
 

 

 
ТАРИФИ  ПРОДУКТУ / ПРОГРАМИ КРЕДИТУВАННЯ  

В РАМКАХ ЗАРПЛАТНОГО ПРОЕКТУ «СТАРТОВИЙ» 

 

 

ТАРИФИ БАНКУ ЗА ПРОДУКТОМ / ПРОГРАМОЮ КРЕДИТУВАННЯ В РАМКАХ ЗАРПЛАТНОГО ПРОЕКТУ «СТАРТОВИЙ» 

Найменування послуги (тарифу) Розмір тарифу 

1. Зняття готівкових коштів 

Debit MasterCard Unembossed,  

Debit MasterCard Standart,  

Debit MasterCard Gold 

MasterCard World 

Власні кошти Кредитні кошти Власні кошти Кредитні кошти 

1.1. Плата за отримання готівкових коштів у  банкоматах та відділеннях ПАТ 

«БАНК ВОСТОК» 

Згідно тарифів 

зарплатного 

проекту  

3% + 5 грн1. 

Згідно тарифів 

зарплатного 

проекту 

3% + 5 грн.1 

1.2. Плата за отримання готівкових коштів у банкоматах  інших банків України 

Згідно тарифів 

зарплатного 

проекту  

3% + 5 грн1 

Згідно тарифів 

зарплатного 

проекту 
3% + 5 грн1 

1.3. Плата за отримання готівкових коштів у відділеннях інших банків України 

Згідно тарифів 

зарплатного 

проекту  

3% + 5 грн1 

Згідно тарифів 

зарплатного 

проекту 
3% + 5 грн1 

1.4. Плата за отримання готівкових коштів за межами України 

Згідно тарифів 

зарплатного 

проекту  

3 % min 3 долара 

США в еквіваленті 

за курсом НБУ на 

день списання 

операції по 

рахунку 

Згідно тарифів 

зарплатного 

проекту  

3 % min 3 долара 

США в еквіваленті 

за курсом НБУ на 

день списання 

операції по 

рахунку 

2. Переказ  коштів Власні кошти Кредитні кошти 

2.1. Операції з рахунку  без застосування платіжної картки:   

2.1.1. перерахування на рахунки фізичних та юридичних осіб, у т.ч. СПД, що 

відкриті в інших банках, у т.ч. на власні рахунки (тільки у гривні) 
Згідно тарифів зарплатного проекту  

3% + 5 грн. 

2.1.2. перерахування на рахунки юридичних осіб, у т.ч. СПД, що відкриті в ПАТ 

«БАНК ВОСТОК» (тільки у гривні) 
Згідно тарифів зарплатного проекту 

3% + 5 грн. 

2.1.3. перерахування на рахунки фізичних осіб, що відкриті в ПАТ «БАНК 

ВОСТОК» (крім перерахувань на власні депозитні та внутрібанківські рахунки) 
Згідно тарифів зарплатного проекту 

3% + 5 грн. 

2.2. Переказ коштів за технологією MoneySend/Visa Direct з поточного рахунка з 

використанням платіжної картки  
Згідно тарифів зарплатного проекту 3% +5 грн. 

2.3. Проведення розрахункових операцій за допомогою платіжної картки в 

торгових та сервісних підприємствах 

входить у вартість перерахування грошових коштів на поповнення рахунків 

працівників (сплачується підприємством) 

3. Обслуговування у системі Онлайн-банк ПАТ «БАНК ВОСТОК» За тарифами Онлайн-банку / Кредитні кошти 3% +5 грн. 

4. Процентні ставки, процентів річних 

4.1. На заборгованість за овердрафтом, на яку розповсюджується Пільговий 

період, протягом пільгового періоду2 
0,01% 

4.2. На заборгованість за овердрафтом, на яку розповсюджується Пільговий 

період, після закінчення пільгового періоду; на заборгованість за овердрафтом, 

що існувала під час дії Пільгового періоду, у випадку непогашення всієї 

заборгованості під час дії Пільгового періоду 

34% 

4.3. На  заборгованість за овердрафтом, на яку не розповсюджується Пільговий 

період 
34% 

4.4. Розрахункове обслуговування рахунку, щомісячно 
У разі відсутності виготовленої до рахунку картки MasterCard World – 9,503 грн. 

У разі наявності виготовленої до рахунку картки MasterCard World – 15,00 грн. 

5. Додаткові послуги 

5.1. Послуги SMS-info (на номери українських мобільних операторів) входить у вартість розрахункового обслуговування рахунку (п 4.5.) 

5.2. Послуга 3-D Secure 

У разі відсутності виготовленої до рахунку картки MasterCard World – згідно тарифів 

зарплатного проекту 

У разі наявності виготовленої до рахунку картки MasterCard World – входить у вартість 

розрахункового обслуговування рахунку (п 4.5.) 

5.3. Установка або зміна ПІН-коду                                                                                                                                                                                                                                                            

У разі відсутності виготовленої до рахунку картки MasterCard World – згідно тарифів 

зарплатного проекту 

У разі наявності виготовленої до рахунку картки MasterCard World – входить у вартість 

розрахункового обслуговування рахунку (п 4.5.) 

6. Овердрафт 

6.1. Пільговий період 
До 30 днів, розповсюджується на заборгованість, що виникла внаслідок проведення 

розрахунків в торгово-сервісних підприємствах та мережі Інтернет. 

6.2.Пеня за прострочену заборгованість по кредиту, процентів річних 
Подвійна облікова процента ставка НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, 

але не більше 15 відсотків суми простроченого  платежу. 

6.3. Пеня за прострочену заборгованість на заборгованість по процентам, 

процентів річних 

Подвійна облікова процента ставка НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, 

але не більше 15 відсотків суми простроченого  платежу. 

 

 

 

                                                 
1У випадку одночасного зняття власних і кредитних коштів фіксована частина комісії  стягується один раз  
2 У випадку, якщо заборгованість за овердрафтом не була погашена протягом пільгового періоду Банк здійснює перерахунок нарахованих процентів за весь період існування заборгованості 
3 Тариф діє з 01.08.2017 року для всіх договорів 


