті  

строком від 3 місяців та більше
150,00 грн. за залучення депозиту на суму від 25 000,01 у  

гривневомуеквіваленті  до    50 000,00 у  гривневому еквіваленті  

строком від 3 місяців та більше 
270,00 грн. за залучення депозиту на суму від 50 000,01 у  

гривневому еквіваленті  строком від 3 місяців та більше 
25,00 грн. за залучення депозиту на суму від 1 000,00 грн. до         

10 000,00 грн. строком від 3 місяців та більше 
62,50 грн. за залучення депозиту на суму від 10 000,01 грн. до      

25 000,00 грн. строком від 3 місяців та більше
150,00 грн. за залучення депозиту на суму від 25 000,01 грн. до    

50 000,00 грн. строком від 3 місяців та більше 
270,00 грн. за залучення депозиту на суму від 50 000,01 грн. 

строком від 3 місяців та більше 
25,00 грн. за залучення депозиту на суму від 1 000,00 грн. до         

10 000,00 грн. строком від 3 місяців та більше 
62,50 грн. за залучення депозиту на суму від 10 000,01 грн. до      

25 000,00 грн. строком від 3 місяців та більше
100,00 грн. за залучення депозиту на суму від 25 000,01 грн. 

строком від 3 місяців та більше 

25,00 грн. за залучення депозиту на суму від 1 000,00 у гривневому 

еквіваленті до         10 000,00 у гривневому еквіваленті строком від 

3 місяців та більше
62,50 грн. за залучення депозиту на суму від 10 000,01 у 

гривневому еквіваленті до      25 000,00 у гривневому еквіваленті 

строком від 3 місяців та більше
150,00 грн. за залучення депозиту на суму від 25 000,01 у 

гривневому еквіваленті до    50 000,00 у гривневому еквіваленті 

строком від 3 місяців та більше
25,00 грн. за залучення депозиту на суму від 1 000,00 грн. до         

10 000,00 грн. строком від 3 місяців та більше
62,50 грн. за залучення депозиту на суму від 10 000,01 грн. до      

25 000,00 грн. строком від 3 місяців та більше
150,00 грн. за залучення депозиту на суму від 25 000,01 грн. до    

50 000,00 грн. строком від 3 місяців та більше
25,00 грн. за залучення депозиту на суму від 1 000,00 грн. до         

10 000,00 грн. строком від 3 місяців та більше
62,50 грн. за залучення депозиту на суму від 10 000,01 грн. до      

25 000,00 грн. строком від 3 місяців та більше
100,00 грн. за залучення депозиту на суму від 25 000,01 грн. до    

50 000,00 грн. строком від 3 місяців та більше

25,00 грн. за залучення депозиту на суму від 1 000,00 у гривневому 

еквіваленті до         10 000,00 у гривневому еквіваленті строком від 

3 місяців та більше
62,50 грн. за залучення депозиту на суму від 10 000,01 у 

гривневому еквіваленті до      25 000,00 у гривневому еквіваленті 

строком від 3 місяців та більше
150,00 грн. за залучення депозиту на суму від 25 000,01 у 

гривневому еквіваленті до    50 000,00 у гривневому еквіваленті 

строком від 3 місяців та більше

270,00 грн. за залучення депозиту на суму від 50 000,01 у 

гривневому еквіваленті строком від 3 місяців та більше

Виплата винагороди здійснюється після 

стандартного погодження актів виконаних послуг 

до 10 числа кожного місяця, наступного за звітним, 

за умови залучення депозиту (внесення коштів на 

рахунок) за базовою ставкою по депозитах. У 

випадку дострокового розірвання депозитного 

договору до 1 числа місяця, наступного за місяцем 

залучення виплата винагороди не здійснюється.

