
Стаття тарифів Примітки та порядок розрахунків

Загальна вартість пакету послуг

Строк дії пакету послуг

Розрахунково-касове обслуговування основної картки (річне) до основного картрахунку на 1-й рік -

Розрахунково-касове обслуговування основного картрахунку (щомісячне) на 2-й та будь-який наступний рік

Комісія нараховується в 1-й робочий день календарного місяця. 

* Комісія становитиме 0 грн., якщо по основному картрахунку в грн. виконується одно з наступних умов: торговий оборот за звітний місяць від 15 000,00 грн (у 

розрахунок береться безготівковий торговий оборот за операціями з використанням платіжної картки/карток або карткових реквізитів по даті фактичного 

проведення транзакцій) або середньоденний залишок власних коштів на картрахунку за звітний місяць від 50 000,00 грн.  Умови можуть бути змінені за 

рішенням Банку.

Вартість оформлення/переоформлення полісу добровільного медичного страхування, програма "Комфорт" (1 особа) або 

"Сімейна" (3 особи)

Страхові поліси оформлюються відповідно до умов договору доручення з СК "АХА Страхування", та сплачується через касу банку або в безготівковій формі на 

користь СК "АХА Страхування". Страхові поліси "Сімейна" не оформлюються особам віком менше 1 та старше 70 років. Страхові поліси "Комфорт" не 

оформлюються особам віком менше 18 та старше 70 років.                        

Вартість оформлення/переоформлення полісу страхування виїжджаючих за кордон (Travel VIP Bank) (1 особа) Страхові поліси оформлюються відповідно до умов договору доручення з СК "АХА Страхування" та сплачується через касу банку або в безготівковій формі на 

користь СК "АХА Страхування". Страховий поліс може бути оформлений також близьким родичам клієнта. Страховий поліс не оформлюється особам віком 

менше 1 року та старше 69 років.

Вартість оформлення/переоформлення полісу добровільного страхування майна (захист від шахрайства) (1-2 платіжні картки) Страховий поліс оформлюється відповідно до умов договору доручення від СК "Арсенал-Страхування" та сплачується через касу банку або в безготівковій формі 

на користь СК "Арсенал-Страхування". Страховий поліс не оформлюється особам віком менше 18 років. Якщо клієнт бажає оформити страховий поліс 

добровільного страхування майна (захист від шахрайства) по 3-12 картках, які входять до загальної вартості пакету послуг "Фамільний", то поліс вартістю 45 грн. 

не є обовязковим для оформлення.

Вартість послуги «Особистий асистент» (3 особи) Послуга «Особистий асистент» надається відповідно до умов договору з ТОВ «Глобал Хелпер», та сплачується  через касу банку або у безготівковій формі на 

користь ТОВ «Глобал Хелпер».      

Страхування професійної відповідальності (тільки в пакеті послуг "Фамільний DOCTOR") Страховий поліс оформлюється відповідно до умов договору доручення з СК "АХА Страхування"

Вартість послуги MasterCard Concierge Platinum  (підключення 1 картки)

Вартість послуги MasterCard Concierge World Elite  (підключення 1 картки)

Вартість оформлення/переоформлення сервісної картки Priority Pass, оформленої до платіжної картки MasterCard Platinum 

Вартість оформлення/переоформлення сервісної картки Priority Pass, оформленої до платіжної картки MasterCard Word Elite

Розрахунково-касове обслуговування за користування карткою MasterCard Platinum/MasterCard World Elite за програмою 

пріоритетного проходу (Priority Pass) в зали очікування аеропортів (за 1 особу за 1 прохід)
Нарахування плати проводиться в національній валюті за офіційним курсом НБУ на день відображення нарахування комісії за картрахунком клієнта

Вартість оформлення/переоформлення полісу добровільного медичного страхування, програма "Комфорт" (за 1 особу) Оформлюється за бажанням власника пакету послуг та сплачується через касу банку або в безготівковій формі на користь СК "АХА Страхування". Страхові поліси 

не оформлюються особам віком менше 18 та старше 70 років.

Вартість оформлення/переоформлення полісу добровільного медичного страхування, програма "Комфорт. Діти" (за 1 особу) Оформлюється за бажанням власника пакету послуг та сплачується через касу банку або в безготівковій формі на користь СК "АХА Страхування". Страхові поліси 

оформлюються особам віком від 1 до 17 років включно.

