
 

 
 

 

Тарифи, що підлягають сплаті Клієнтом, та умови обслуговування 

Рахунків співробітників Клієнта  
 

I. Тарифи, що підлягають сплаті Клієнтом 

 

Visa Classic 

Unembossed (в 

т.ч. миттєва) / 

Visa Сlassic 

International 

MasterCard 

Standard/ 

MasterCard 

Debit / Visa Gold 

/ MasterCard 

Gold 

Visa Platinum / 

MasterCard 

Platinum 

Visa 

Gold Pay Wave¹ / 

MasterCard 

Gold Pay Pass¹ 

 

Visa 

Platinum Pay 

Wave¹/ 

MasterCard 

Platinum Pay 

Pass¹ 

Розрахунково-касове обслуговування 

при випуску та при продовжені 

терміну дії основної Картки (річне), 

без ПДВ 

0,00 грн. 50 грн. 100,0 грн. 200,0 грн. 

Розрахунково-касове обслуговування при випуску та при продовжені терміну дії основної Картки (річне) керівному 

складу Клієнта, без ПДВ 

Для підприємства зі штатом менше 10 співробітників 0,00 грн.  

(у загальній кількості не більше 3 (трьох) карток) 

Для підприємства зі штатом від 11 до 50 співробітників 
0,00 грн.  

(у загальній кількості не більше 20 (двадцяти) карток) 

Для підприємства зі штатом більше 50 співробітників 

0,00 грн. 

(у загальній кількості не більше 35 (тридцяти п'яти) 

карток) 

 

Комерційні організації 
Комісія за розрахунково-касове обслуговування Клієнта шляхом зарахування заробітної плати 

та інших виплат на Рахунки співробітників Клієнта, без ПДВ 
 

Для підприємства з фондом оплати праці до 49,9 тис. грн. 

та / або зі штатом менше 10 співробітників 

0,5 %  

від суми кожного перерахування 

Для підприємства з фондом оплати праці більше 49,9 тис. грн. 

та / або зі штатом більше 10 співробітників 

0,0 %  

від суми кожного перерахування 

Розрахунково-касове обслуговування Клієнта з використанням «Z-модуля» для 

формування зведеної відомості в електронному вигляді (сплачується одноразово), без ПДВ 
0,0 грн. 

 

Бюджетні організації / центри зайнятості (виплата допомоги по безробіттю) 
Комісія за розрахунково-касове обслуговування Клієнта шляхом зарахування заробітної плати 

та інших виплат / допомоги по безробіттю, на Рахунки співробітників Клієнта / безробітних, 

без ПДВ 

0,0 %  

від суми кожного перерахування 

Розрахунково-касове обслуговування Клієнта з використанням «Z-модуля» для 

формування зведеної відомості в електронному вигляді (сплачується одноразово), без ПДВ 
0,0 грн. 

 

II. Умови обслуговування Рахунків співробітників Клієнта.  
Відсотки, які нараховуються на залишок на Рахунку, річних 0 % 

Розрахунково-касове обслуговування при випуску та при подовженні терміну дії основної та 

додаткової Картки (щомісячне), без ПДВ 
0,0 грн. 

Незнижувальний залишок (мінімальний початковий внесок) на Рахунку (для всіх типів Карток) Відсутній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


