
 

Зміни до Тарифів за платіжними картками, які вступають в силу з 25 вересня 

2017 року  

 
1. Внесення змін до визначення статей тарифів, а саме: 

1.1. Статтю тарифу «Плата за направлення Клієнту паперового Рахунку-виписки поштою» 

викласти як «Плата за направлення Клієнту паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ)» 

 

2. Внесення змін до статей тарифів, а саме: 

2.1. Тариф: 

Плата за надання виписки по рахунку клієнта у вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги 

«SMS-сервіс»: 

- Активація Послуги  

- надання інформації за запитом (за 1 (одне) повідомлення)  

- Абонентська плата, щомісяця  

замінюється на тариф: «Щомісячна плата за надання виписки по рахунку клієнта у вигляді текстових 

повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
1
.  

 
1
Стягується в разі наявності достатнього залишку коштів на Рахунку на дату такого списання, 

незалежно від наявності/відсутності Операцій за підсумками Розрахункового періоду. Перший раз 

стягується після здійснення першої Операції. У разі відсутності достатнього залишку коштів на дату 

списання Послуга «SMS–сервіс» не припиняється. Абонентська плата за попередні періоди, в яких плата 

не була списана через відсутність доступного залишку грошових коштів, буде списана після появи 

достатнього залишку коштів на Рахунку. 

Ставка тарифу визначається діючими тарифами по конкретному продукту та не змінюється. 

 

2.2. Для всіх карткових продуктів Банку статтю тарифу: 

«Плата за надання довідок про стан рахунків, відкритих в рамках карткових продуктів* - Надання 

довідки про закриття Рахунку на вимогу клієнта (в т.ч. ПДВ)» 

викласти як: 

«Плата за надання довідок про стан рахунків, відкритих в рамках карткових продуктів* - Надання 

довідки про закриття Рахунку на вимогу клієнта**» 

** Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта 

особисто до відділення Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) 

Клієнту інформацію про поточний розмір його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку 
щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати 

сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, надання якої передбачено законом, іншими 

актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної заяви за формою, 
встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально. 

 

2.3. Статтю тарифу: 

«Плата за надання довідок про стан рахунків, відкритих в рамках карткових продуктів* - Надання 

довідки про стан Рахунку» 

для кредитних карткових продуктів банку викласти як: 

«Плата за надання довідок про стан рахунків, відкритих в рамках карткових продуктів* - Надання 

довідки про стан Рахунку**» 

** Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта 

особисто до відділення Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) 
Клієнту інформацію про поточний розмір його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку 

щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати 

сплати аб оперіоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, надання якої передбачено законом, іншими 
актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної заяви за формою, 

встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально. 
 

2.4. До статті тарифу «Плата за проведення Банком розслідування згідно з правилами міжнародних 

платіжних систем за заявою клієнта про неправомірне списання з Рахунку» викласти примітку в такій 

редакції «Плата списується після отримання Банком підтверджуючихдокументів про проведення операції. 

Написанням заяви клієнт бере на себе обов'язок забезпечити наявність грошових коштів на рахунку в 

розмірі плати в дату написання заяви». 

 

                                                 
 