Виплата винагороди здійснюється після 

стандартного погодження актів виконаних послуг 

до 10 числа кожного місяця, наступного за звітним, 

за умови залучення депозиту (внесення коштів на 

рахунок) за базовою ставкою по депозитах. У 

випадку дострокового розірвання депозитного 
Виплата винагороди здійснюється після 

стандартного погодження актів виконаних послуг 

до 10 числа кожного місяця, наступного за звітним, 

за умови залучення депозиту (внесення коштів на 

рахунок) за базовою ставкою по депозитах. У 

випадку дострокового розірвання депозитного 

Виплата винагороди здійснюється після 

стандартного погодження актів виконаних послуг 

до 10 числа кожного місяця, наступного за звітним, 

за умови залучення депозиту (внесення коштів на 

рахунок) за базовою ставкою по депозитах. У 

випадку дострокового розірвання депозитного 

договору до 1 числа місяця, наступного за місяцем 

залучення виплата винагороди не здійснюється.

4.1.1. Консультування (направлення клієнта в 

Банк)

Виплата винагороди здійснюється після 

стандартного погодження актів виконаних послуг 

до 10 числа кожного місяця, наступного за звітним, 

за умови залучення депозиту (внесення коштів на 

рахунок) за базовою ставкою по депозитах. У 

випадку дострокового розірвання депозитного 

договору до 1 числа місяця, наступного за місяцем 

залучення виплата винагороди не здійснюється.

4.1.2. Консультування (направлення клієнта в офіс 

партнерів, представників)

Виплата винагороди здійснюється після 

стандартного погодження актів виконаних послуг 

до 10 числа кожного місяця, наступного за звітним, 

за умови залучення депозиту (внесення коштів на 

рахунок) за базовою ставкою по депозитах. У 

випадку дострокового розірвання депозитного 

4.1.3.Формування пакету документів 

4.3.2. Консультування (направлення клієнта в 

Банк, направлення клієнта в офіс партнерів, 

представників)

Виплата винагороди здійснюється після 

стандартного погодження актів виконаних послуг 

до 10 числа кожного місяця, наступного за звітним, 

за умови залучення депозиту (внесення коштів на 

рахунок) за базовою ставкою по депозитах. У 

випадку дострокового розірвання депозитного 

договору до 1 числа місяця, наступного за місяцем 

залучення виплата винагороди не здійснюється.

Виплата винагороди здійснюється після 

стандартного погодження актів виконаних послуг 

до 10 числа кожного місяця, наступного за звітним, 

за умови залучення депозиту (внесення коштів на 

рахунок) за базовою ставкою по депозитах. У 

випадку дострокового розірвання депозитного 

4.2. Депозит "Нові гроші"

4.2.1. Консультування (направлення клієнта в 

Банк, направлення клієнта в офіс партнерів, 

представників)

Виплата винагороди здійснюється після 

стандартного погодження актів виконаних послуг 

до 10 числа кожного місяця, наступного за звітним, 

за умови залучення депозиту (внесення коштів на 

рахунок) за базовою ставкою по депозитах. У 

випадку дострокового розірвання депозитного 

договору до 1 числа місяця, наступного за місяцем 

залучення виплата винагороди не здійснюється.

4.2.2. Консультування (направлення клієнта в 

Банк, направлення клієнта в офіс партнерів, 

представників)

Виплата винагороди здійснюється після 

стандартного погодження актів виконаних послуг 

до 10 числа кожного місяця, наступного за звітним, 

за умови залучення депозиту (внесення коштів на 

рахунок) за базовою ставкою по депозитах. У 

випадку дострокового розірвання депозитного 

договору до 1 числа місяця, наступного за місяцем 

залучення виплата винагороди не здійснюється.

4.2.3. Формування пакету документів 

Виплата винагороди здійснюється після 

стандартного погодження актів виконаних послуг 

до 10 числа кожного місяця, наступного за звітним, 

за умови залучення депозиту (внесення коштів на 

рахунок) за базовою ставкою по депозитах. У 

випадку дострокового розірвання депозитного 

договору до 1 числа місяця, наступного за місяцем 

4.3.3. Формування пакету документів 

Виплата винагороди здійснюється після 

стандартного погодження актів виконаних послуг 

до 10 числа кожного місяця, наступного за звітним, 

за умови залучення депозиту (внесення коштів на 

рахунок) за базовою ставкою по депозитах. У 

випадку дострокового розірвання депозитного 

4.3. Депозит "Стабільний"

