Додаток №1 до Протоколу № №57-6 засідан ня Тарифного комітету АТ «ТАСКОМБАНК» від 19.12.2019 року
Введено в дію з 20.01.2020 року

Пакет послуг "ТАС-Комфорт"
Строк дії карток - 2 роки
Назва операції/послуги

№ п/п

Розмір тарифу залежно від

ПДВ

Примітки до тарифу

пакету послуг
Розділ 1. Відкриття, обслуговування та закриття поточного рахунку
1.

Вартість підключення пакету послуг

Не тарифікується

-

-

2.

Вартість річного обслуговування пакету послуг

Не тарифікується

-

-

1.1.

Відкриття поточного рахунку:

1.1.1.

в національній валюті:

Входить у вартість пакету

-

1.1.2.

в іноземній валюті USD/EUR/RUB/GPB/CHF:

Входить у вартість пакету

-

1.2.

Випуск платіжної картки:

1.2.1.

основної картки:

1.2.1.1.

VISA Electron Instant Issue

Послуга не надається

-

1.2.1.2.

Visa Electron

Послуга не надається

-

1.2.1.3.

Visa Classic

Послуга не надається

без ПДВ

Visa Gold чіп

Входить у вартість пакету

без ПДВ

Visa Gold чіп

100 грн.

без ПДВ

Входить у вартість пакету

без ПДВ

1.2.1.4.

Visa Platinum чіп
1.2.1.5.

Оплата одноразово у день надання послуги
Оплата одноразово у день надання послуги
Оплата одноразово у день надання послуги
У разі, якщо на день оформлення Тарифного плану загальний залишок на всіх
депозитних вкладах в усіх валютах, відкритих в Банку, складає в еквіваленті
від 1 300 000,00 грн.
У разі, якщо на день оформлення Тарифного плану загальний залишок на всіх
депозитних вкладах в усіх валютах, відкритих в Банку, складає в еквіваленті
до 1 300 000,00 грн.
У разі, якщо на день оформлення Тарифного плану загальний залишок на всіх
депозитних вкладах в усіх валютах, відкритих в Банку, складає в еквіваленті
від 2 600 000,00 грн.
У разі, якщо на день оформлення Тарифного плану загальний залишок на всіх
депозитних вкладах в усіх валютах, відкритих в Банку, складає в еквіваленті
до 2 600 000,00 грн.

Visa Platinum чіп

500 грн.

без ПДВ

1.2.1.6.

MasterCard Debit

Послуга не надається

-

1.2.1.7.

MasterCard Standard

Послуга не надається

-

Оплата одноразово у день надання послуги

1.2.1.8.

MasterCard World Elite

Входить у вартість пакету

-

Виключно для переходу з тарифного плану ТАС-Еліт.

1.2.1.9.

MasterCard Debit Unembossed

Входить у вартість пакету

без ПДВ

MasterCard Gold Debit

Входить у вартість пакету

без ПДВ

1.2.1.10.
MasterCard Gold Debit
1.2.1.14.

Virtual

1.2.1.15.

100 грн.

без ПДВ

Входить у вартість пакету

Оплата одноразово у день надання послуги

Оплата одноразово у день надання послуги
У разі, якщо на день оформлення Тарифного плану загальний залишок на всіх
депозитних вкладах в усіх валютах, відкритих в Банку, складає в еквіваленті
від 1 300 000,00 грн.
У разі, якщо на день оформлення Тарифного плану загальний залишок на всіх
депозитних вкладах в усіх валютах, відкритих в Банку, складає в еквіваленті
до 1 300 000,00 грн.

без ПДВ

Оплата одноразово у день надання послуги

безконтактна Visa Classic

Послуга не надається

без ПДВ

Оплата одноразово у день надання послуги

1.2.1.16.

безконтактна MasterCard Debit Standard

Послуга не надається

без ПДВ

Оплата одноразово у день надання послуги

1.2.2.