Вартість оформлення/переоформлення полісу добровільного медичного страхування, програма "Сімейна" (3 особи)

Вартість оформлення/переоформлення полісу добровільного медичного страхування для кожного наступного члена родини, 

програма "Сімейна" (за 1 особу)

Вартість оформлення/переоформлення полісу добровільного медичного страхування, програма "Фамільний Еліт" (за 1 особу) Оформлюється власнику картки МasterCard World Elite PayPass за бажанням власника пакету послуг та сплачується через касу банку або в безготівковій формі 

на користь СК "АХА Страхування". Страхові поліси не оформлюються особам віком менше 1 та старше 70 років.

Вартість оформлення/переоформлення полісу страхування виїжджаючих за кордон (Travel VIP Bank) (1 особа)

Вартість оформлення/переоформлення полісу страхування виїжджаючих за кордон, що покриває активний спортивний 

відпочинок (Travel Platinum Pravex) (1 особа)

Вартість оформлення/переоформлення полісу добровільного страхування майна (захист від шахрайства): 

2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 платіжних карток

Оформлюється за бажанням власника пакету послуг відповідно до умов договору доручення від СК "Арсенал-Страхування" та сплачується  через касу банку або 

в безготівковій формі на користь СК "Арсенал-Страхування" . Страховий поліс не оформлюється особам віком до 18 років.

Основна картка

Строк дії основної картки

Тип картки

Валюта рахунку 
-

1.1. Відкриття карткового рахунку -

 Рівень картки

Visa Classic 

Unembossed/        

MasterCard 

Standard/ 

MasterCard 

Debit 

Visa Gold/ 

MasterCard 

Gold

Visa Platinum/ 

MasterCard 

Platinum/Visa 

Platinum Pay Wave/ 

MasterCard Platinum 

Pay Pass¹ 

Тип картки

Строк дії картки

Кількість карток, вартість розрахунково-касового обслуговування яких входить у вартість розрахунково-касового обслуговування 

основної картки (річне) в пакеті послуг "Фамільний", шт.
3 3 3

1.3.Розрахунково-касове обслуговування основної картки до картрахунку в UAH, USD та/або EUR  та додаткової картки (річне) у 

разі перевищення кількості додаткових карток 

50 грн./2$/2€
100 

грн./4$/4€
250 грн./10$/10€

Комісія стягується у разі перевищення кількості додаткових карток, вартість розрахунково-касового обслуговування яких входить у вартість розрахунково-касове 

обслуговування основної картки. Плата вноситься в касу банку в день оформлення заяви на виготовлення/перевиготовлення картки за весь термін дії картки. 

Плата може бути стягнута у безготівковій формі з картрахунку. Додаткова картка може бути виготовлена лише при наявності діючої основної картки, та не може 

бути вищого рівня ніж основна картка. Додаткова картка випускається/перевипускається на строк, який не може перевищувати строк дії основної картки. Плата 

для додаткової картки розраховується виходячи із кінцевого терміну використання картки. Розраховується як плата за річне розрахунково-касове обслуговування 

поділене на 12 місяців та помножене на кількість повних місяців, що залишились до кінця строку дії картки.

Тарифи АТ “ПРАВЕКС БАНК”

Пакет послуг "Фамільний" для фізичних осіб
"Фамільний IT", "Фамільний DOCTOR", 

"Фамільний CAP", "Фамільний bank&work"

0 грн.

1.2. Додаткові картки: картки до основного картрахунку в UAH, основні та додаткові картки до картрахунків в UAH, USD та/або EUR, вартість розрахунково-касового обслуговування яких входить у вартість розрахунково-касового обслуговування основної картки, відкритої до основного карткового рахунку (річне):

Вказані платіжні картки можна відкривати власнику основного карткового рахунку та/або близьким родичам (чоловік/дружина, в т.ч. цивільні чоловік/дружина, рідні 

сестри та брати, діти, батьки чоловіка/дружини при пред'явленні відповідних підтверджуючих документів, а також клієнт має можливість декларувати, хто входить 

до членів його родини):

– як додаткові платіжні картки до основного картрахунку власника пакету послуг в UAH, при цьому додаткова платіжна картка випускається/перевипускається на 

строк, що не може перевищувати строк дії основної картки;

– як основні та додаткові картки в рамках окремих картрахунків в UAH, USD та/або EUR в межах одного пакету послуг "Фамільний", на строк, який не може 

перевищувати строк дії основної картки, відкритої до основного картрахунку в UAH. Окремі карткові рахунки в UAH, USD та/або EUR оформлюються окремою 

заявою власника пакету послуг за умови наявності діючої (термін дії якої не закінчився) основної платіжної картки, випущеної до основного картрахунку в UAH. 

