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ТАРИФ БАНКІВСЬКИХ ОПЛАТ ТА КОМІСІЙ БАНКУ BPS S.A. ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ КЛІЄНТІВ 
Діє з 1.04.2022 року. 

 

ПРАВИЛА СТЯГНЕННЯ БАНКІВСЬКІХ ОПЛАТ ТА КОМІСІЙ 
 
1. «Тариф банківських зборів та комісій Банку BPS S.A. для фізичних осіб», надалі – Тариф, поширюється на банківські 

послуги, що надаються у відділеннях Bank BPS S.A., надалі – Банк. 

2. Оплати та комісійні стягуються: 

1) після виконання послуги або в кінці дня, в який Замовник подав розпорядження про надання послуги; 

2) щомісячно або в інші розрахункові періоди; 

3) сукупно - за послуги, надані протягом розрахункового періоду; 

4) відповідно до укладеного договору. 

3. Банк не здійснює втлат та зняття коштів в іноземній валюті в монетах. Якщо необхідно зняти монети, Банк 
конвертує суму в польські злоті та видає Клієнту еквівалент цієї суми. 

4. Якщо Тарифом визначено розмір комісій та комісій у межах «від», «до» та «від ... до ...», то розмір стягнення 
комісії визначається індивідуально в межах передбачених лімітів. 

5. Усі банківські комісії покриває особа, яка замовила операцію, якщо інше не передбачено укладеними 
договорами. 

6. Суми стягнених комісій і комісій заокруглені до одного гроша відповідно до загальних принципів. Це також 
стосується сум оплат та комісій, що стягуються в злотих за валютні операції. Суми, нараховані в іноземних валютах, 
округляються за тими ж правилами. 

7. За здійснення валютних операцій за замовленнями резидентів і нерезидентів стягуються додаткові комісії або 
витрати, надані банками-посередниками та іншими фінансовими суб'єктами при виконанні доручення, а також 
витрати на кур'єрську та телекомунікаційну діяльність, понесені Банком. 

8. У разі здійснення операцій в іноземній валюті або коли основою для розрахунку комісії є сума в іноземній валюті, 
комісія/комісія в злотих визначається за середнім курсом Національного банку Польщі, що діє на день. стягнення 
дебіторської заборгованості. 

9. Клієнт вирішує, з якою системою розрахунків здійснюється переказ. 

10. За нестандартні послуги та послуги, не передбачені Тарифом, Банк може встановити плату за фактичними 
витратами або за домовленістю з Клієнтом, або надати згоду на зняття з її стягнення. 

11. Тариф не збігається з пропозицією Банку. Наявність конкретного пункту в Тарифі не зобов’язує Банк продавати 
продукт/послугу, до якого він відноситься. 

12. Ця норма має загальний характер. З окремих угод, укладених з Банком, можуть випливати різні положення. 
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ТАБ. 1 ОСОБИСТІ РАХУНКИ 

№ Вид послуг (діяльності) Резим зняття  
Ставка  

talentKonto1) iKonto1) wygodneKonto1) VIPKonto1) PRP23) 

1. 
Ведення платіжного 
рахунку2),  

щомісячно 

5 зл/0 зл3)  
до 31.10.2020 

 
7 зл/0 зл3)  

від 1.11.2020 
 

 

5 зл/0 зл4) 

5 )  до 

31.10.2020 
 

7 зл/0 зл4) 

5 ) від 

1.11.2020 

9 зл/ 0 зл4)  
до 31.10.2020 

 
11 зл/ 0 зл4)  

від 1.11.2020 

15 зл/0 зл4) 

до 31.10.2020 

 
17 зл/0 зл4)  

від 1.11.2020 

0 зл 

2. Електронні канали доступу: 

3. Електронний банківський сервіс: 