додаткової картки:

1.2.2.1.

VISA Electron Instant Issue

Послуга не надається

-

Оплата одноразово у день надання послуги

1.2.2.2.

Visa Electron

Послуга не надається

-

1.2.2.3.

Visa Classic

Послуга не надається

без ПДВ

1.2.2.4.

Visa Gold чіп

100 грн.

без ПДВ

1.2.2.5.

Visa Platinum чіп

350 грн.

без ПДВ

1.2.2.6.

MasterCard Debit

Послуга не надається

без ПДВ

1.2.2.7.

MasterCard Standard

Послуга не надається

-

1.2.2.8.

MasterCard World Elite

Послуга не надається

без ПДВ

1.2.2.9.

MasterCard Debit Unembossed

25 грн.

-

1.2.2.10.

MasterCard Gold Debit

50 грн.

без ПДВ

1.2.2.14.

Virtual

Входить у вартість пакету

без ПДВ

1.2.2.15.

безконтактна Visa Classic

120,00

без ПДВ

1.2.2.16.

безконтактна MasterCard Debit Standard

120,00

без ПДВ

1.2.2.17.

MasterCard Debit Unembossed неіменна

Послуга не надається

без ПДВ

1.3.

Плата за переоформлення платіжної картки:

1.3.1.

основної карти, у зв'язку з закінченням терміну дії:

1.3.1.1.

VISA Electron Instant Issue

Послуга не надається

-

1.3.1.2.

Visa Electron

Послуга не надається

-

1.3.1.3.

Visa Classic

Послуга не надається

без ПДВ

1.3.1.4.

1.3.1.5.

Visa Gold чіп

Входить у вартість пакету

без ПДВ

Visa Gold чіп

100 грн.

без ПДВ

Входить у вартість пакету

без ПДВ

Visa Platinum чіп

Для нових клієнтів-безкоштовно у разі, якщо в день оформлення Тарифного
плану загальний залишок на всіх депозитних вкладах в усіх валютах,
відкритих в Банку, складає в еквіваленті від 1 300 000,00 грн.
Для нових клієнтів-безкоштовно у разі, якщо в день оформлення Тарифного
плану загальний залишок на всіх депозитних вкладах в усіх валютах,
відкритих в Банку, складає в еквіваленті від 2 600 000,00 грн.

Для нових клієнтів-безкоштовно у разі, якщо в день оформлення Тарифного
плану загальний залишок на всіх депозитних вкладах в усіх валютах,
відкритих в Банку, складає в еквіваленті від 1 300 000,00 грн.

Оплата одноразово у день надання послуги
Оплата одноразово у день надання послуги
Оплата одноразово у день надання послуги
У разі, якщо на день оформлення Тарифного плану загальний залишок на всіх
депозитних вкладах в усіх валютах, відкритих в Банку, складає в еквіваленті
від 1 300 000,00 грн.
У разі, якщо на день оформлення Тарифного плану загальний залишок на всіх
депозитних вкладах в усіх валютах, відкритих в Банку, складає в еквіваленті
до 1 300 000,00 грн.
У разі, якщо на день оформлення Тарифного плану загальний залишок на всіх
депозитних вкладах в усіх валютах, відкритих в Банку, складає в еквіваленті
від 2 600 000,00 грн.
У разі, якщо на день оформлення Тарифного плану загальний залишок на всіх
депозитних вкладах в усіх валютах, відкритих в Банку, складає в еквіваленті
до 2 600 000,00 грн.

Visa Platinum чіп

500 грн.

без ПДВ

1.3.1.6.

MasterCard Debit

Послуга не надається

без ПДВ

Оплата одноразово у день надання послуги

1.3.1.7.

MasterCard Standard

Послуга не надається

-

Оплата одноразово у день надання послуги

1.3.1.8.

MasterCard World Elite

Послуга не надається

-

1.3.1.9.

MasterCard Debit Unembossed

Входить у вартість пакету

-

1.3.1.10.