Картки, що входять у склад пакету послуг "Фамільний" не підлягають автоматичному перевиготовленню.

Міжнародна (UAH/ USD/EUR)

3 роки

Visa Platinum/MasterCard Platinum/Visa Platinum 

Pay Wave/MasterCard Platinum Pay 

Pass/МasterCard World Elite PayPass¹ 

3 роки

Міжнародна

UAH 

0 грн.

300 грн.*

990 грн.
Оформлюється за бажанням власника пакету послуг та сплачується через касу банку або в безготівковій формі на користь СК "АХА Страхування". Страхові поліси 

не оформлюються особам віком менше 1 та старше 70 років.660 грн.

3 540 грн.

144 грн. Страхові поліси оформлюються відповідно до умов договору доручення з СК "АХА Страхування" та сплачується через касу банку або в безготівковій формі на 

користь СК "АХА Страхування". Страховий поліс може бути оформлений також близьким родичам клієнта. Страховий поліс не оформлюється особам віком 

менше 1 року та старше 69 років. 
288 грн.

1 000 грн. Оформлюється за бажанням власника пакету послуг та сплачується безготівковим шляхом або в касу Банку на підставі окремого платіжного доручення.

30 USD

0 грн. (1-й рік)

300 грн/міс. (2-й та наступні роки)* 

Тарифи вказані без ПДВ. Тарифи стягуються: - готівкою у касі банку - у гривні, за тарифами, наведеними у гривні; -у безготівковій формі з картрахунку - у валюті 

рахунку. Тарифи є невід'ємною частиною договору комплексного обслуговування для клієнтів-фіз.осіб АТ "ПРАВЕКС БАНК".

У випадку, якщо клієнтом є особа, яка відповідно до умов страхового продукту не може бути застрахована, загальна вартість пакету послуг дорівнює 

розрахунково-касовому обслуговуванню основної картки

** Вартість страхових продуктів та послуги "Особистий асистент" не входить в загальну вартість пакету послуг, оформлення за бажанням клієнта
до 3 років

1. Послуги Банку:

2. Платежі на користь компаній відповідно до умов договорів, укладених між Банком та компаніями: 

540 грн.**

1 990 грн.

Доплата до загальної вартості пакету послуг:
1. Послуги Банку:

400  грн. Послуга надається компанією МasterCard. Оформлюється за бажанням власника пакету послуг та сплачується безготівковим шляхом або в касу Банку на підставі 

окремого платіжного доручення. 1 100 грн.

45 грн./66 грн./80 грн./100 грн./120 грн./140 грн./160 

грн./180 грн./200 грн./220 грн./ 240 грн.

2. Платежі на користь компаній відповідно до умов договорів, укладених між Банком та компаніями:

990 грн.

0 грн.

45 грн.**

144 грн.**

990 грн.**

1. Відкриття карткового рахунку та обслуговування картки



Стаття тарифів Примітки та порядок розрахунків
"Фамільний IT", "Фамільний DOCTOR", 

"Фамільний CAP", "Фамільний bank&work"

1.4.Розрахунково-касове обслуговування (річне) основної/додаткової картки МasterCard World Elite PayPass

Вказанy платіжнy картку можна відкривати власнику основного картрахунку та/або близьким родичам:

– як додаткову платіжну картку до основного картрахунку власника пакету послуг в UAH;

– як основнy та додаткову картку в рамках окремих картрахунків в UAH, USD та/або EUR в межах одного пакету послуг "Фамільний". Окремі картрахунки 

оформлюються окремою заявою власника пакету послуг за умови наявності діючої (термін дії якої не закінчився) основної платіжної картки, випущеної до 

основного картрахунку в UAH. Додаткова картка може бути виготовлена лише при наявності діючої основної картки, при цьому додаткова картка 

випускається/перевипускається на строк, що не може перевищувати строк дії основної картки. Плата для додаткової картки розраховується виходячи із кінцевого 

терміну використання картки: сума РКО річна*кількість повних місяців, що залишились до кінця строку дії картки/12 міс.