3.1 доступ до системи одноразово 0 зл 0 зл 0 зл 0 зл 0 зл 

3.2 

надсилання пароля 
активації або 
одноразового пароля 
через SMS 

одноразово 

0 зл 0 зл 0 зл 0 зл 0 зл 

3.3 
видача або відправка 
конверта з паролем 
активації 

0 зл 0 зл 0 зл 0 зл 0 зл 

3.4 
видача або відправка 
картки одноразового 
пароля 

10 зл 10 зл 10 зл 10 зл  10 зл 

3.5 
випуск або відправлення 
токена 

120 зл 120 зл 120 зл 120 зл  120 зл 

3.6 SMS-повідомлення6) 

щомісяця сукупно 
за кожне текстове 

повідомлення, 
надіслане Банком  

0, 25 зл 0, 25 зл 0, 25 зл 0, 25 зл 0,25 зл 

4. Вплати та зняття коштів 

4.1 Вплати готівки за вплату 0 зл 0 зл 0 зл 0 зл 0 зл 

4.2 Зняття готівки7) за зняття 0 зл 0 зл 0 зл 0 зл 0 зл 

5. Замовлення переказу  

5.1 Внутрішнє переказне замовлення: 

5.1.1 у відділенні банку 

за переказ 

5 зл 

5 зл  
до 31.10.2020 

 
10 зл  

від 1.11.2020 

2,50 зл  
до 31.10.2020 

 
7,50 зл  

від 1.11.2020 

0 зл  5 зл 

5.1.2 
в системі 
інтернет/мобільного 
банкінгу 

0 зл 0 зл 0 зл 0 зл  0 зл 

5.3.1 через гарячу лінію8) 2 зл 

2 зл  
до 31.10.2020 

 
4 зл  

від 1.11.2020 

2 зл  
до 31.10.2020 

 
4 зл  

від 1.11.2020 

0 зл 2 зл 

5.2 Замовлення на переказ (в системі ELIXIR)9): 

5.2.1 у відділенні банку за переказ 5 зл 10 зл 

5 зл  
до 31.10.2020 

10 зл 
від 1.11.2020 

0 зл 0 зл19) / 5 зл 
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№ Вид послуг (діяльності) Резим зняття  
Ставка  

talentKonto1) iKonto1) wygodneKonto1) VIPKonto1) PRP23) 

5.2.2 
в системі 
інтернет/мобільного 
банкінгу 

0 зл 0 зл 0 зл 0 зл 0 зл19)/ 0 зл 

5.3.2 через гарячу лінію8) 2 зл 2 зл 2 зл 0 зл 0 зл19) / 2 зл 

5.3 Замовлення в системі SORBNET 

5.3.1  у відділенні банку за переказ 30 зл 30 зл 30 зл 30 зл 30 зл 

5.3.2 
 в системі інтернет-
банкінгу / через гарячу 
лінію8) 

за переказ 15 зл 15 зл 15 зл 15 зл 15 зл 

5.4 Негайне доручення на переказ на рахунок в іншому вітчизняному банку в системі Express ELIXIR: 

5.4.1 у відділенні банку 10) за переказ 20 зл 20 зл 20 зл 20 зл 20 зл 

5.4.2 
Інтернет / система 
мобільного банкінгу / 
через Гарячу лінію 8) 10) 

за переказ 10 зл 10 зл 10 зл 10 зл 10 зл 

6 Переказ SEPA 

6.1 у відділенні банку: 

6.1.1 до вітчизняних банків 

за переказ 

20 зл 20 зл 20 зл 20 зл 20 зл 

6.2.1 до іноземних банків 5 зл 10 зл 

5 зл  
до 31.10.2020 

10 зл 
від 1.11.2020 

0 зл 0 зл 

6.2 в системі інтернет-банкінгу: 

6.2.1 до вітчизняних банків 

за переказ 

10 зл 10 зл 10 зл 10 зл 10 зл 

6.2.2 до іноземних банків 0 зл 0 зл 0 зл 0 зл 0 зл 

7.  TARGET / SWIFT замовлення на переказ у євро в межах ЄЕЗ 11) 

7.1 у відділенні Банку 

за переказ 

30 зл 30 зл 30 зл 30 зл 30 зл 

7,2 в системі інтернет-банкінгу 15 зл 15 зл 15 зл 15 зл 15 зл 

8. Доручення на переказ в іноземній валюті (надсилається до вітчизняних банків) / Платіжне доручення11): 

8,1 у відділенні банку 

за переказ 

0,25% мін. 40 
зл, макс. 400 

зл 

0,25% мін. 
40 зл, 

макс. 400 
зл 

0,25% мін. 40 зл, 
макс. 400 зл 

0,25% мін. 
40 зл, макс. 