4.3.1. Консультування (направлення клієнта в 

Банк, направлення клієнта в офіс партнерів, 

представників)

Виплата винагороди здійснюється після 

стандартного погодження актів виконаних послуг 

до 10 числа кожного місяця, наступного за звітним, 

за умови залучення депозиту (внесення коштів на 

рахунок) за базовою ставкою по депозитах. У 

випадку дострокового розірвання депозитного 

договору до 1 числа місяця, наступного за місяцем 

залучення виплата винагороди не здійснюється.

100,00 грн. за залучення депозиту на суму від 25 000,01 грн. 

строком від 3 місяців та більше 

4.4. Депозит «Перспективний»

4.4.1. Консультування (направлення клієнта в 

Банк)

4.4.2. Консультування (направлення клієнта в офіс 

партнерів, представників)

4.4.3. Формування пакету документів 

4.5. Депозит «Прибутковий»

4.5.1. Консультування (направлення клієнта в 

Банк)



25,00 грн. за залучення депозиту на суму від 1 000,00 грн. до         

10 000,00 грн. строком від 3 місяців та більше
62,50 грн. за залучення депозиту на суму від 10 000,01 грн. до      

25 000,00 грн. строком від 3 місяців та більше

150,00 грн. за залучення депозиту на суму від 25 000,01 грн. до    

50 000,00 грн. строком від 3 місяців та більше

270,00 грн. за залучення депозиту на суму від 50 000,01 грн. 

строком від 3 місяців та більше

25,00 грн. за залучення депозиту на суму від 1 000,00 грн. до         

10 000,00 грн. строком від 3 місяців та більше
62,50 грн. за залучення депозиту на суму від 10 000,01 грн. до      

25 000,00 грн. строком від 3 місяців та більше

* - Послуги по консультуванню : клієнти – юридичні особи в т.ч. ПДВ

* - Послуги по консультуванню: клієнти фізичні особи та клієнти фізичні особи –СПД, у яких вид діяльності не відповідає вказаній послузі підлягає 

оподаткуванню згідно до законодавства

4.5.2. Консультування (направлення клієнта в офіс 

партнерів, представників)

4.5.3. Формування пакету документів

Виплата винагороди здійснюється після 

стандартного погодження актів виконаних послуг 

до 10 числа кожного місяця, наступного за звітним, 

за умови залучення депозиту (внесення коштів на 

рахунок) за базовою ставкою по депозитах. У 

випадку дострокового розірвання депозитного 

договору до 1 числа місяця, наступного за місяцем 

залучення виплата винагороди не здійснюється.

Виплата винагороди здійснюється після 

стандартного погодження актів виконаних послуг 

до 10 числа кожного місяця, наступного за звітним, 

за умови залучення депозиту (внесення коштів на 

рахунок) за базовою ставкою по депозитах. У 

випадку дострокового розірвання депозитного 

договору до 1 числа місяця, наступного за місяцем 

залучення виплата винагороди не здійснюється.

3
 Парнери- це фінансові компанії, з якими банком укладено договір співробітництва. Тарифи діють згідно затвердженого додатку для партнерів, якщо інші умови не 

передбачено договором співробітництва.

¹ Існуючі клієнти – це клієнти, що обслуговуються в Банку, перебувають з Банком у договірних відносинах до подання Представником клопотання щодо обслуговування 

таких клієнтів за новими угодами та їх пролонгацією (термін дії яких продовжено) та були раніше залучені до співпраці з Банком відповідними представниками. Виплата 

винагороди представнику здійснюється за тими існуючими клієнтами, які були направлені в Банк цим представником.

² Базова ставка – це процентна ставка за депозитами, встановлена Комітетом з управління активів і пасивів АТ «ТАСКОМБАНК» для депозитних продуктів та діюча на дату 

розміщення депозиту.

100,00 грн. за залучення депозиту на суму від 25 000,01 грн. 

строком від 3 місяців та більше 


