ЛІМІТИ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ТА САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ
З ПОТОЧНИХ РАХУНКІВ:
ЛІМІТИ ПО РАХУНКУ

UAH

максимальна сума однієї операції*

1 000 000

максимальна сума операцій за один календарний день

1 500 000

максимальна сума операцій на календарний місяць по одному рахунку

3 000 000

З КАРТКОВИХ РАХУНКІВ ПО РЕКВІЗИТАМ:
ЛІМІТИ ПО КАРТЦІ

UAH

максимальна сума однієї операції*

1 000 000

максимальна сума операцій за один календарний день по одному рахунку *

1 500 000

максимальна сума операцій на календарний місяць по одному рахунку*

3 000 000

КОРИДОР ЗМІНИ КОНТАКТНИМ ЦЕНТРОМ

UAH

максимальна сума операцій за один календарний день

До 10 000 000

максимальна сума однієї операції

До 10 000 000

максимальна сума операцій на календарний місяць

До 10 000 000

МІЖ КАРТКАМИ (р2р):
ШТ

UAH

максимальна сума однієї операції*

–

25 000

максимальна сума операцій за один день по одній картці **

–

75 000

максимальна сума операцій за чотири дні по одній картці **

–

75 000

максимальна сума операцій на місяць по одній картці **

–

150 000

ЛІМІТИ ПО КАРТЦІ

максимальна кількість операцій за 1 день***

15

максимальна кількість операцій за 4 дні***

30

максимальна кількість операцій за місяць***

* без

врахування комісій
з урахуванням комісій
*** по одній картці. Крім платежів розділу «Платіжний портал»
**

0 800 500 450*
*Безкоштовно

www.pravex.com.ua

зі стаціонарних та мобільних телефонів
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100

ЛІМІТИ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ТА САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ
З ПОТОЧНИХ РАХУНКІВ:
ЛІМІТИ НА ПЕРЕКАЗИ МІЖ ВЛАСНИМИ ПОТОЧНИМИ РАХУНКАМИ ФОП**

EUR/USD

максимальна сума однієї операції, без врахування комісії

30 000

максимальна сума операцій за один календарний день по одному рахунку, без врахування комісії

30 000

максимальна сума операцій на календарний місяць по одному рахунку, без врахування комісії

КОРИДОР ЗМІНИ КОНТАКТНИМ ЦЕНТРОМ:

100 000

EUR/USD

максимальна сума однієї операції, без врахування комісії

± 30 000

максимальна сума операцій за один календарний день по одному рахунку, без врахування комісії

± 30 000

максимальна сума операцій на календарний місяць по одному рахунку, без врахування комісії

* без
**

врахування комісій
з урахуванням комісій

0 800 500 450*
*Безкоштовно
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зі стаціонарних та мобільних телефонів
Ліцензія НБУ № 7 від 18.04.2018 р. Усі види банківських послуг. Умови станом на 02.03.2020

± 100 000

ЛІМІТИ ДЛЯ ФОП (ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ)
ЛІМІТИ НА ПЕРЕКАЗИ МІЖ ВЛАСНИМИ ПОТОЧНИМИ РАХУНКАМИ ФОП*

EUR/USD

максимальна сума однієї операції, без врахування комісії

30 000

максимальна сума операцій за один календарний день по одному рахунку, без врахування комісії

30 000

максимальна сума операцій на календарний місяць по одному рахунку, без врахування комісії

КОРИДОР ЗМІНИ КОНТАКТНИМ ЦЕНТРОМ:

100 000

EUR/USD

максимальна сума однієї операції, без врахування комісії

± 30 000

максимальна сума операцій за один календарний день по одному рахунку, без врахування комісії

± 30 000

максимальна сума операцій на календарний місяць по одному рахунку, без врахування комісії

± 100 000

ЛІМІТИ НА ПЕРЕКАЗИ З ПОТОЧНИХ / КАРТКОВИХ РАХУНКІВ ФОП*

UAH

максимальна сума однієї операції, без врахування комісії

1 000 000

максимальна сума операцій за один календарний день по одному рахунку, без врахування комісії

1 500 000

максимальна сума операцій на календарний місяць по одному рахунку, без врахування комісії

3 000 000

КОРИДОР ЗМІНИ КОНТАКТНИМ ЦЕНТРОМ

UAH

максимальна сума однієї операції

До 10 000 000

максимальна сума операцій за один календарний день

До 10 000 000

максимальна сума операцій на календарний місяць

До 10 000 000

ЛІМІТИ ДЛЯ ФОП НА ПЕРЕКАЗИ З КОРПОРАТИВНОЇ КАРТИ
НА КАРТУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ (Р2Р)
МАКСИМАЛЬНА СУМА