400 зл 

0,25% мін. 40 
зл, макс. 400 зл 

8.2 в системі інтернет-банкінгу 

0,25% мін. 30 
зл, макс. 300 

зл 

0,25% мін. 
30 зл, 

макс. 300 
зл 

0,25% мін. 30 зл, 
макс. 300 зл 

0,25% мін. 
30 зл, макс. 

300 зл 

0,25% мін. 30 
зл, макс. 300 зл 

8,3 

Доручення на переказ в 
іноземній валюті між 
рахунками, які ведуться в 
Групі BPS  

за переказ 10 зл 10 зл 10 зл 10 зл 10 зл 

9. Виконання отриманого валютного переказу: 
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№ Вид послуг (діяльності) Резим зняття  
Ставка  

talentKonto1) iKonto1) wygodneKonto1) VIPKonto1) PRP23) 

9.1 від вітчизняних банків 

на отриманий 
переказ 

10 зл 10 зл 10 зл 10 зл 10 зл 

9,2 
від іноземних банків у ЄЕЗ 
у євро 

0 зл 0 зл 0 зл 0 зл 0 зл 

9,3 
від іноземних банків у ЄЕЗ 
у валюті, відмінній від євро 

20 зл 20 зл 20 зл 20 зл 20 зл 

9,4 
від іноземних банків за 
межами ЄЕЗ  

20 зл 20 зл 20 зл 20 зл 20 зл 

10. Додаткові оплати: 

10,1 

Повернення 
невитребуваної суми 
переказу на вимогу Клієнта 
(комісія стягується з 
поверненої суми) 

від транзакції 
0,15% мін. 20 
зл, макс. 100 

зл 

0,15% мін. 
20 зл, макс. 

100 зл 

0,15% мін. 20 зл, 
макс. 100 зл 

0,15% мін. 
20 зл, макс. 

100 зл 

0,15% мін. 20 
зл, макс. 100 зл 

10,2 

За бажанням Клієнта 
здійснюється 
розшук/роз'яснювальне 
провадження 12) 

за замовлення 

75 зл + 
витрати 

сторонніх 
банків 

75 зл + 
витрати 

сторонніх 
банків 

75 зл + витрати 
сторонніх банків 

75 зл + 
витрати 

сторонніх 
банків 

75 зл + витрати 
сторонніх 

банків 

10.3 

Нестандартне 
(«термінове») виконання 
доручення на переказ 
доступне в EUR, USD, GBP, 
PLN 

від транзакції 100 зл 100 зл 100 зл 100 зл 100 зл 

10,4 
Виконання замовлення на 
переказ з опцією OUR 

за переказ 80 зл 80 зл 80 зл 80 зл 80 зл 

10,5 

Зміни / виправлення / 
скасування виконаного 
переказного доручення, 
зроблені за бажанням 
Клієнта 

від транзакції 

75 зл + 
витрати 

сторонніх 
банків 

75 зл + 
витрати 

сторонніх 
банків 

75 зл + витрати 
сторонніх банків 

75 зл + 
витрати 

сторонніх 
банків 

75 зл + витрати 
сторонніх 

банків 

10,6 
Плата за обслуговування 
іноземних пенсій та 
допомоги по інвалідності24) 

на отриманий 
переказ 

35 зл 35 зл 35 зл 35 зл 35 зл 

10,7 

Комісія за конвертацію 
(стягується за операції у 
валюті, відмінній від 
валюти рахунку) 

від транзакції 0 зл 0 зл 0 зл 0 зл 0 зл 

11. 
 