MasterCard Gold Debit

MasterCard Gold Debit

Входить у вартість пакету

без ПДВ

Оплата одноразово у день надання послуги
Оплата одноразово у день надання послуги
У разі, якщо на день оформлення Тарифного плану загальний залишок на всіх
депозитних вкладах в усіх валютах, відкритих в Банку, складає в еквіваленті
від 1 300 000,00 грн.
У разі, якщо на день оформлення Тарифного плану загальний залишок на всіх
депозитних вкладах в усіх валютах, відкритих в Банку, складає в еквіваленті
до 1 300 000,00 грн.

100 грн.

без ПДВ

Входить у вартість пакету

без ПДВ

Оплата одноразово у день надання послуги

безконтактна Visa Classic

Послуга не надається

без ПДВ

Оплата одноразово у день надання послуги

1.3.1.16.

безконтактна MasterCard Debit Standard

Послуга не надається

без ПДВ

Оплата одноразово у день надання послуги

1.3.2.

додаткової карти, у зв'язку з закінченням терміну дії:

1.3.2.1.

VISA Electron Instant Issue

Послуга не надається

-

-

1.3.2.2.

Visa Electron

Послуга не надається

без ПДВ

-

1.3.2.3.

Visa Classic

Послуга не надається

без ПДВ

-

1.3.2.4.

Visa Gold чіп

100 грн.

без ПДВ

Оплата одноразово у день надання послуги

1.3.2.5.

Visa Platinum чіп

350 грн.

без ПДВ

Оплата одноразово у день надання послуги

1.3.2.6.

MasterCard Debit

50 грн.

без ПДВ

Оплата одноразово у день надання послуги

1.3.2.7.

MasterCard Standard

Послуга не надається

-

1.3.2.8.

MasterCard World Elite

Послуга не надається

-

-

1.3.2.9.

MasterCard Debit Unembossed

25 грн.

-

Оплата одноразово у день надання послуги

1.3.2.10.

MasterCard Gold Debit

50 грн.

без ПДВ

Оплата одноразово у день надання послуги

1.3.2.14.

Virtual

Входить у вартість пакету

без ПДВ

-

1.3.2.15.

безконтактна Visa Classic

120,00

без ПДВ

Оплата одноразово у день надання послуги

1.3.2.16.

безконтактна MasterCard Debit Standard
за ініціативою клієнта, в т.ч. у зв'язку з втратою/крадіжкою,
пошкодженням:

120,00

без ПДВ

Оплата одноразово у день надання послуги

1.3.1.14.

Virtual

1.3.1.15.

1.3.3.

-

1.3.3.1.

VISA Electron Instant Issue

Послуга не надається

-

1.3.3.2.

Visa Electron

Послуга не надається

без ПДВ

1.3.3.3.

Visa Classic

Послуга не надається

без ПДВ

1.3.3.4.

Visa Gold чіп

100 грн.

без ПДВ

1.3.3.5.

Visa Platinum чіп

350 грн.

без ПДВ

1.3.3.6.

MasterCard Debit

50 грн.

без ПДВ

1.3.3.7.

MasterCard Standard

Послуга не надається

-

1.3.3.8.

MasterCard World Elite

Послуга не надається

-

1.3.3.9.

MasterCard Debit Unembossed

1.3.3.10.

MasterCard Gold Debit

1.3.3.14.

Virtual

1.3.3.15.
1.3.3.16.
1.3.4.

за ініціативою банку

без ПДВ

120,00

без ПДВ

120,00

без ПДВ
-

-

Входить у вартість пакету

переоформленням PIN-коду (з наданням PIN-конверту)
Заміна платіжної карти VISA Electron Instant Issue,
MasterCard Debit Unembossed (миттєва) протягом її терміну
дії за ініціативою клієнта (крім при втраті, пошкодженні
тощо) на MasterCard Debit

1.6.

