
Найменування послуги (1)

Тип карти

Безконтактна технологія Masterсard® Contactless™ 

Валюта рахунка 

1.

1.1. Відкриття рахунка 

1.2.
Оформлення картки (на кожну довірену особу) та обслуговування 

рахунка строком дії до 3-х років

1.3.

Переоформлення картки (на кожну довірену особу) та 

обслуговування рахунка у зв’язку із закінченням строку її дії до 3-х 

років

1.4.

Розрахункове обслуговування Клієнта з/без підключення до систем 

дистанційного доступу «Інтернет-Банк»/«Smartphone-Банкінг» (за 

наявності оборотів на рахунку Клієнта) 

2.

2.1. Розмір незнижувального залишку на рахунку

2.2.

2.2.1. через каси ПАТ "БАНК ВОСТОК" (тільки у гривні)

2.2.2. через банкомати ПАТ "БАНК ВОСТОК" (тільки у гривні)

2.3.

2.3.1. в системі ПАТ "БАНК ВОСТОК" 

2.3.2. з інших банків 

2.4.

2.4.1. в банкоматах ПАТ "БАНК ВОСТОК"

2.4.2. у відділеннях ПАТ "БАНК ВОСТОК"

2.4.3. в банкоматах інших банків України

2.4.4. у відділеннях інших банків України

2.4.5. за межами України

2.5.

2.5.1.

2.5.1.1
платіжним дорученням на паперовому носії(в т.ч. згідно Заяви на 

закриття рахунку)

2.5.1.2
по системі дистанційного  доступу «Інтернет-Банк»/«Smartphone-

Банкінг» 

2.5.1.3.

Виконання платіжного доручення в позаопераційний час 

надісланий за допомогою систем дистанційного доступу «Інтернет-

Банк»/«Smartphone-Банкінг» , платіжним дорученням на 

паперовому носії за один переказ (в т.ч.переказ коштів згідно 

Заяви на закриття рахунку) (5)

2.5.2. переказ безготівкових коштів у межах Банку

2.5.3.

отримання готівкових коштів у відділеннях ПАТ «БАНК ВОСТОК» 

без застосування платіжної картки (тільки за наявності чекової 

книжки) 

 3 грн.    

 


50 грн.(6)

входить у вартість обслуговування рахунка

1%

Безготівкове поповнення рахунка: 

Операції по рахунку без застосування платіжної картки (3):

входить у вартість обслуговування рахунка

1,5% + 5 грн.

1,5% (min 3 долара США в еквіваленті за курсом НБУ на день 

списання операції по рахунку)

25 грн.

перерахування на рахунки, що відкриті в інших банках (4) :

Отримання готівкових коштів з використанням платіжної картки:

100 грн.

100 грн.

100 грн. в місяць (2)

входить у вартість обслуговування рахунка

входить у вартість обслуговування рахунка

0 грн.

входить у вартість обслуговування рахунка

0,8 % +2,50 грн.

0,8 % +2,50 грн.

1,5% + 5 грн.

Тарифний пакет " Корпоративний Малий бізнес" 

(для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)

Операції за рахунком

Готівкове поповнення рахунка:

Клієнт

ТП "Корпоративний Малий бізнес"

Debit Business

так

гривня

входить у вартість обслуговування рахунка
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2.5.4. Оформлення чекової книжки за заявою Клієнта   

2.6. Обмін валюти рахунка в валюту розрахунку

2.7.
Переказ коштів за технологією MoneySend/Visa Direct з поточного 

рахунка з використанням платіжної картки 

2.8.
Проведення розрахункових операцій за допомогою платіжної 

картки в торгових та сервісних підприємствах

2.9.
Розрахункове обслуговування неактивного поточного рахунка 

(щомісячно) (7)

2.10.

2.10.1.
відсоткова ставка, що нараховується щомісяця на залишок коштів 

на поточному рахунку

2.10.2.
відсоткова ставка за перевищення наданого кредиту або за 

несанкціонований овердрафт

3.

3.1.
Переоформлення картки за заявою Клієнта протягом строку дії 

картки 

3.2.

Терміновий випуск або переоформлення персоніфікованої 

платіжної картки протягом 24-х годин. Заявка приймається до 14-

00 (окрім вихідних та святкових днів).Видача картки здійснюється 

за адресою: м.Одеса, вул.Успенська,44 (8).

3.3. Постановка картки в стоп-лист

3.4. Відправлення щомісячної виписки на e-mail

-           Один раз на місяць. Надається  з 01 по 10 число місяця з 

інформацією по рахунках за попередній календарний місяць. 

-         щодня по всіх рахунках клієнта

-         за індивідуальною вимогою клієнта

3.6.

3.6.1.
у разі оформлення запиту по системі дистанційного доступу  

«Інтернет-Банк»/«Smartphone-Банкінг»                       

3.6.2.
у разі оформлення запиту на паперовому носії 

3.6.3.
Надання власнику рахунка довідок про закриття рахунків (у день 

закриття рахунку)

3.6.4.

Надання довідок власнику рахунка, що стосуються розрахунково-

касового обслуговування клієнтів англійською мовою у разі 

оформлення запиту по системі дистанційного доступу  «Інтернет-

Банк»/«Smartphone-Банкінг» або на паперовому носії

3.7.