Постійне доручення 
 

11.1 

реєстрація постійного 
доручення: у відділенні 
банку / в системі інтернет / 
мобільного банкінгу 

за замовлення 0 зл 0 зл 0 зл 0 зл 0 зл 

11.2 зміна/скасування постійного доручення: 

11.2.1 у відділенні банку 

за замовлення 

10 зл 10 зл 2 зл 0 зл 0 зл 

11.2.2 
в системі 
інтернет/мобільного 
банкінгу 

0 зл 0 зл 0 зл 0 зл 0 зл 

11.3 виконання постійного доручення: 

11.3.1 у відділенні Банку за замовленням 

1 зл  
до 31.10.2020 

 
2 зл  

від 1.11.2020 

1 зл  
до 31.10.2020 

 
2 зл  

від 1.11.2020 

1 зл  
до 31.10.2020 

 
2 зл  

від 1.11.2020 

0 зл 0 зл 19)/ 1 зл 
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№ Вид послуг (діяльності) Резим зняття  
Ставка  

talentKonto1) iKonto1) wygodneKonto1) VIPKonto1) PRP23) 

11.3.2 
в системі 
інтернет/мобільного 
банкінгу 

0 зл 0 зл 0 зл 0 зл 0 зл 

12. Доручення оплати 

12.1 

Реєстрація прямого 
доручення : 
відділення/система 
інтернет-банкінгу 

за замовлення 

0 зл 0 зл 0 зл 0 зл 0 зл 

12.2 
Зміна/скасування прямого 
доручення  

10 зл 10 зл 10 зл 5 зл 10 зл 

12.3 
Виконання з рахунку 
Власника 

1 зл 1 зл 1 зл 0 зл 1 зл 

13. 
Дебетові картки14): 
VISA Classic Debit, VISA payWave, неперсоналізована картка, MasterCard PayPass 

13.1 
Видача / поновлення 
дебетової платіжної картки 

одноразово 

0 зл 0 зл 0 зл 0 зл 0 зл 

13,2 Видача дубліката картки15) 20 зл 20 зл 20 зл 20 зл 0 зл 

13.3 
Видача нової картки 
замість картки з 
обмеженням15) 

20 зл 20 зл 20 зл 20 зл 0 зл 

13,4 
Обслуговування дебетових 
карток 

щомісячно 

3зл – до 
31.10.2020 
4 зл – до 
1.11.2020 

3зл – до 
31.10.2020 

 
4 зл – до 
1.11.2020 

3зл – до 
31.10.2020 

 
4 зл – до 
1.11.2020 

0 зл 0 зл 

13.5 

Внутрішні та іноземні, в 
тому числі транскордонні 
платіжні операції з 
використанням дебетової 
картки для безготівкових 
розрахунків 

від транзакції 0 зл 0 зл 0 зл 0 зл 0 зл 

13.6 Зняття готівки: 

13.6.1 

у вказаних банкоматах BPS 
та інших вітчизняних банків 
та POS-терміналах згідно з 
укладеними договорами16) 

від транзакції 

0 зл 0 зл 0 зл 0 зл 0 зл 

13.6.2 в інших банкоматах країни 

3% , мін. 6 
зл– до 

31.10.2020 
 

3,5% , мін. 7 
зл – до 

1.11.2020 

3% , мін. 6 
зл– до 

31.10.2020 
 

3,5% , мін. 7 
зл – до 

1.11.2020 

3% , мін. 6 зл– 
до 31.10.2020 

 
3,5% , мін. 7 зл – 

до 1.11.2020 

0 зл 
0 зл 20)/ 3%, 

мін. 6 зл 

13.6.3 

іноземні, включаючи 
транскордонні платіжні 
операції з використанням 
дебетової картки для 
розрахунків готівкою в 
межах ЄЕЗ у євро 