без ПДВ

безконтактна MasterCard Debit Standard

картки
Плата за обслуговування рахунку у зв`язку з

1.5.

-

50 грн.

безконтактна Visa Classic

переоформлення основної та/або додаткової платіжної
1.4.

25 грн.

Входить у вартість пакету

Оплата одноразово у день надання послуги

Входить у вартість пакету

без ПДВ

Оплата одноразово у день надання послуги

Входить у вартість пакету

без ПДВ

-

Входить у вартість пакету

-

-

Входить у вартість пакету

-

-

У розмірі залишку коштів на
рахунку, але не більше 50 грн.

без ПДВ

Плата стягується в перший робочий день кожного місяця з позитивного
залишку коштів. Плата стягується, починаючи з місяця, наступного за місяцем,
в якому рахунок було визначено, як неактивний. У випадку, якщо розмір
залишку на поточному рахунку менше 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 для
подальшого продажу на МВРУ та зарахування на рахунок доходів банку в
національній валюті.
Неактивний рахунок – це рахунок, за яким протягом 180 календарних днів
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.
Плата списується з позитивного залишку коштів. Даний тариф не
застосовується, якщо до поточного рахунку прив'язані депозити (вклад та
проценти за вкладом виплачуються на ПР з ПК).

без ПДВ

-

Закриття поточних рахунків:

1.6.1.

плата за закриття рахунків за ініціативою клієнта
плата за закриття рахунків за ініціативою банку згідно

1.6.2.

умов договору

1.7.

Щомісячна плата за обслуговування неактивного рахунку

Розділ 2. Умови користування поточним рахунком
2.1.

Нарахування процентів на залишок по рахунку (річних):

2.1.2.

в національній валюті

згідно рішення КУАП

2.1.3.

в іноземній валюті:

згідно рішення КУАП

2.1.3.1.

долар США

згідно рішення КУАП

без ПДВ

-

євро

згідно рішення КУАП

без ПДВ

-

56,00%

без ПДВ

-

Входить у вартість пакету

без ПДВ

Входить у вартість пакету

без ПДВ

0,5 % (min 10 грн.)

без ПДВ

0,2%
(min 5 грн.)

-

0,2%
(min 5 грн.)

-

-

0,5% (min 5 грн.)

без ПДВ

одноразово від суми зарахування на дату здійснення операції

0,5% (min 5 грн.)

без ПДВ

одноразово від суми зарахування на дату здійснення операції

0,5% (min 10 грн.)

без ПДВ

одноразово від суми зарахування на дату здійснення операції

Входить у вартість пакету

-

0,5% (min 10 грн.)

без ПДВ

2.1.3.2.
2.3.

Розділ

Проценти за користування несанкціонованим овердрафтом
3. (річних)
Зарахування коштів на поточний рахунок

3.1.

Поповнення готівкою

3.1.1.

власником рахунку в касах відділень АТ "ТАСКОМБАНК"
з використанням платіжної картки через ПОС-термінали
АТ "ТАСКОМБАНК"

3.1.1.1.
3.1.1.2.
3.1.2.

без присутності платіжної картки
третьою особою в касах відділень АТ
"ТАСКОМБАНК"

3.1.3.
3.1.4.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

через ПТКС
через банкомати АТ "ТАСКОМБАНК" з функцією
cash-in

-

Оплата одноразово у день надання послуги.
програмно-технічні комплекси самообслуговування

Зарахування безготівкових коштів:
що надійшли з рахунків Клієнта, відкритих в АТ
"ТАСКОМБАНК"
що надійшли з рахунків фізчиних осіб, відкритих в АТ
"ТАСКОМБАНК"
що надійшли з рахунків юридичних осіб, відкритих в АТ
"ТАСКОМБАНК"
пенсії, грошової допомоги та інших соціальних виплат; суми
вкладу з депозитних рахунків, які відкрито у АТ
"ТАСКОМБАНК" та відсотків за ним; що надійшли з рахунку
ТОВ "ФК "ЦФР", відкритого в АТ "ТАСКОМБАНК"; що
надійшли від організації-роботодавця (заробітна плата,
аванси, лікарняні, відпускні, відрядження);
що надійшли з інших банків

одноразово від суми зарахування на дату здійснення операції

Розділ 4. Розрахунки платіжною карткою, отримання готівки
4.1.