Запит документів в іншому банку, підтверджуючих правомірність 

списання коштів за розрахунковою операцією з поточного рахунка 

(9)

3.8.
Опротестування непідтвердженої претензії за розрахунковою 

операцією за рахунком

3.9.
Послуга SMS-info по номерам українських мобільних операторів 

(щомісячно, за всіма картками до договору)

3.10.
Послуга SMS-info по номерам неукраїнських мобільних операторів 

(щомісячно за кожну підключену картку до договору)

3.11. Отримання міні-виписки у банкоматі ПАТ "БАНК ВОСТОК" входить у вартість обслуговування рахунка

300 грн.

входить у вартість обслуговування рахунка

30 грн. в місяць

50,00 грн. в місяць(2)

10,00 грн. за 1 (одну) сторінку

100 грн.

500 грн.

входить у вартість  обслуговування рахунку

20 грн.

входить у вартість обслуговування рахунка

входить у вартість обслуговування рахунка

50 грн.

100 грн.

250 грн.

2%

0,7 % мін 5 грн.

входить у вартість обслуговування рахунка

200 грн.

0,0%

40,0%

100 грн.

250 грн.

3.5.

Надання паперових виписок з рухом коштів по рахунках клієнта:

Додаткові послуги

Надання довідок власнику рахунка, що стосуються розрахунково-касового обслуговування (про відкриття /закриття та наявність 

рахунків, залишків коштів на рахунках тощо):

Процентні ставки (процентів річних):
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3.12. Послуга 3-D Secure

3.13. Установка або зміна ПІН-коду

3.14.

3.14.1.
в банкоматах, ПТКС, пунктах видачі готівки ПАТ "БАНК ВОСТОК" 

та інших банків

3.15. Комісія за операціями по ПТКС 

3.16.

3.16.1.
Підключення Клієнта до систем дистанційного доступу  «Інтернет-

Банк»/«Smartphone-Банкінг» 

3.16.2.

Розрахункове обслуговування Клієнта з/без підключення до 

системи дистанційного доступу «Інтернет-Банк»/«Smartphone-

Банкінг»   (без наявності оборотів на рахунку Клієнта у продовж 

останніх 6 місяців)                                                       

3.16.3
Підтвердження операцій у системі дистанційного доступу 

«Інтернет-Банк»/«Smartphone-Банкінг» за допомогою SMS-OTP

- «Інтернет-Банк»

4.

4.1. Закриття рахунка

4.2.
Безготівкове перерахування залишку згідно із закриттям поточного 

рахунка на рахунки, що відкриті в інших банках (тільки у гривні)

4.3.
Безготівкове перерахування залишку згідно із закриттям поточного 

рахунка на рахунки, що відкриті в ПАТ «БАНК ВОСТОК»

4.4.
Видача готівкових коштів згідно із закриттям поточного рахунка у 

відділеннях ПАТ "БАНК ВОСТОК"

(4) Платежі виконуються у операційний час з 9-00 до 17-00 (за київським часом)

(5) Розрахункові документи, що надійшли після операційного часу, виконуються не пізніше наступного операційного дня 

(6) Оплата за послугу здійснюється у день надання послуги

в розмірі залишку на рахунку, але не більше  250 грн.

зг.п.2.5.1.

зг.п.2.5.2.

зг.п.2.5.3

100 грн.

20 грн. в місяць, але не більше залишку на рахунку  (2)

входить у вартість обслуговування рахунка

500 грн, в.т.ч. ПДВ -83,33 грн.

Реєстрація одного токена:

входить у вартість обслуговування рахунка

входить у вартість обслуговування рахунка

входить у вартість обслуговування рахунка

згідно Тарифів на прийом платежів через термінальну мережу 

ПАТ «БАНК ВОСТОК» на користь держателів платіжних 

карток фізичних та юридичних осіб ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Усі комісії утримуються у національній валюті України по курсу НБУ на день утримання.

(8) Випадки підготовки арбітражу тарифікуються відповідно до фактичних витрат банка за Арбітражем. 

(9)  Дана послуга діє для карток, оформлених виключно у відділеннях м.Одеси.

Перегляд залишку по рахунку:

(7) Неактивний рахунок - рахунок, до якого не перевипускалася жодна картка протягом одного року після закінчення строку їх дії  й протягом 

зазначеного періоду на Поточному рахунку відсутній рух коштів, за винятком списання Банком комісій та/або нарахування Банком процентів 

на залишок власних коштів. У разі якщо залишок на неактивному рахунку менше ніж 200 грн. (або еквівалент 200 грн. на день списання по 

(1) ПАТ «БАНК ВОСТОК» не несе відповідальності за комісії, що стягуються іншими банками

Закриття рахунка

3.16.4.

(2) Оплата за послугу здійснюється один раз на місяць ( у останній операційний день банку). 

(3) Комісія за  інші послуги по рахункам без застосування платіжних карток  тарифікується згідно Тарифів ПАТ «БАНК ВОСТОК»  на послуги, 

які надаються юридичним особам (крім нерезидентів-інвесторів) та фізичним особам-підприємцям у національній валюті.

Операції по системі дистанційного доступу  «Інтернет-Банк»/«Smartphone-Банкінг» :