3% , мін. 6 зл 3% , мін. 6 зл 3% , мін. 6 зл 0 зл 3% , мін. 6 зл 

13.6.4 

іноземні, включаючи 
транскордонні платіжні 
операції з використанням 
дебетової картки для 
розрахунків готівкою в 
межах ЄЕЗ в іноземній 
валюті, відмінній від євро 

3% , мін. 10 
зл 

3% , мін. 10 
зл 

3% , мін. 10 зл 0 зл 

 3% , мін. 10 
зл (виплати 

можливі лише 
в межах ЄЕЗ) 



 

6 
 

№ Вид послуг (діяльності) Резим зняття  
Ставка  

talentKonto1) iKonto1) wygodneKonto1) VIPKonto1) PRP23) 

та за межами ЄЕЗ 

13.6.5 
в пунктах приймання 
картки в країні 

3% , мін. 10 
зл 

3% , мін. 10 
зл 

3% , мін. 10 зл 3% , мін. 10 зл 
 3% , мін. 10 

зл 

13.6.6 
в пунктах приймання 
картки за кордоном 

3% , мін. 10 
зл 

3% , мін. 10 
зл 

3% , мін. 10 зл 3% , мін. 10 зл 3% , мін. 10 зл 

13.6.7 
у відділеннях Польської 
Пошти 

3% , мін. 10 
зл 

3% , мін. 10 
зл 

3% , мін. 10 зл 3% , мін. 10 зл 3% , мін. 10 зл 

13.6.8 
Екстренне зняття готівки за 
кордоном після втрати 
картки 

одноразово 1 000 зл 1 000 зл 1 000 зл 1 000 зл 1 000 зл 

13.7 
Перевірка балансу в 
банкоматі17) 

від транзакції 

1 зл – до 
31.10.2020 

 
2 зл – до 
1.11.2020 

1 зл – до 
31.10.2020 

 
2 зл – до 
1.11.2020 

1 зл – до 
31.10.2020 

 
2 зл – до 
1.11.2020 

0 зл 1 зл 

13.8 
Повторна генерація та 
відправка PIN-коду за 
бажанням клієнта 

10 зл 10 зл 10 зл 10 зл 10 зл 

13,9 
Телефонне розблокування 
PIN-коду за бажанням 
Користувача 

0 зл 0 зл 0 зл 0 зл 0 зл 

13.10 
Зміна даних Користувача 
картки 

0 зл 0 зл 0 зл 0 зл - 

13,11. 
Тимчасове 
блокування/розблокуванн
я картки 

одноразово 0 зл 0 зл 0 зл 0 зл 0 зл 

13,12 Cash back від транзакції 0,5 зл 0,5 зл 0,5 зл 0,5 зл 0,5 зл 

13,13 Зміна лімітів на карті від зміни 0 зл 0 зл 0 зл 0 зл 0 зл 

13,14 Пакет Безпечна Картка щомісячно 0 зл 0 зл 0 зл 0 зл 0 зл 

14. Виписка з банківського рахунку: 

14,1 
щомісячна виписка 
надсилається електронною 
поштою   

одноразово 0 зл 0 зл 0 зл 0 зл 0 зл 

14.2 щомісячна паперова виписка надсилається звичайною поштою: 

14.2.1 
для клієнтів, які не 
користуються Інтернет-
банкінгом e25 

одноразово 0 зл 0 зл 0 зл 0 зл 0 зл 

14.2.2 
для користувачів Інтернет-
банкінгу e25 

одноразово 5 зл 5 зл 5 зл 0 зл 0 зл 

14.3 
дублікат місячної виписки 
у відділенні Банку18) 

за виписку  

10 зл 10 зл 10 зл 10 зл 10 зл 

14,4 
щоденна / щотижнева / 
двотижнева виписка 
надсилається поштою18) 

10 зл 10 зл 10 зл 10 зл 10 зл 

14,5 

Підготовка копії виписки / 
бухгалтерського документа 
/ підтвердження 
переказу18) 

за документ 20 зл 20 зл 20 зл 20 зл 20 зл 

15. Складання переліку платіжних операцій на вимогу Власника рахунку: 

15.1 
за кожен місяць поточного 
року 

за документ 5 зл 5 зл 5 зл 5 зл 5 зл 
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№ Вид послуг (діяльності) Резим зняття  
Ставка  

talentKonto1) iKonto1) wygodneKonto1) VIPKonto1) PRP23) 

15,2 
за кожен місяць 
попереднього року 

10 зл 10 зл 10 зл 10 зл 10 зл 

16. 

