Додаток №2 до Протоколу №11-3 засідання Тарифного комітету АТ «ТАСКОМБАНК» від 21.02.2019
Введено в дію з 01.03.2019 року

Тарифи по обслуговуванню фізичних осіб за пакетом послуг «WEEKEND CARD»
Назва операції/послуги

№ п/п

Розмір тарифу

ПДВ

365 грн.

Без ПДВ

Примітки

Розділ 1. Умови обслуговування пакету послуг
1.1.

Комісія за обслуговування рахунку та операцій з платіжними картками в рамках пакетної
пропозиції за рік

1.2.

Відкриття мультивалютного поточного рахунку
(українська гривня, доллар США, євро, фунт стерлингів)

1.3.

1.4.

Оформлення основної платіжної картки (в т.ч. у
зв’язку з закінченням терміну дії)

Оформлення додаткової платіжної картки(в т.ч.
оформлену на довірену особу) та
переоформлення однієї основної або додаткової
платіжної картки за ініціативою клієнта

Включається в суму ОМП;

Входить у вартість пакету

-

-

MasterCard WORLD (ЧІП, безконтакт) миттєва

Входить у вартість пакету

-

-

MasterCard WORLD (ЧІП, безконтакт) іменна

Входить у вартість пакету

-

MasterCard WORLD (ЧІП, безконтакт) миттєва

150 грн.

Без ПДВ

Включається в суму ОМП

MasterCard WORLD (ЧІП, безконтакт) іменна

200 грн.

Без ПДВ

Включається в суму ОМП

MasterCard World Elite (ЧІП, безконтакт)
іменна**

3000 грн.

Без ПДВ

Включається в суму ОМП

Visa Infinite (ЧІП, безконтакт) іменна**

5000 грн.

Без ПДВ

Включається в суму ОМП

1.5.

Переоформлення платіжної картки будь-якого типу за ініціативою Банку

Входить у вартість пакету

-

1.6.

Підключення до послуги "Консьерж-Сервіс"- Gold

Входить у вартість пакету

-

1.7.

Підключення до послуги GSM-банкінгу

Входить у вартість пакету

-

-

1.8.

Підключення до послуги Інтернет-банкінгу "ТАС24"

Входить у вартість пакету

-

-

1.9.

Підключення до Програми лояльності

Входить у вартість пакету

-

-

1.10.

Оформлення сервісу "Постійне платіжне доручення"

Входить у вартість пакету

без ПДВ

-

1.11.

Відкриття вкладного рахунку "Ощадний рахунок" в національній валюті

Входить у вартість пакету

без ПДВ

1.12.

Річна процентна ставка в національній валюті

1.13.

Річна процентна ставка в іноземній валюті

Підключення послуги здійснюється за бажанням клієнта
протягом строку обслуговування пакету послуг. Для
активації клієнт звертається до Контактного центру Банку.

Не нараховується

-

Нараховується на суму мінімального залишку коштів, який
було зафіксовано на поточному рахунку в розрахунковому
періоді
-

10% від суми залишку власних коштів >
100 грн.

без ПДВ

Розділ 2. Зарахування коштів на поточний рахунок
2.1.

Готівкове поповнення власником рахунку або третьою особою в касах відділень АТ
"ТАСКОМБАНК"

Входить у вартість пакету

-

-

2.2.

Готівкове поповнення через банкомати АТ "ТАСКОМБАНК" з функцією прийому готівки (cash-in)

Входить у вартість пакету

-

-

2.3.

Готівкове поповнення через ПТКС
Безготівкове поповнення коштами, що надійшли з рахунків фізчиних або юридичних осіб,
відкритих в АТ "ТАСКОМБАНК"

Входить у вартість пакету

-

-

Входить у вартість пакету

-

-

Входить у вартість пакету

-

-

2.4.
2.5.

Безготівкове поповнення коштами, що надійшли з рахунків фізчиних або юридичних осіб,
відкритих в інших банках

Розділ 3. Розрахунки платіжною карткою, отримання готівки
3.1.

Оплата купівлі товарів/послуг в торговельній мережі

3.1.1.
3.1.2.

