
 

 

     

 
 
 

ТАРИФИ  ПРОДУКТУ / ПРОГРАМИ 
КРЕДИТУВАННЯ «IT-спеціаліст» 

 

 

 

ТАРИФИ ПО ОПЕРАЦІЯХ З ПЛАТІЖНИМИ КАРТКАМИ  / ПРОГРАМОЮ КРЕДИТУВАННЯ «IT-спеціаліст»  
(тип карток – MasterCard Gold (Чіп), MasterCard  Standard, Visa Classic. MasterCard  World Elite валюта рахунку – гривня, долар США, євро) 

 

Найменування послуги (тарифу)* Розмір тарифу 

1.Клієнт   
1.1. Плата за обслуговування поточного рахунку з використанням платіжної 
картки (з встановленим лімітом овердрафту), щомісячно (тип карток – MC Gold 
(Чіп), MasterCard  Standard, Visa Classic) 

20 грн. + 0,1% від встановленого ліміту овердрафту 

1.2. Плата за обслуговування поточного рахунку з використанням платіжної 
картки (з встановленим лімітом овердрафту), щомісячно (тип карток – 
MasterCard  World Elite) 

0,1% від встановленого ліміту овердрафту за умови витрат на покупки карткою/картками 
на суму еквівалент у гривні 50 000 та більше за звітний місяць 

або 
500 грн + 0,1% від встановленого ліміту овердрафту., за умови витрат на покупки 

карткою/картками на суму еквівалент у гривні менше 50 000 за звітний місяць 

2. Операції за рахунком 

2.1. Отримання готівкових коштів з використанням платіжної картки: Власні кошти Кредитні кошти 

2.1.1. в банкоматах ПАТ «БАНК ВОСТОК»  
Згідно ТП «КАРТКА IT-

СПЕЦІАЛІСТА»/ТП «ЗРУЧНО 
ЗНІМАТИ» 

4 % + 5 грн. 
 

2.1.2. у відділеннях ПАТ «БАНК ВОСТОК» 
Згідно ТП «КАРТКА IT-

СПЕЦІАЛІСТА»/ТП «ЗРУЧНО 
ЗНІМАТИ» 

4 % + 5 грн. 
 

2.1.3. в банкоматах інших банків України 
Згідно ТП «КАРТКА IT-

СПЕЦІАЛІСТА»/ТП «ЗРУЧНО 
ЗНІМАТИ» 

 
4 % + 5 грн. 

2.1.4. у відділеннях інших банків України 
Згідно ТП «КАРТКА IT-

СПЕЦІАЛІСТА»/ТП «ЗРУЧНО 
ЗНІМАТИ» 

4 % + 5 грн. 

2.1.5. за межами України 
Згідно ТП «КАРТКА IT-

СПЕЦІАЛІСТА»/ТП «ЗРУЧНО 
ЗНІМАТИ» 

4 %(min 3 долара США в еквіваленті за 
курсом НБУ на день списання операції по 

рахунку) 

2.2. Операції з рахунку без застосування платіжної картки: Власні кошти Кредитні кошти 

2.2.1. 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 ТП «КАРТКА IT-
СПЕЦІАЛІСТА»/ТП «ЗРУЧНО 

ЗНІМАТИ» 

 
4 % + 5 грн. 

2.2.2. перерахування на рахунки юридичних осіб, у т.ч. СПД, що відкриті в ПАТ 
«БАНК ВОСТОК» (тільки у гривні) 

Згідно ТП «КАРТКА IT-
СПЕЦІАЛІСТА»/ТП «ЗРУЧНО 

ЗНІМАТИ» 

4 % + 5 грн. 

2.2.3. перерахування на рахунки фізичних осіб, що відкриті в ПАТ «БАНК 
ВОСТОК» (крім перерахувань на власні депозитні та внутрібанківські рахунки) 

Згідно ТП «КАРТКА IT-
СПЕЦІАЛІСТА»/ТП «ЗРУЧНО 

ЗНІМАТИ» 

4 % + 5 грн. 

2.2.4. регулярні перекази з поточного рахунка (Платіжні інструкції) 

Згідно ТП «КАРТКА IT-
СПЕЦІАЛІСТА»/ТП «ЗРУЧНО 

ЗНІМАТИ» 
Послуга не надається 

2.2.5. отримання готівкових коштів у відділеннях ПАТ «БАНК ВОСТОК» без 
застосування платіжної картки 

Згідно ТП «КАРТКА IT-
СПЕЦІАЛІСТА»/ТП «ЗРУЧНО 

ЗНІМАТИ» 
4 % + 5 грн. 

2.3. Переказ коштів з картки на картку, що емітовані ПАТ «БАНК ВОСТОК», 
через ПТКС або банкомати ПАТ «БАНК ВОСТОК» 

Згідно ТП «КАРТКА IT-
СПЕЦІАЛІСТА»/ТП «ЗРУЧНО 

ЗНІМАТИ» 
4 % + 5 грн. 

2.4. Переказ коштів за технологією MoneySend/Visa Direct з поточного рахунка з 
видачею платіжної картки не в пристроях ПАТ «БАНК ВОСТОК» 

Згідно ТП «КАРТКА IT-
СПЕЦІАЛІСТА»/ТП «ЗРУЧНО 

ЗНІМАТИ» 
4 % + 5 грн. 

2.5. Комісія за операціями у системі Інтернет-банкінг ПАТ «БАНК ВОСТОК» 
згідно Тарифів на підключення, 

обслуговування і проведення операцій у 
системі Інтернет-банкінг для фізичних осіб 

4 % + 5 грн. 

2.6. Комісія за операціями по ПТКС (крім п.2.3) 
згідно Тарифів на прийом платежів через термінальну мережу ПАТ «БАНК ВОСТОК» на 

користь держателів платіжних карток 

3. Процентні ставки (процентів річних): 

3.1. На заборгованість за овердрафтом, на яку розповсюджується Пільговий 
період, протягом пільгового періоду** 

0,01 % 

3.2. 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 

39 % 

3.3. На  заборгованість за овердрафтом, на яку не розповсюджується Пільговий 
період 

39 % 

4. Овердрафт  

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

розрахунків в торгово-сервісних підприємствах та мережі Інтернет 
4.2. Пеня за прострочену заборгованість по кредиту, процентів річних Подвійна облікова ставка НБУ , mах 15% від суми простроченого платежу 

4.3. Пеня за прострочену заборгованість по процентам, процентів річних Подвійна облікова ставка НБУ, mах 15% від суми простроченого платежу  

4.4. Надання з архіву дублікату Договору  100,00 грн. 

* ПАТ «БАНК ВОСТОК» не несе відповідальності за комісії, що стягуються іншими банками. 
** У випадку, якщо заборгованість за овердрафтом не була погашена протягом пільгового періоду, Банк здійснює перерахунок нарахованих процентів за весь період існування 
заборгованості. 
Усі інші тарифи встановлюються у відповідності з тарифами ТП «КАРТКА IT-СПЕЦІАЛІСТА»/ТП «ЗРУЧНО ЗНІМАТИ»  для карток цього ж типу для фізичних осіб. 

 
 

 