Прийняття, зміна або 
скасування доручення 
Власника рахунку щодо 
розміщення коштів, 
накопичених на рахунку, у 
разі його смерті 

- 50 зл 50 зл 50 зл 50 зл 

17. Блокування коштів на банківських рахунках для забезпечення повернення взятих кредитів - за кожним укладеним договором: 

17,1 з Банком 

одноразово 

5 зл 5 зл 5 зл 5 зл 5 зл 

17,2 з іншими банками 100 зл 100 зл 100 зл 100 зл 100 зл 

18. 
Підтвердження 
блокування коштів 

20 зл 20 зл 20 зл 20 зл 20 зл 

19. Assistance щомісячно нв нв нв 

нв 
 (щодо 

договорів, 
укладених з 
01.07.2021) 
або 0 зл до 
14.10.2021 

(щодо 
договорів, 
укладених 

до 
30.06.2021    

- 

20. Зміна типу рахунку21) одноразово 100 зл 100 зл 100 зл 100 зл 0 зл 

21.  
Збереження номера 
рахунку при зміні типу 
рахунку 21) 

одноразово 50 зл 50 зл 50 зл 50 зл 0 зл 

22. 
Скасування доручення на 
зміну типу рахунку 

одноразово 50 зл 50 зл 50 зл 50 зл 50 зл 

23. 

Надіслати дублікат 
виписки про стягнення 
плати за послуги 
платіжного рахунку за 
кожен місяць поточного 
року 22) 

одноразово 

5 зл 5 зл 5 зл 5 зл 5 зл 

24. 

Надіслати дублікат 
виписки про стягнення 
плати за послуги 
платіжного рахунку за 
кожен місяць 
попереднього року22) 

10 зл 10 зл 10 зл 10 зл 10 зл 

25. 
Розірвання Клієнтом 
Рамкової угоди 13) 

одноразово 20 зл 20 зл 20 зл 20 зл 20 зл 

 
1) У тому числі обслуговування рахунку відповідно до Закону про банківську діяльність ст. 59 сек. 4 та Положення Міністра розвитку та 

фінансів від 14 липня 2017 року про представницькі послуги, пов’язані з платіжним рахунком 
2) Плата за обслуговування рахунку стягується «наперед». Плата за обслуговування рахунку за місяць, в якому його було відкрито, не 

стягується. 
3) Комісія за управління talentKonto становить 0 злотих, якщо законний представник має рахунок ROR в банку або відкриває його не пізніше 

дня відкриття talentKonto. 
4) Плата за обслуговування рахунку становить 0 злотих, якщо сума рахунку в місяці, що передує стягненню комісії, така: 

a) для iKonto, мін. 1 000 зл, 
b) для wygodneKonta, мін. 5 000 зл, 
c) для VIPKonta мін. 10 000 зл, 
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(під перерахуванням на рахунок розуміють все зарахування рахунку за винятком переказів між власними рахунками та зарахування за 
рахунок повернення О/Н, повернення вкладів, капіталізації відсотків і виплати позик). 

5) Плата за підтримку iKonto становить 0 злотих, якщо Власник рахунку пред’явить дійсний ідентифікатор університету на день укладання 
Договору. Плата становитиме 0 злотих, доки Власнику рахунку не виповниться 26 років. З місяця, наступного за місяцем, у якому Власнику 
виповнюється 26 років, за ведення iAccount стягується плата відповідно до чинного Тарифу комісій, що діє з наступного місяця. 