UAH

однієї операції, з врахуванням комісії

25 000

операцій за один день по одній картці, з врахуванням комісії

75 000

операцій за чотири дні по одній картці, з врахуванням комісії

75 000

операцій на місяць по одній картці, з врахуванням комісії

*Дані ліміти можна відмінити/збільшити на розмір більший від повноважень
контактного центру. Для збільшення/відміни ліміту зверніться до свого
менеджера на відділенні.

0 800 500 450*
*Безкоштовно
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150 000

ТАРИФИ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ТА САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ
PRAVEX ONLINE:
ПЕРЕКАЗ З ВЛАСНОЇ КАРТКИ:
на власну картку ПРАВЕКС БАНК

0 грн, без ПДВ

на картку іншого клієнта ПРАВЕКС БАНК

0 грн, без ПДВ

на картку клієнта іншого банку

Перші два перекази безкоштовно, починаючи з третього 0.5%+5
грн, без ПДВ*

ПЕРЕКАЗ З КАРТКИ FAMIGLIA:
0 грн, без ПДВ

на картку іншого клієнта FAMIGLIA

Перші два перекази безкоштовно, починаючи з третього 0.8%+5
грн, без ПДВ*

за межі банку

ПЕРЕКАЗ З ВЛАСНОЇ КАРТКИ В ІНШОМУ БАНКУ:
на картку ПРАВЕКС БАНК

0

на картку клієнта іншого банку

0.8%+5 грн, без ПДВ

ПЕРЕКАЗ З КАРТКИ ПРАВЕКС БАНКУ:
на картку іншого клієнта ПРАВЕКС БАНК

0.4%+5 грн, без ПДВ

на картку клієнта іншого банку

0.8%+5 грн, без ПДВ

ПЕРЕКАЗ З КАРТКИ В ГРН \ НА КАРТУ В ВАЛЮТІ \ ГРН
на картку в гривні на картку в валюті – між власними картками

0.25% min 5 грн, без ПДВ

з картки в валюті на картку в гривні – між власними картками

0.25% min 5 грн, без ПДВ

* в календарному місяці, в розрізі пакету FAMIGLIA та CAPPUCCHINO, на кожну картку

0 800 500 450*
*Безкоштовно
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ТАРИФИ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ТА САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ
З ВЛАСНОГО РАХУНКУ \ КАРТКИ ПРАВЕКС БАНК
КОМІСІЯ ПО КАРТЦІ \ РАХУНКУ

UAH

на власний рахунок в грн., EUR, USD

0 грн, без ПДВ

на рахунок іншого клієнта ПРАВЕКС БАНК

5 грн, без ПДВ

на рахунок іншого банку

10 грн, без ПДВ

З ВЛАСНОГО РАХУНКУ \ КАРТКИ FAMIGLIA
КОМІСІЯ ПО КАРТЦІ \ РАХУНКУ
на власний рахунок в грн., EUR, USD

0 грн, без ПДВ

UAH

з ПОТОЧНОГО РАХУНКУ на власний рахунок RECORD,
відкритий по системі PRAVEX ONLINE

0.5%, мін 10 грн., без ПДВ

з КАРТКОВОГО РАХУНКУ на власний рахунок RECORD
по системі PRAVEX ONLINE

0.5%, мін 10 грн., без ПДВ

БАНК» PRAVEX ONLINE

UAH

на рахунок іншого клієнта ПРАВЕКС БАНК

0 грн, без ПДВ

на рахунок іншого банку

0 грн, без ПДВ

P2P.PRAVEX.COM
ПЕРЕКАЗ З КАРТКИ БАНКУ:

UAH

на картку іншого клієнта ПРАВЕКС БАНК

0.4%+5 грн, без ПДВ

на картку клієнта іншого банку

0.8%+5 грн, без ПДВ

ПЕРЕКАЗ З КАРТКИ ІНШОГО БАНКУ:
на картку клієнта ПРАВЕКС БАНК

0.4%+5 грн, без ПДВ

на картку клієнта іншого банку

0.8%+5 грн, без ПДВ

0 800 500 450*
*Безкоштовно

www.pravex.com.ua

зі стаціонарних та мобільних телефонів
Ліцензія НБУ № 7 від 18.04.2018 р. Усі види банківських послуг. Умови станом на 02.03.2020.