Оплата купівлі товарів/послуг в торговельній мережі

4.1.1.

на території України

Входить у вартість пакету

-

-

4.1.2.

за межами України

Входить у вартість пакету

-

-

4.2.

Отримання готівки:

4.2.1.

в банкоматах АТ "ТАСКОМБАНК"

Входить у вартість пакету

-

-

Послуга не надається

-

Входить у вартість пакету

-

Послуга не надається

-

Входить у вартість пакету

-

Входить у вартість пакету

-

4.2.1.2.
4.2.2.
4.2.2.1.
4.2.2.1.2.
4.2.2.2.

в банкоматах АТ "ТАСКОМБАНК" з використанням платіжної
картки Virtual
в касах відділень АТ "ТАСКОМБАНК"
з використанням платіжної картки через ПОС-термінали АТ
"ТАСКОМБАНК"
з використанням платіжної картки через Virtual ПОСтермінали АТ "ТАСКОМБАНК"
з поточного рахунку без присутності платіжної картки

4.2.3.

в банкоматах інших банків в Україні

4.2.3.1.

з використанням платіжної картки Virtual

4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.

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

-

Оплата одноразово у день надання послуги

Послуга не надається
1,5% + 10 грн.

без ПДВ

1% + 3 дол.США

без ПДВ

1,5% + 5 дол. США

без ПДВ

без ПДВ

Розділ 5. Безготівкові перекази коштів з поточних рахунків
5.1.

Переказ коштів з поточного рахунку:

5.1.1.

на власні рахунки, відкриті в АТ "ТАСКОМБАНК"

Входить у вартість пакету

5.1.1.1.

на власні депозитні, відкриті в АТ "ТАСКОМБАНК"

Входить у вартість пакету

5.1.2.

одноразово за кожну операцію

без ПДВ

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

5.1.2.1.

на рахунок юридичної особи в АТ "ТАСКОМБАНК" (1)

0,3% (min 10 грн., мах. 50 грн.)

без ПДВ

від суми переказу на дату здійснення операції

5.1.2.2.

на рахунок іншої фізичної особи в АТ "ТАСКОМБАНК"

10 грн.

без ПДВ

від суми переказу на дату здійснення операції

5.1.3.

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

без ПДВ

від суми переказу на дату здійснення операції

5.1.3.1.

фізичних осіб

без ПДВ

від суми переказу на дату здійснення операції

0,7% (min 10 грн., max. 1000грн.)

5.1.3.2.

юридичних осіб (1)

5.1.4.

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

0,5% (min 10 грн., мах. 1000 грн.)

5.1.4.1.

в межах України

без ПДВ

0,1%, (min 20 дол. США, max 100
дол.США) + комісії третіх банків,

від суми переказу на дату здійснення операції, загальна комісійна винагорода
без ПДВ

якщо вони виникають
0,6%, (min 20 дол. США, max 500
5.1.4.2.

за межі України

дол.США) + комісії третіх банків,

5.1.6.

Переказ коштів на власні рахунки через систему Інтернетбанкінгу «TAS2U»
Переказ коштів через систему Інтернет-банкінгу «TAS2U»
на рахунки фізичних/юридичних осіб відкриті в банку

за рахунок відправника (OUR) стягується в національній валюті України по
курсу Національного банку України на дату та час здійснення операції

без ПДВ

якщо вони виникають
5.1.5.

від суми переказу на дату здійснення операції.

Входить у вартість пакету

-

Входить у вартість пакету

без ПДВ

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
-

5.1.7.