на території України

Входить у вартість пакету

-

за межами України

Входить у вартість пакету

-

3.2.

Видача готівки за рахунок власних коштів

3.2.1.

в банкоматах АТ "ТАСКОМБАНК"

3.2.2.

в банкоматах інших банків на території України

3.2.3.

в банкоматах інших банків за межами України

3.2.4.

Не тарифікується

без ПДВ

15 грн.

без ПДВ

1% + екв. 3 дол. США

без ПДВ

в касах відділень АТ "ТАСКОМБАНК" з використанням платіжної картки

15 грн.

без ПДВ

3.2.5.

в касах відділень АТ "ТАСКОМБАНК" без використання платіжної картки

15 грн.

без ПДВ

3.2.6.

в касах відділень інших банків на території України (без врахування комісій інших банків)

15 грн.

без ПДВ

3.2.7.

в касах відділень банків за межами України (без врахування комісій інших банків)

1%+ екв. 5 дол. США

без ПДВ

3.3.

Видача готівки за рахунок кредитних коштів

3.3.1.

в банкоматах АТ "ТАСКОМБАНК"

4,9% + 15 грн.

без ПДВ

3.3.2.

в банкоматах інших банків на території України

4,9% + 15 грн.

без ПДВ

3.3.3.

в банкоматах інших банків за межами України

4,9% + 3 дол. США

без ПДВ

3.3.4.

в касах відділень АТ "ТАСКОМБАНК" з використанням платіжної картки

4,9% + 15 грн.

без ПДВ

3.3.5.

в касах відділень АТ "ТАСКОМБАНК" без використання платіжної картки

4,9% + 15 грн.

без ПДВ

3.3.6.

в касах відділень інших банків на території України (без врахування комісій інших банків)

4,9% + 15 грн.

без ПДВ

3.3.7.

в касах відділень банків за межами України (без врахування комісій інших банків)

4,9%+ екв. 3 дол. США

без ПДВ

Оплата одноразово
послуги
Оплата одноразово
послуги
Оплата одноразово
послуги
Оплата одноразово

від суми операції у день надання
від суми операції у день надання
від суми операції у день надання

від суми операції
послуги
Оплата одноразово від суми операції
послуги
Оплата одноразово від суми операції
послуги
Оплата одноразово від суми операції
послуги

у день надання

Оплата одноразово від суми операції
послуги
Оплата одноразово від суми операції
послуги
Оплата одноразово від суми операції
послуги
Оплата одноразово від суми операції
послуги
Оплата одноразово від суми операції
послуги
Оплата одноразово від суми операції
послуги

у день надання

у день надання
у день надання
у день надання

у день надання
у день надання
у день надання
у день надання
у день надання

Оплата одноразово від суми операції у день надання
послуги

Розділ 4. Безготівкові перекази з поточного рахунку
4.1.

Безготівкові перекази за рахунок власних коштів через відділення АТ "ТАСКОМБАНК"

4.1.1.

на власні рахунки, відкриті в АТ "ТАСКОМБАНК"

5 грн.

без ПДВ

4.1.2.

на рахунок юридичної особи або рахунок іншої фізичної особи в АТ "ТАСКОМБАНК"

5 грн.

без ПДВ

1,5% + 5 грн.

без ПДВ

4.1.3.

на рахунки, відкриті в інших банках (в національній валюті)

4.1.4.

на рахунки, відкриті в інших банках (в іноземній валюті) в межах України

4.1.5.

на рахунки, відкриті в інших банках (в іноземній валюті) за межи України

4.1.6.

На депозитні рахунки (поповнення/розміщення вкладу)

4.1.7.

Переказ коштів від фізичних осіб в іноземній валюті в рахунок погашення заборгованості за
власними кредитами, оформленими в іноземній валюті в інших Банках на території України
(через кореспондентські "Лоро"/"Ностро" рахунки)

4.2.

Безготівкові перекази за рахунок власних коштів через систему Інтернет-банкінгу «ТАС24»

4.2.1.

