
Додаток до Протоколу засідання

Тарифного комітету АТ "ТАСКОМБАНК"

№33-4 від 26.07.2018

Введено в дію з 01.08.2018

Тарифи на касові операції АТ "ТАСКОМБАНК"

№ п/п Операції та послуги Встановлений розмір тарифу ПДВ Примітки до тарифу

сума одного платежу до 10 000,00 грн. 1% від суми, min 15,00 грн. без ПДВ

1.1

Приймання платежів готівкою від фізичних 

осіб на користь АТ "Дельта Банк" (МФО 

380236) (без відкриття поточного рахунку) 

(у національній валюті) в рахунок 

погашення заборгованості за кредитами 

фізичних осіб незалежно від суми платежу

5,00 грн. без ПДВ

1.2

Приймання платежів готівкою від фізичних 

осіб на користь ПАТ "Універсалбанк" (МФО 

322001) (без відкриття поточного рахунку) 

(у національній валюті) в рахунок 

погашення заборгованості за кредитами 

фізичних осіб незалежно від суми платежу 

та поповнення інших рахунків фізичних осіб

0,5% min. 10 грн. max. 500 грн. без ПДВ

сума одного платежу до 1 000,00 грн. 1% від суми, min 10,00 грн. без ПДВ

сума одного платежу від 1 000,01 грн. до 10 

000,00 грн.
0,7% від суми, min 10,00 грн. без ПДВ

сума одного платежу від 10 000,01 грн. до 

20 000,00 грн.
0,6% від суми без ПДВ

сума одного платежу від 20 000,01 грн. до 

149 999,99 грн.
0,5% від суми без ПДВ

сума одного платежу від 150 000,00 грн. Не надається -

2

Конверсія готівкової іноземної валюти 1-ої та 

2-ї групи згідно з Класифікатором іноземних 

валют  НБУ
Плата не стягується без ПДВ

3

3.1 - у національній валюті 0,2% від суми, min 15,00 грн. без ПДВ

3.2 - у іноземній валюті 0,2% від суми, min 15,00 грн. без ПДВ
комісія сплачується в гривні за 

курсом НБУ

4

Обмін банкнот на розмінну монету та 

зворотній обмін (обмін банкнот низького 

номіналу на банкноти вищого номіналу та 

зворотній обмін) у національній валюті

0,4% від суми, min 5,00 грн. без ПДВ

5

Обмін банкнот низького номіналу на 

банкноти вищого номіналу у іноземній 

валюті  в касі банку
0,6% від суми, min 5,00 грн. без ПДВ

комісія сплачується в гривні за 

курсом НБУ

6

Видача дублікатів квитанцій про здійснення 

платежу
30,00 гривень за документ без ПДВ

8

Уточнення реквізитів платежу у національній 

валюті (без відкриття рахунку)
10,00 гривень без ПДВ

Видача готівки в касах відділень АТ 

"ТАСКОМБАНК" з використанням платіжної 

карткиелектронних платіжних засобів VISA, 

MasterCard/Maestro, ПРОСТІР  для клієнтів 

банків України (від суми операції)

2,5% без ПДВ

Видача готівки в касах відділень АТ 

"ТАСКОМБАНК" з використанням електронних 

платіжних засобів VISA, MasterCard/Maestro для 

клієнтів іноземних банків (від суми операції)

3% без ПДВ

Видача готівки в касах відділень АТ 

«ТАСКОМБАНК» з використанням електронних 

платіжних засобів VISA,MasterCard/Maestro,  для 

клієнтів ПАТ «Універсалбанк»/MonoBank  (від 

суми операції)

0,5% мін. 10 грн. без ПДВ

10

Тариф на продажу пам’ятних, ювілейних 

монет та нумізматичну сувенірну продукцію 

для Центрального відділення

Згідно переліку з ПДВ

11

11.1

11.1.1 Золото у мірних зливках Плата не стягується без ПДВ
11.1.2 Срібло у мірних зливках Плата не стягується без ПДВ
11.2

11.2.1 Золото у мірних зливках Плата не стягується без ПДВ
11.2.2 Срібло у мірних зливках Плата не стягується без ПДВ

Додаткові послуги

Тарифи на операції з банківськими металами

Купівля у фізичних осіб - резидентів і нерезидентів банківських металів за готівкові гривні

Продаж фізичним особам - резидентам і нерезидентів банківських металів за готівкові гривні

1

Приймання платежів готівкою від фізичних осіб на користь юридичних та фізичних осіб (без відкриття поточного рахунку) (у 

національній валюті) за наявності договору та без укладання договору, а також поповнення рахунків фізичних осіб (в т.ч. 

власних рахунків) відкритих у інших банках України:

Перерахування готівкових коштів клієнта (перевірка на справжність) (без зарахування на рахунок):

Приймання платежів готівкою у національній валюті від фізичних осіб, які уповноважені діяти від імені юридичної особи, 

фізичної особи-підприємця, що здійснюють переказ готівки, на користь юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців  (без 

відкриття поточного рахунку) без укладання договору:

1.3.

9

сума одного платежу від 10 000,01 0,8% від суми max 1000,00 грн. без ПДВ