ТАРИФИ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ТА САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ
З ВЛАСНОЇ КАРТКИ CAPPUCHINO
КОМІСІЯ ПО КАРТЦІ \ РАХУНКУ
на власний рахунок в грн., EUR, USD

0 грн, без ПДВ

на рахунок іншого клієнта ПРАВЕКС БАНК

0 грн, без ПДВ

на рахунок іншого банку

0 800 500 450*
*Безкоштовно

БАНК» PRAVEX ONLINE

www.pravex.com.ua

зі стаціонарних та мобільних телефонів
Ліцензія НБУ № 7 від 18.04.2018 р. Усі види банківських послуг. Умови станом на 02.03.2020.

0 грн, без ПДВ

ПЕРЕКАЗИ З КАРТКОВИХ РАХУНКІВ ДЛЯ ФОП
КОМІСІЇ ПО ПЕРЕКАЗАМ З ПОТОЧНИХ РАХУНКІВ:
FAMIGLIA, FAMIGLIA IT & FAMIGLIA Doctor

UAH

Щомісячна плата за користування системою ONLINE PRAVEX
(в т.ч. виконання операцій за додатковим рахунком)

0

Виконання видаткових операцій на рахунок в іншому банку

0

Виконання видаткових операцій на рахунок в АТ "ПРАВЕКС БАНК»

0

Плата за розрахункове обслуговування в післяопераційний час

0

Щомісячна плата (у т.ч. і за неповний місяць обслуговування) за РКО
за тарифним пакетом. Не стягується при відсутності видаткових
операцій за рахунком, ініційованих клієнтом

0

КОМІСІЇ ПО ПЕРЕКАЗАМ З ПОТОЧНИХ РАХУНКІВ:
ЕКОНОМ, СТАНДАРТ, ОПТИМАЛ, ЛЮКС, БЕЗЛІМІТНИЙ

UAH

Щомісячна плата за користування системою ONLINE PRAVEX
(в т.ч. виконання операцій за додатковим рахунком)

0

Плата за розрахункове обслуговування в післяопераційний час

0

КОМІСІЇ ПО ПЕРЕКАЗАМ З ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ЕКОНОМ
Виконання видаткових операцій на рахунок в іншому банку
Виконання видаткових операцій на рахунок в АТ "ПРАВЕКС БАНК»
Щомісячна плата (у т.ч. і за неповний місяць обслуговування) за РКО
за тарифним пакетом. Не стягується при відсутності видаткових
операцій за рахунком, ініційованих клієнтом

Усі тарифи без ПДВ та урахування інших тарифі банків емітентів
Крім платежів розділу «Платіжний портал»

0 800 500 450*
*Безкоштовно

www.pravex.com.ua

зі стаціонарних та мобільних телефонів
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UAH
≥ 10 операцій = 0
<10 операцій = 3
0

75

ПЕРЕКАЗИ
З КАРТКОВИХ
РАХУНКІВ ДЛЯ ФОП
ТАРИФИ ДЛЯ
ФОП
РОЗМІР КОМІСІЇ, БЕЗ ПДВ

КОМІСІЇ ПО ПЕРЕКАЗАМ З КАРТКОВИХ РАХУНКІВ
ПЕРЕКАЗ КОШТІВ З ВЛАСНОГО КАРТКОВОГО РАХУНКУ

5 грн.

• На інший
власний рахунокЗ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ СТАНДАРТ
КОМІСІЇ
ПО ПЕРЕКАЗАМ

UAH

5 грн.
≥ 25 операцій = 0
5 грн.
< 25 операцій = 3

• На рахунок іншого клієнта Банку
Виконання
видаткових
операцій
на рахунок
в іншому банку
• На рахунок
клієнта
в іншому
Банку

ПЕРЕКАЗ КОШТІВ З КАРТИ НА КАРТУ (Р2Р)

0,4%+5 грн.