на власні рахунки, відкриті в АТ "ТАСКОМБАНК"

Входить у вартість пакету

-

4.2.2.

на рахунок юридичної особи або рахунок іншої фізичної особи в АТ "ТАСКОМБАНК"

< 10 000 - 5 грн.
≥ 10 000 - 0,5%

-

4.2.3.

на рахунки, відкриті в інших банках (в національній валюті)

< 10 000 - 5 грн.
≥ 10 000 - 0,5%

без ПДВ

4.2.5.

Безготівкові перекази за рахунок власних коштів на власні рахунки в банку через Контактцентр
На депозитні рахунки (поповнення/розміщення вкладу)

4.3.

Безготівкові перекази за рахунок кредитних коштів через відділення АТ "ТАСКОМБАНК"

4.3.1.
4.3.2.

4.2.4.

1,0 %, min 20 дол. США max 300 дол. США + комісії
третіх банків, якщо вони виникають

без ПДВ
без ПДВ

Входить у вартість пакету

без ПДВ

0,5% мінімум 10,00 грн. максимум 500,00 грн.

без ПДВ

5 грн.

без ПДВ

Входить у вартість пакету

без ПДВ

на власні рахунки, відкриті в АТ "ТАСКОМБАНК"

4,9% + 15 грн.

без ПДВ

на рахунок юридичної особи або рахунок іншої фізичної особи в АТ "ТАСКОМБАНК"

4,9% + 15 грн.

без ПДВ

4.3.3.

на рахунки, відкриті в інших банках (в національній валюті)

4,9% + 15 грн.

без ПДВ

4.3.3.

На депозитні рахунки (поповнення/розміщення вкладу)

4,9% + 15 грн.

без ПДВ

4.4.

Безготівкові перекази за рахунок кредитних коштів через систему Інтернет-банкінгу «ТАС24»

4.4.1.

на власні рахунки, відкриті в АТ "ТАСКОМБАНК"

4,9% + 15 грн.

без ПДВ

4.4.2.

на рахунок юридичної особи або рахунок іншої фізичної особи в АТ "ТАСКОМБАНК"

4,9% + 15 грн.

без ПДВ

4.4.3.

на рахунки, відкриті в інших банках (в національній валюті)

4,9% + 15 грн.

без ПДВ

4.4.4.

На депозитні рахунки (поповнення/розміщення вкладу)

4,9% + 15 грн.

без ПДВ

4.5.

Безготівкові перекази за рахунок кредитних коштів на власні рахунки в банку через Контактцентр

4,9% + 15 грн.

без ПДВ

4.6.

Плата за переказ коштів з картки на картку через банкомати за рахунок власних коштів

4.7.

Плата за переказ коштів з картки на картку через різні сервіси (P2P) за рахунок власних коштів

4.8.

Входить у вартість пакету

без ПДВ

Згідно Тарифам за сервісом

без ПДВ

Плата за переказ коштів з картки на картку через банкомати за рахунок кредитних коштів

4,9% + 15 грн.

без ПДВ

4.9.

Плата за переказ коштів з картки на картку через різні сервіси (P2P) за рахунок кредитних
коштів

4,9% + 15 грн.

без ПДВ

4.10.

Плата за переказ коштів на користь АТ "ТАСКОМБАНК"

4.11.

Плата за здійснення операцій за рахунок власних коштів через систему ТАS2U (Мобільний додаток/Інтернет-банкінг):

4.11.1.

Переказ коштів між власними картками, що емітовані АТ "ТАСКОМБАНК"

4.11.2.