Переказ коштів через систему Інтернет-банкінгу «TAS2U» в національній валюті на рахунки відкриті в інших банках:

5.1.7.1.

на рахунки фізичних осіб

5.1.7.2.

на рахунки юридичних осіб (1)

5.1.8.
5.1.9.

Переказ коштів на власні рахунки в банку через Контактцентр
Переказ коштів з платіжної картки на платіжну картку за
номером картки (поза мережею АТ ТАСКОМБАНК»)
Переказ коштів на користь АТ "ТАСКОМБАНК"

5.2.

5.3.
5.3.1.

Переказ коштів з поточного рахунку з електронним
платіжним засобом (платіжною карткою) в мережі АТ
«ТАСКОМБАНК» на поточні рахунки з електронним
платіжним засобом (платіжною карткою), які відкриті в АТ
«ТАСКОМБАНК»:

0,5% (min 5 грн., max 500грн. )

без ПДВ

від суми переказу на дату здійснення операції

10 грн.

без ПДВ

від суми переказу на дату здійснення операції.

Входить у вартість пакету

-

Згідно Тарифам за сервісом

-

-

Входить у вартість пакету

0,5% (min. 5 грн., max. 500 грн.)

без ПДВ

від суми переказу на дату здійснення операції

Розслідування, зміна/уточнення умов платежу за
ініціативою клієнта по переказах, здійснених клієнтом:
у національній валюті:

5.3.1.1.

в межах АТ "АБ "ТАСКОМБАНК"

50 грн.

без ПДВ

оплата одноразово у день надання послуги

5.3.1.2.

в інші банки України

50 грн.

без ПДВ

оплата одноразово у день надання послуги

5.3.2.

у іноземній валюті:

5.3.2.1.

в межах АТ "ТАСКОМБАНК"

50 грн.

без ПДВ

оплата одноразово у день надання послуги

5.3.2.2.

в інші банки України

2 000 грн.

без ПДВ

оплата одноразово у день надання послуги

5.3.2.3.

в закордонні банки

2 000 грн.

без ПДВ

оплата одноразово у день надання послуги

без ПДВ

оплата одноразово у день надання послуги

5.4.

Анулювання платежу:

5.4.1.

до виконання платежу АТ "ТАСКОМБАНК"

50 грн.

5.4.2.
5.4.2.1.

після виконання платежу АТ "ТАСКОМБАНК" - повернення
переказу згідно запиту клієнта до настання дати
в національній валюті

50 грн.

без ПДВ

оплата одноразово у день надання послуги

5.4.2.2.

в іноземній валюті за переказами в межах АТ "ТАСКОМБАНК"

50 грн.

без ПДВ

оплата одноразово у день надання послуги

5.4.2.3.

в іноземній валюті за переказами через інші банки

2 000 грн.

без ПДВ

оплата одноразово у день надання послуги

Розділ 6. Додаткові послуги
Надання інформації по рахунку засобами GSM-банкінгу, за
6.1.

Входить у вартість пакету

без ПДВ

30 днів
6.2.

Надання послуги Icard Banking, за 1 рік

6.3.

Друкт міні виписки в мережі банкоматів АТ "ТАСКОМБАНК"

6.4.

Зміна ПІН-коду в мережі банкоматів АТ "ТАСКОМБАНК"

6.5.

Оформлення сервісу "Постійне платіжне доручення"

6.6.

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

Щомісячно, авансом, в дату підключення послуги. При відсутності оплати,
послуга не надається. Відновлюється автоматично з дати здійснення оплати за
послугу.
Послуга підключається автоматично при оформленні поточного рахунку з
використанням електронних платіжних засобів.

Послуга не надається

-

5 грн.

без ПДВ

Оплата одноразово у день надання послуги
Оплата одноразово у день надання послуги

10 грн.

без ПДВ

Входить у вартість пакету

-

350 грн.

без ПДВ

-

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

Розділ 7. Сервісні послуги
7.1.

