Розділ 01. Тарифи на обслуговування рахунків клієнтів (в т.ч. з
платіжними картками (БПК))
Код
комісії

20606

Види послуги

Стандартна

Зміна ПІН-коду через банкомати Банку з використанням БПК,
"Інтернет банкінг"

10.11.21р.

Депозитна

Зарплатна

Пенсійна

Примітка

при наданні
послуги

безкоштовно

20607 Виготовлення дублікату Е-ПІНа

100 грн.

безкоштовно - через систему "Інтернет банкінг"

20608 Термінове оформлення БПК

200 грн.

Додатково до вартості картки.

20609
Блокування і розблокування БПК з ініціативи Клієнта
20610
20614

20618

Постановка ПК в міжнародний стоп-лист (за 1 регіон)
Одержання міні виписок по останнім проведеним транзакціям по
картковому рахунку в банкоматах

Безготівковий переказ коштів на картковий рахунок через
20106 банкомати Банку або банків-партнерів мережі Радіус, з
використанням платіжної картки
Безготівковий переказ коштів з карти на карту через зовнішній сайт
20106
банку
20117

Комісія за зовнішнє зарахування коштів в іноземній валюті в межах
України за операціями VISA Money Transfer без ПДВ

20104 Нарахування відсотків по технічному овердрафту (% річних)

20113

Комісія за обслуговування неактивного поточного рахунку (якщо
протягом останніх 12 міс. по поточному рахунку не здійснювалися
операції за ініціативи клієнта)

Види послуги

при наданні
послуги
при наданні
послуги

безкоштовно
USD 30

Постановка ПК в міжнародний стоп-лист забезпечує повне блокування карти.
Постановка ПК в міжнародний стоп-лист відбуватися відповідно до конкретного
регіону (наприклад в Європі, Америці / Канаді, Африці) одноразово протягом 2
(двох) тижнів.

при наданні
послуги
при наданні
послуги

безкоштовно
безкоштовно

тільки між картками банку Львів

1% + 5,00 грн.

Тільки у гривні, карти VISA і MC

при наданні
послуги

1,5%

Гривня і валюта, операція здійснюється за курсом платіжної системи.

при наданні
послуги

40%

Нарахування проводиться з 31-го календарного дня виникнення заборгованості за
весь час користування.

щомісяця

20 грн. національна валюта
1 USD/EUR іноземна валюта

Якщо поточний рахунок у іншій ніж USD/EUR іноземній валюті, то комісія сплачується у розмірі
визначеному для EUR. У випадку, якщо залишок коштів на рахунку менший за встановлений тариф,
комісія встановлюється в розмірі залишку коштів на рахунку.

щомісяця

Розділ 02. Загальні тарифи на обслуговування клієнтів
Код
комісії

Порядок
сплати

дійсні з 03.12.21р.

Тарифи

Примітка

Порядок
сплати

Інші послуги

20616

Надання стандартної довідки про наявність, стан рахунку, рух коштів,
дублікат платіжного документу

100 грн.

з системи Б2

Надання нестандартної довідки (в т.ч. звернення клієнта для повторного
надання інформації про здійснену операцію в межах е-ліміту)

300 грн.

довідки які готуються вручну; довідки на закриті рахунки джерело інформація з
RBI Payment Tracker
при наданні
послуги

20621

Оформлення банківської довіреності

150 грн.