Виконання видаткових операцій на рахунок в АТ "ПРАВЕКС БАНК»

0

Щомісячна плата (у т.ч. і за неповний місяць обслуговування) за РКО за тарифним
КОМІСІЇ ПО ПЕРЕКАЗАМ З ПОТОЧНИХ РАХУНКІВ
пакетом. Не стягується при відсутності видаткових операцій за рахунком, ініційованих
клієнтом
«Фамільний
DOCTOR»
№ п/п

«Фамільний
IT»

«Фамільний»

«Економ»

«Стандарт»

150

«Оптимал»

«Люкс»

«Безлімітний»

Найменування послуги

Розмір комісії,
комісії,
Розмір комісії,
КОМІСІЇ ПО ПЕРЕКАЗАМ
ЗРозмір
ПОТОЧНОГО
РАХУНКУ ОПТИМАЛ
без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ
Щомісячна

плата

UAH

за

користування
системою
Виконання
видаткових
операцій
на рахунок
в іншому
банку
1
0 грн.
0 грн.
0 грн.
«ONLINE PRAVEX» (в т.ч.
виконання операцій
додатковим рахунком)

0 грн.

0 грн.

0 грн.

0 грн.

1 0 грн.

0 грн.

за

Виконання видаткових операцій на рахунок в АТ "ПРАВЕКС БАНК»

1

10 операцій
25 операцій
включено до
включено до
Виконання
вартості
Щомісячна
плата видаткових
(у т.ч. і за неповний місяць обслуговування) вартості
за РКО за тарифним
операцій на рахунок в
щомісячного
щомісячного
2
0 грн.
0 грн.
0 грн.
пакетом.
Не
стягується
при
відсутності
видаткових
операцій
за
рахунком,
ініційованих
1,00 грн.
іншому
банку,
у
обслуговування обслуговування
національній валюті
Понад 10
Понад 10
клієнтом
операцій 2 грн.
операцій 2 грн.
за операцію.
за операцію.
Включено до
КОМІСІЇ
ПО ПЕРЕКАЗАМ
ЛЮКС
Виконання
видаткових Включено до З ПОТОЧНОГО
Включено до РАХУНКУ
Включено до
Включено до
вартості
3

операцій на рахунок в АТ
вартості
"ПРАВЕКС
БАНК»
у щомісячного
національній валюті
обслуговування

щомісячного
обслуговуванн
я

вартості
щомісячного
обслуговування

вартості
щомісячного
обслуговування

вартості
щомісячного
обслуговування

0 грн.

0 грн.

1,00 грн.

40 операцій
включено до
вартості
щомісячного
обслуговування.
Понад 10 операцій
2 грн. за операцію.

Включено до
вартості
щомісячного
обслуговування

Включено до
вартості
щомісячного
обслуговування

Включено до
вартості
щомісячного
обслуговування

Виконання видаткових операцій на рахунок в іншому банку
Плата за розрахункове
обслуговування в
післяопераційний
час
Виконання
видаткових

0 грн.

4

0 грн.

0 грн.

0 грн.

0 грн.

операцій на рахунок в АТ "ПРАВЕКС БАНК»

за тарифним пакетом.
Не стягується при
відсутності видаткових
операцій за рахунком,
ініційованих клієнтом

0 грн.

0 грн.

0 грн.

75 грн.

150 грн.

202 грн.

UAH
0 грн.

≥ 40 операцій = 0
<40Включено
операцій
=3
до
вартості
щомісячного
обслуговування

Щомісячна плата (у т.ч. і за неповний місяць обслуговування) за РКО за тарифним
Щомісячна
плата (у т.ч.
пакетом.
Не стягується
при відсутності видаткових операцій за рахунком, ініційованих
і за неповний місяць
клієнтом
обслуговування) за РКО
5

Стандартні
тарифи

0 грн.

0

250

20,00 грн.

КОМІСІЇ ПО ПЕРЕКАЗАМ З ПОТОЧНОГО РАХУНКУ БЕЗЛІМІТНИЙ

250 грн.

_____

800 грн.

UAH

Виконання видаткових операцій на рахунок в іншому банку

Включено до вартості щомісячного
обслуговування

Виконання видаткових операцій на рахунок в АТ "ПРАВЕКС БАНК»

Включено до вартості щомісячного
обслуговування

Щомісячна плата (у т.ч. і за неповний місяць обслуговування) за РКО за тарифним
пакетом. Не стягується при відсутності видаткових операцій за рахунком, ініційованих
клієнтом

Усі тарифи без ПДВ та урахування інших тарифі банків емітентів
Крім платежів розділу «Платіжний портал»

0 800 500 450**
0 800 500 450

www.pravex.com.ua
www.pravex.com.ua

*Безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів
*Безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів

Ліцензія НБУ № 7 від 18.04.2018 р. Усі види банківських послуг. Умови станом на 02.03.2020
Ліцензія НБУ № 7 від 18.04.2018 р. Усі види банківських послуг. Умови станом на 10.01.2019.

800

