
                                                                                                                                                 
 
 

Додаток 1 до протоколу КБФО 
№ 73.3 від   28.12.2018 р. 

 
 

Тарифи Банку по обслуговуванню  карт «ПОКУПОН» 

Тип карти VISA Classic International 

Валюта рахунку  UAH 

Срок дії карти 1 рік 

1. Відкриття та обслуговування рахунку 

1.1. Оформлення і обслуговування основної карти в рік  30 UAH1 

1.2. Оформлення і обслуговування додаткової карти в рік 
30 UAH 

1.3. Переоформлення карти по завершенню терміна дії  

2. Операції по рахунку 

2.1. Поповнення рахунку за умови, 
що кошти: 

- поповнення в готівковій формі  

 
 

Сума операції 
 
 

До 5 000,00 грн 
 

Більше 5 000,01 грн 

 
не тарифікується 

 
0.75 % 

 

- надходять в готівкові формі з використанням картки 

- надходять в безготівковій формі з рахунків, відкритих в інших банках 

- надходять в безготівковій формі з рахунку відкритого в Банку: 
юридичної особи, фізичної особи-підприємця, адвоката 

- надходять в безготівковій формі з інших рахунків фізичних осіб, 
відкритих в Банку 

2.2. Зняття коштів з рахунку на 
території України  

- в касі та банкоматах Банку  0,5 % 

- в касах та банкоматах інших Банків  1,5 % + экв. 5 UAH 

2.3. Зняття готівкових коштів по карті за межами України 1,5 % + экв. 5 USD 

2.4. Видача готівкових коштів без наявності карти через касу банку  0.5 % 

2.5. Безготівковий переказ коштів за розпорядженням клієнта на свій рахунок у Банку2 1 % мин. екв. 10 UAH 

2.6. Безготівковий переказ коштів, за розпорядженням клієнта, на свій рахунок в іншому банку2  1 % мин. екв. 10 UAH 

2.7. Безготівкова оплата товарів та послуг Не тарифікується 

3. Дополнительные услуги и сервисы 
3.1. Послуга ДБО «Free Bank» 

Не тарифікується 
3.2. Послуга GSM-banking3 (на номери національного оператора стільникового зв’язку) 

 
- Операції, що проводяться через дистанційні канали продажу (ДБО «FreeBank», кіоски самообслуговування, банкомати та інше) тарифікується відповідно Загальних тарифів. Розділ II. Тарифи дистанційного 
обслуговування клієнтів фізичних осіб (розміщенні на сайті Банку). 
- Додаткові послуги та сервіси, не вказані в тарифах, тарифікуються відповідно Загальних тарифів. Розділ I. Тарифи Банку по розрахунково-касовому обслуговуванню поточних / поточних з використанням 
платіжної картки / депозитних рахунків (розміщені на сайті Банку).  
 
 
1   Не тарифікується, за умови надання «Купону на знижку» або «Унікального номеру купону на знижку» з сайту сервісу колективних покупок Pokupon.ua.  
2   Послуга надаєтсья в операційний час з 09-00 до 17-00  
3  GSM-banking - надання виписок з рахунків клієнтів у вигляді текстових повідомлень з використанням пристроїв мобільного зв'язку. SMS-повідомлення надходять на наданий Клієнтом номер мобільного телефону, 

для підключення послуги GSM-банкінг, після кожної операції на суму понад екв. 100,00 UAH (включно). 
 
 
 
 