Переказ коштів на картки інших осіб, що емітовані АТ "ТАСКОМБАНК"

Не тарифікується

Оплата одноразово за кожну операцію у день надання
послуги
Оплата одноразово за кожну операцію у день надання
послуги
Оплата одноразово від суми операції у день надання
послуги
від суми переказу на дату здійснення операції, загальна
комісійна винагорода за рахунок відправника (OUR)
стягується в національній валюті України по курсу
Національного банку України на дату та час здійснення
операції
Оплата одноразово за кожну операцію у день надання
послуги
Плата одноразово у день надання послуги. Переказ
відбувається за наявності відкритих у банків
кореспондентських "лоро"/"ностро" рахунків
Оплата одноразово від суми операції у день надання
послуги
Оплата одноразово за кожну операцію у день надання
послуги
Оплата одноразово від суми операції у день надання
послуги
Оплата одноразово від суми операції у день надання
послуги
Оплата одноразово від суми операції у день надання
послуги
Оплата одноразово
послуги
Оплата одноразово
послуги
Оплата одноразово
послуги
Оплата одноразово
послуги
Оплата одноразово
послуги

від суми операції у день надання
від суми операції у день надання
від суми операції у день надання
від суми операції у день надання
від суми операції у день надання

Оплата одноразово від суми операції у день надання
послуги
Оплата одноразово від суми операції у день надання
послуги
Оплата одноразово від суми операції у день надання
послуги
Оплата одноразово від суми операції у день надання
послуги

-

-

Не тарифікується

-

-

Не тарифікується

-

-

4.11.3.

Переказ коштів на картки емітовані іншими банками

Не тарифікується

-

-

4.11.4.

Переказ коштів на депозитні рахунки (поповнення/розміщення вкладу)

Не тарифікується

-

-

4.11.5.

Операції оплати послуг (комунальних послуг, мобільного зв'язку, страхування та інших)

Не тарифікується

-

-

4.11.6.

Погашення кредитів оформлених в АТ "ТАСКОМБАНК"

Не тарифікується

-

-

4.11.7.

Плата за операцію валютообміну за рахунком клієнта - за рахунок власних коштів

Не тарифікується

-

-

4.11.8.

Переказ коштів за реквизитами на рахунки інших фізичних осіб, відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК»

< 10 000 - 5 грн.
≥ 10 000 - 0,5%

-

Оплата одноразово від суми операції у день надання
послуги

4.11.9.

Переказ коштів за реквизитами на рахунки юридичних осіб, відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК»

< 10 000 - 5 грн.
≥ 10 000 - 0,5%

-

Оплата одноразово від суми операції у день надання
послуги

4.11.10.

Переказ коштів за реквизитами на рахунки, відкриті в інших банках

< 10 000 - 5 грн.
≥ 10 000 - 0,5%

-

Оплата одноразово від суми операції у день надання
послуги

4.12.

Плата за здійснення операцій за рахунок кредитних коштів через систему ТАS2U (Мобільний додаток/Інтернет-банкінг):

4.12.1.

Переказ коштів між власними картками, що емітовані АТ "ТАСКОМБАНК"

4,9% + 15 грн.

-

4.12.2.

Переказ коштів на картки інших осіб, що емітовані АТ "ТАСКОМБАНК"

4,9% + 15 грн.

-

4.12.3.

Переказ коштів на картки емітовані іншими банками

4,9% + 15 грн.

-

4.12.4.

Переказ коштів на депозитні рахунки (поповнення/розміщення вкладу)

4,9% + 15 грн.

-

4.12.5.

Операції оплати послуг (комунальних послуг, мобільного зв'язку, страхування та інших)

Не тарифікується

-

4.12.6.

Погашення кредитів оформлених в АТ "ТАСКОМБАНК"

4,9% + 15 грн.

-

4.12.7.

Плата за операцію валютообміну за рахунком клієнта - за рахунок кредитних коштів

4,9% + 15 грн.

-

4.12.8.

Переказ коштів за реквизитами на рахунки інших фізичних осіб, відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК»

4,9% + 15 грн.

4.12.9.

Переказ коштів за реквизитами на рахунки юридичних осіб, відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК»

4,9% + 15 грн.

4.12.10.

Переказ коштів за реквизитами на рахунки, відкриті в інших банках

4,9% + 15 грн.