6) Плата за SMS-повідомлення стягується сумарно за всі сповіщення, надіслані протягом певного календарного місяця на номер телефону, 
наданий Власником рахунку, у перший робочий день наступного календарного місяця. 

7) Про зняття готівки на суму, що перевищує 20 000 злотих, необхідно повідомити у відділенні банку або через телефон довіри принаймні за 2 
робочі дні до зняття. За незареєстровані зняття коштів на суму понад 20 000 злотих стягується додаткова комісія в розмірі 0,2% не менше 50 
злотих. У разі авансування вилучення та не стягнення його в узгоджену дату стягується комісія в розмірі 0,2%, не менше 50 злотих від суми 
повідомлення. Виконання безоплатного зняття готівки залежить від суми готівки в тому чи іншому відділенні Банку. Якщо виконати 
доручення на зняття готівки неможливо, необхідно буде оформити замовлення на отримання повідомлень. 

8) Послуга надається на «гарячій лінії» для власників рахунків за допомогою системи інтернет-банкінг в рамках послуги електронного 
банкінгу. 

9) Кожне доручення Власника рахунку, подане через систему Elixir, на суму, що дорівнює і перевищує 1 000 000 злотих, виконується Банком у 
системі SORBNET. Банк стягує комісію відповідно до платіжного доручення, виконаного в системі SORBNET. Доручення, розміщене в системі 
електронного банкінгу, буде виконуватися в системі SORBNET за умови, що система електронного банкінгу дозволяє таку форму виконання 
платіжного доручення. 

10) Максимальна сума переказу становить 100 000 злотих. 
11) Незалежно від комісійних, фіксовані витрати банків-посередників стягуються, як зазначено в пункті 10 у випадку варіанту витрат «OUR». 
12) Плата не стягується, якщо роз’яснювальна процедура була спричинена помилкою Банку. 
13) Плата стягується у разі припинення дії Рамкової угоди протягом 6 місяців з моменту її укладення. . 
14) Для всіх карток VISA у разі безготівкових операцій та зняття готівки стягується додаткова комісія банку при застосуванні власної ставки VISA, 

збільшеної на 3% для операцій у валютах, відмінних від валюти банківського рахунку. 
15) Плата не стягується, якщо картка була видана з причин, пов’язаних з Банком. 
16) Перелік банкоматів доступний у відділеннях Банку та на сайті Банку. 
17) Послуга доступна лише в банкоматах, які надають цю послугу. 
18) За бажанням Клієнта. 
19) Послуга доступна лише в банкоматах Відповідно до Закону від 30 листопада 2016 року про внесення змін до Закону про платіжні послуги та 

деяких інших законів ст. 59ie абзац. 2 - внутрішні платіжні операції в пакеті з 5 позицій на місяць, розраховані сумарно для всіх каналів, 
звільняються від комісії, за кожну наступну платіжну операцію протягом календарного місяця Банк стягує комісію відповідно до Таблиці 
комісій . 

20) Відповідно до Закону від 30 листопада 2016 року про внесення змін до Закону про платіжні послуги та деяких інших актів ст. 59ie абзац. 3 - 
зняття готівки через банкомати, що не належать Банку в пакеті з 5 зняття на місяць, безкоштовні, за кожне наступне зняття протягом 
календарного місяця в банкоматі, що не належить Банку, Банк стягує комісію відповідно до пп. Таблиця оплат і комісій. 

21) Комісія не стягується при зміні типу рахунку на рахунок з більшою платою за обслуговування платіжного рахунку, а також у разі заміни 
розрахунково-ощадних рахунків і пакетів, вилучених з пропозиції Банку, на talentKonto, iKonto, зручнийКонто, VIPKonto. 

22) Дублікат заяви видається не раніше 8 серпня 2018 року. 
23) PRP - Базовий платіжний рахунок. 
24) Комісія не стягується, якщо Банк не нараховує податок та внески на медичне страхування на отриману іноземну пільг 

 