Отримання інформації про залишок коштів на рахунку

7.1.1.

в банкоматах АТ "ТАСКОМБАНК"

7.1.2.

в банкоматах інших банків в Україні

7.1.3.

в банкоматах інших банків за кордоном

Входить у вартість пакету

-

5 грн.

без ПДВ

Оплата одноразово у день надання послуги

10 грн.

Надання довідкової інформації щодо стану поточного
7.2.
(карткового) рахунку на паперових носіях:
7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.

Надання виписки по рахунку за попередній звітний місяць
Надання виписки по рахунку за будь-який період (але не
більше 3х попередніх місяців) на вимогу клієнта
Надання довідки про наявність рахунку та залишок коштів
на ньому (українською/аглійською мовою)
Надання нестандартної довідки про наявність рахунку та
залишок коштів на ньому (українською/англійською мовою)

7.3.

Блокування платіжної карти:

7.3.1.

за ініціативою АТ "ТАСКОМБАНК"

7.3.2.

за ініціативою клієнта, в т.ч. у зв'язку з втратою/крадіжкою,
пошкодженням

7.4.

Постановка карти в міжнародний Стоп-лист

7.5.

Розблокування платіжної карти

7.6.

Плата за безпідставне оскарження трансакції

7.7.
7.7.1.
7.8.

Перехід на інший тарифний план

7.9.
7.10.

Входить у вартість пакету

-

Входить у вартість пакету

без ПДВ

-

Входить у вартість пакету

без ПДВ

-

100 грн.

-

Оплата одноразово у день надання послуги

Входить у вартість пакету

-

Входить у вартість пакету

-

50 USD

без ПДВ

Оплата одноразово у день надання послуги

Входить у вартість пакету

-

250 грн.

без ПДВ

Оплата одноразово у день надання послуги

-

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

1,0%

без ПДВ

-

Плата за конвертацію валюти транзакції по ПК в валюту
рахунку (інші валюти) (2)

3,0%

без ПДВ

-

Послуга не надається

-

-

Підключення до послуги Інтернет-банкінгу "TAS2U"

Входить у вартість пакету

-

-

Надання довідки про погашення кредитної заборгованості

Входить у вартість пакету

-

-

Розділ 8. Купівля/продаж/конвертація іноземної валюти
8.1.

Продаж безготівкових валютних коштів на УМВР

0,3% min 300 грн.

без ПДВ

Оплата одноразово у день надання послуги. Входить у вартість пакету, якщо
продаж безготівкових валютних коштів здійснюється АТ "ТАСКОМБАНК" з
метою погашення боргових зобовязань клієнта перед Банком у випадку, коли
валюта комісії відрізняється від валюти рахунку

8.2.

Купівля безготівкових валютних коштів на УМВР

0,3% min 300 грн.

без ПДВ

оплата одноразово у день надання послуги

8.3.

Конвертація безготівкової іноземної валюти однієї іноземної
держави на безготівкову іноземну валюту іншої держави

0,3% min 300 грн.

без ПДВ

оплата одноразово у день надання послуги

Розділ 9. Додаткові послуги
9.1

Надання інформації по рахунку засобами GSM-банкінгу, за 1
рік

Входить у вартість пакету

-

9.2

Підключення до cистеми інтернет-банкінгу "TAS2U"

Входить у вартість пакету

Підключення до cистеми інтернет-банкінгу "TAS2U" здійснюється обовязково в
день підключення до пакету послуг.

9.3

Оформлення сервісу "Постійне платіжне доручення"

Входить у вартість пакету

Здійснюється за бажанням клієнта протягом строку обслуговування пакету
послуг.

Примітки:
1 – При умові перерахування на балансові рахунки 2600, 2650, 2603, 3111, 3121, 3131, 3141, 3151, 3311, 3321, 3412, 3431
2 – Комісія утримується також в разі здійснення операції з використанням сервісу динамічної конвертації валюти(Dynamic Currency Conversion)