'Оплата одноразово
послуги
'Оплата одноразово
послуги
'Оплата одноразово
послуги
'Оплата одноразово
послуги
-

від суми операції у день надання

'Оплата одноразово
послуги
'Оплата одноразово
послуги
'Оплата одноразово
послуги
'Оплата одноразово
послуги
'Оплата одноразово
послуги

від суми операції у день надання

від суми операції у день надання
від суми операції у день надання
від суми операції у день надання

від суми операції у день надання
від суми операції у день надання
від суми операції у день надання
від суми операції у день надання

Розділ 5. Додаткові та сервісні послуги

У розмірі залишку коштів на рахунку,
але не більше 100 грн.

Неактивний рахунок - рахунок за яким протягом 12
(дванадцяти) календарних місяців власником рахунку не
було виконано жодної прибуткової або видаткової операції
(в т.ч. за допомогою платіжної картки), за винятком
операцій нарахування відсотків і списання комісійних
винагород, та якщо станом на дату стягнення плати залишок
на рахунку складає менше 100 грн./10 USD/10 EUR. У
випадку, якщо розмір залишку на поточному рахунку менше
ніж розмір тарифу, плата за неактивний рахунок
встановлюється у розмірі залишку коштів на рахунку. З
поточних рахунків в іноземній валюті комісія стягується у
валюті рахунку для подальшого продажу на МВРУ та
зарахування на рахунок доходів банку в національній

5.1.

Щорічна плата за обслуговування неактивного рахунку

5.2.

Комісія за закриття поточного рахунку

5.3.

Друк міні виписки в мережі банкоматів АТ "ТАСКОМБАНК"

5.4.

Зміна ПІН-коду в мережі банкоматів АТ "ТАСКОМБАНК"

5.5.

Плата за переоформлення E-PIN

5.6.

Терміновий випуск/перевипуск платіжної карти/ПІН-конверту та доставка у відділення АТ «
ТАСКОМБАНК» в м.Києві

5.7.

Отримання інформації про залишок коштів на рахунку

5.7.1.

в банкоматах АТ "ТАСКОМБАНК"

Входить у вартість пакету

-

5.7.2.

в банкоматах інших банків в Україні

5 грн.

без ПДВ

5.7.3

в банкоматах інших банків за кордоном

10 грн

5.8.

Надання довідкової інформації щодо стану поточного (карткового) рахунку на паперових носіях:

5.8.1.

надання виписки по рахунку за попередній звітний місяць

Входить у вартість пакету

-

5.8.2.

Надання виписки по рахунку за будь-який період на вимогу клієнта (з врахуванням п.5.12.1.)

50 грн.

без ПДВ

Оплата одноразово за кожну операцію у день надання
послуги

5.8.3.

надання довідки про наявність рахунку та залишок коштів на ньому (українською або
англійською мовою)

75 грн

без ПДВ

Оплата одноразово за кожну операцію у день надання
послуги

5.8.4.

надання довідки про стан заборгованості за кредитним договором

75 грн

без ПДВ

5.9.

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

1%

без ПДВ

5.10.

Плата за конвертацію валюти транзакції по ПК в валюту рахунку (інші валюти)

3%

без ПДВ

5.11.
5.11.1.

Плата за блокування/розблокування платіжної картки
За ініціативою АТ "ТАСКОМБАНК"

Входить у вартість пакету

5.11.2.

За ініціативою клієнта, в.ч. у зі язку з втратою/крадіжкою, пошкодженнім

Входить у вартість пакету

5.11.3.

Занесення картки до міжнародного паперового СТОП-листа

5.10.4.

Розблокування платіжної картки

5.12.

Плата за безпідставне оскарження трансакції

5.13.

Перехід на інший тарифний план

5.14.1.
5.14.2.

Розслідування, зміна/уточнення умов платежу за ініціативою клієнта по переказах, здійснених
клієнтом:
у національній валюті
у іноземній валюті в межах АТ "ТАСКОМБАНК"

5.14.3.

в іноземній валюті за переказами через інші банки (в тому числі закордонні)

5.14.

без ПДВ

Входить у вартість пакету

-

5 грн.

без ПДВ

10 грн.

без ПДВ

10 грн
500 грн.

без ПДВ

6.3.

