
Стандартні  ТП "Luxury"

1.

1.1. Підключення до системи Онлайн-банк

1.2. Обслуговування системи Онлайн-банк

2.

2.1.
Переказ коштів з поточного рахунку на інші власні рахунки Клієнта, відкриті в ПАТ "БАНК ВОСТОК", в тому 

числі депозитні рахунки

2.2. Переказ коштів з поточного рахунку Клієнта на внутрибанківські рахунки

3.

3.1.
Переказ коштів з поточного рахунку на поточний рахунок іншої фізичної особи - Клієнта Банку, в тому числі 

депозитні рахунки 
Безкоштовно 

Входить в вартість 

обслуговування 

рахунку**

3.2.
Переказ коштів за технологією MoneySend/Visa Direct з поточного рахунку з видачею платіжної картки на 

поточний рахунок з видачею платіжної картки іншої фізичної особи Клієнта Банку*

3.3. Переказ коштів з поточного рахунку Клієнта на рахунки юридичних осіб - Клієнтів Банку
0,1%, min 5 грн., max 

300 грн.

Входить в вартість 

обслуговування 

рахунку**

3.4.
Переказ коштів з поточного рахунку Клієнта за довільними реквізитами на рахунки юридичних та фізичних 

осіб в інші банки 

3.5.
Переказ коштів за технологією MoneySend/Visa Direct з поточного рахунку з видачею платіжної картки ПАТ 

"БАНК ВОСТОК" на поточний рахунок з видачею платіжної картки іншого банку

3.6.
Переказ коштів за технологією MoneySend/Visa Direct з поточного рахунку з видачею платіжної картки 

іншого банку на поточний рахунок з видачею платіжної картки ПАТ "БАНК ВОСТОК"

3.7.
Переказ коштів за технологією MoneySend/Visa Direct між поточними рахунками з видачею платіжної 

картки інших банків

4.

4.1.

Переказ коштів з поточного рахунку на користь операторів телекомунікаційних послуг (ПРАТ "ВФ Україна" 

(Vodafone Україна), ПРАТ "Київстар", ТОВ "ЛАЙФСЕЛЛ" (LifeCell), ТОВ «Інтертелеком», ПАТ 

"Укртелеком")****

4.2. Оплата комунального платежу за системою "ГЕРЦ"

4.3.

Прийом платежів за допомогою технології АСПП (ТОВ "ФК"ГЕРЦ") по послугах, що надаються 

Департаментом освіти та науки:

- Одеської міської ради та його районними відділами освіти;

- Київської міської державної адміністрації та його районними відділами освіти

4.4. Оплата за спожитий природний газ на користь ТОВ "Одесагаз-постачання" 

4.5. Оплата за водопостачання та водовідведення на користь ТОВ "ІНФОКС" філія "Інфоксводоканал"

4.6. Оплата за спожиту електроенергію на користь ТОВ "Одеська Обласна Енергопостачальна Компанія"

4.7. Оплата за спожиту електроенергію на користь ТОВ "Миколаївська електропостачальна компанія"

4.8. Оплата за спожиту теплову енергію на користь   КП «Теплопостачання  міста Одеси»

4.9. Прийом платежів по сплаті штрафів ДАІ ГУ МВС України

4.10. Платежі на користь Благодійного фонду «Повернись живим»

4.11. Платежі по банківському шаблону «Підтримка армії»

4.12.
Платежі по банківським шаблонам в «Онлайн-банку»,

крім п.п.4.1-4.11

Додаток 3 до наказу ПАТ «БАНК ВОСТОК»

03 травня 2022 року № 621

Тарифи на підключення, обслуговування і проведення операцій 

у системі Онлайн-банк для фізичних осіб в ПАТ "БАНК ВОСТОК"

для власників ТП "Luxury"

Розрахункове обслуговування у системі

Входить в вартість обслуговування рахунку

3 грн. 

Найменування послуги
Тариф

0,3%, min 2 грн.

0,3%, min 5 грн., max 500 грн.

Входить в вартість обслуговування рахунку

3 грн.

Переказ коштів між рахунками Клієнта в межах ПАТ "БАНК ВОСТОК"

Входить в вартість обслуговування рахунку

Переказ коштів на рахунки інших Клієнтів в національній валюті

Входить в вартість обслуговування рахунку

Входить в вартість обслуговування рахунку***

Згідно з умовами тарифного пакету клієнта 

3 грн. 

Наведені за посиланням:

https://bankvostok.com.ua/private/transfers-and-

payments/payments

2,0% від суми, min 5 грн. 

2,0 % від суми, min 5 грн.

3 грн. 

безкоштовно

безкоштовно

1,0%, min 5 грн.***

Платежі

****У випадку помилки в номері не більше, ніж на 3 цифри та наявності коштів на рахунку, на який вони були помилково зараховані, протягом поточної 

доби можливе оформлення  заявки на перенесення сплачених коштів з одного номера на інший в межах одного оператора. Детальніше за номером 

0800307010.

***ПАТ "БАНК ВОСТОК" не несе відповідальності за комісії, що стягуються іншими банками

3 грн.

3 грн. 

3 грн. 

**Тариф діє за умови здійснення переказу з поточного рахунку з видачею платіжної картки, що відкрито в рамках ТП "Luxury"

*Тариф діє за умови здійснення переказу з поточного рахунку з видачею платіжної картки, що не належить власнику облікового запису, з якого здійснено 

вхід до системи Онлайн-банку ПАТ "БАНК ВОСТОК"

https://bankvostok.com.ua/private/transfers-and-payments/payments#
https://bankvostok.com.ua/private/transfers-and-payments/payments#
https://bankvostok.com.ua/private/transfers-and-payments/payments#