Продаж безготівкових валютних коштів на УМВР
Купівля безготівкових валютних коштів на УМВР
Конвертація безготівкової іноземної валюти однієї іноземної держави на безготівкову іноземну
валюту іншої держави

-

Оплата одноразово за кожну операцію у день надання
послуги
Оплата одноразово від суми операції у день надання
послуги
-

Входить у вартість пакету
без ПДВ

Послуга не надається

Оплата одноразово за кожну операцію у день надання
послуги
-

50 грн.
50 грн.

оплата одноразово у день надання послуги
оплата одноразово у день надання послуги

2 000 грн.

оплата одноразово у день надання послуги

Розділ 6. Купівля/продаж/конвертація іноземної валюти
6.1.
6.2.

Оплата одноразово за кожну операцію у день надання
послуги
Оплата одноразово за кожну операцію у день надання
послуги

Оплата при наданні послуги та через кожні 30 днів при
знаходженні картки у стоп листі.

50 USD на місяць

250 грн.

Оплата одноразово за кожну операцію у день надання
послуги
Оплата одноразово за кожну операцію у день надання
послуги
Оплата одноразово за кожну операцію у день надання
послуги
Оплата одноразово у день надання послуги.Термін доставки
3 години з моменту оплати послуги.Доставка здійснюється
понеділка по п’ятницю з 9-00 до 18-00

0,5% min 100 грн.
0,5% min 100 грн.

без ПДВ
без ПДВ

0,5% min 100 грн.

без ПДВ

Оплата одноразово від суми операції у день надання
послугиодноразово від суми операції у день надання
Оплата
послуги
Оплата одноразово від суми операції у день надання
послуги

Розділ 7. Умови обслуговування кредитної лінії/овердрафту в рамках кредитних продуктів, що передбачені в Пакеті послуг "WEEKEND CARD"
ОМП - сума обов'язкового мінімального платежу складається

7.1.

Обов'язковий мінімальний платіж (ОМП)

7.2.

Річна процентна ставка за користування відновлювальною кредитною лінією, несанкціонованою
заборгованістю (несанкціонований овердрафт) та простроченою заборгованістю

7.3.
7.4.
7.5.

Річна процентна ставка за користування відновлювальною кредитною лінією по торговим
операціям, в тому числі в мережі Інтернет, які здійснені з використанням картки, протягом
пільгового періоду
Пільговий період для погашення заборгованості, що виникла внаслідок здійснення торгової
операції
Штраф за прострочення внесення суми мінімального платежу, одноразово за кожний факт
виникнення прострочки

7.6.

Плати за обслуговування кредитного залишку

7.7.

Страховий тариф

5%, не менше 100 грн., але не більше залишку
заборгованість

без ПДВ

з частки від суми поточної заборгованості станом на останній
робочий день місяця. В суму ОМП, у разі наявності,
включаються суми недозволеного овердрафту, процентів за
користування несанкціонованим овердрафтом (тариф 7.4.),
штрафів за прострочення ОМП (тариф 7.7.) та суми
прострочених заборгованостей минулих періодів (тариф
7.5.).

43,2%***

без ПДВ

Згідно з Рішенням КУАП АТ «ТАСКОМБАНК»

0,0001%

без ПДВ

Пільговий період розповсюджується на всі витрати з картки
на умовах ДКБО.

до 55 днів

без ПДВ

Пільговий період розповсюджується на всі витрати з картки
на умовах ДКБО

150 грн.

без ПДВ

Утримується в день виникнення прострочки.

0,00001%

без ПДВ

1%

без ПДВ

**Оформлення платіжної картки можливе лише за умови підключення до пакету послуг "ТАС-Еліт(приватний)"/ "ТАС-Еліт(для виплат)"
*** з 01.01.2019 року - для нових клієнтів, що відкриють карткові рахунки;
з 01.02.2019 року - для діючих клієнтів, що обслуговуються в установах АТ «ТАСКОМБАНК».

Нараховується щомісячно в останній робочий день кожного
місяця. Плата нараховується від суми основної
заборгованості, яка існує за договором станом на день
нарахування.
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
страхового платежу здійснюється у попередній робочий день
з 1 до 5 число місяця.
Списується, якщо укладено договір страхування, який є