1.5. Плата за термінове оформлення/переоформлення основної/додаткової картки Оформлення картки у термін до 3 робочих днів для м. Київ, до 6 робочих днів для обласних центрів та міст обласного підпорядкування, до 10 робочих днів для 

інших населенних пунктів

1.6. Плата за переоформлення картки з ініціативи клієнта:

 - при втраті/крадіжці картки, шахрайських операцій;

 - при заміні картки у випадку загублення  ПІН-коду або пошкодженні картки;

 - при заміні картки у випадку зміни прізвища, ім‘я

1.7. Плата за переоформлення картки МasterCard World Elite PayPass з ініціативи клієнта:

 - при втраті/крадіжці картки, шахрайських операцій;

 - при заміні картки у випадку загублення  ПІН-коду або пошкодженні картки;

 - при заміні картки у випадку зміни прізвища, ім‘я

1.8. Плата за переоформлення картки з ініціативи Банку У випадку виникнення шахрайських операцій картковий рахунок може бути переоформлений за ініціативою Банка.

1.9. Незнижувальний залишок на картковому рахунку Банк може в односторонньому порядку встановити на картковий рахунок незнижувальний залишок. Платіжні картки нерезидентам України відкриваються без 

внесення клієнтом незнижувального залишку

1.10. Плата за закриття карткового рахунку -

1.11. Відсотки, які нараховуються на залишок на картрахунку:

   UAH
   USD
   EUR
1.12. Мінімальна сума на картковому рахунку, на яку нараховуються відсотки:

   в UAH
   в USD
   в EUR

2.1. Комісія за зняття готівки (без врахування додаткової комісії інших Банків та тимчасових сум on-line комісій): 

 - у POS-терміналах відділень АТ "ПРАВЕКС БАНК" з картрахунків:

     в UAH, якщо загальна сума зняття готівки за звітний місяць:

          до 250 000,00 грн. включно

          від 250 000,00 грн.

     в USD та EUR

 - у банкоматах АТ "ПРАВЕКС БАНК" та  банкоматах банків, що входять до об’єднаної мережі, якщо загальна сума зняття готівки 

за звітний місяць***:

      до 150 000,00 грн. або в екв.включно

     від 150 000,00 грн. або в екв.

 - у банкоматах банків групи Intesa Sanpaolo, що входять до об’єднаної мережі*****:

     з картрахунків в USD та EUR

     з картрахунків в UAH, якщо загальна сума зняття готівки за звітний місяць до 50 000,00 грн. включно

     з картрахунків в UAH, якщо загальна сума зняття готівки за звітний місяць від 50 000,00 грн.

 - у мережі інших банків, що знаходяться на території України, якщо загальна сума зняття готівки за звітний місяць:

       до 50 000,00 грн. або в екв.включно

      від 50 000,00 грн. або в екв.

 - у мережі інших банків, що знаходяться за межами України

2.2. Плата за поповнення карткового рахунку:

 - готівкою в мережі Банку здійснене власником рахунку, довіреною особою або користувачем додаткової картки - членом родини

Власник рахунку повинен пред'явити платіжну картку та документ, що ідентифікує власника картрахунку. Член родини-держатель додаткової картки повинен 

пред'явити платіжну картку, відкриту в рамках одного пакету послуг "Фамільний", та документ для його ідентифікації. Поповнення картрахунку готівкою у мережі 

Банку в іноземній валюті здійснюється лише власником рахунку або довіреною особою, що діє за нотаріально завіреним дорученням (за наявності повноважень в 

дорученні на такі дії). Поповнення картрахунку нерезидента можливо лише власником рахунку 

 - готівкою в мережі Банку здійснене третьою особою Плата розповсюджується на членів родини та власника рахунку без пред'явлення платіжної картки та документу, що його ідентифікує

 - безготівкове перерахування На основний картковий рахунок в UAH можуть зараховуватись будь-які платежі у відповідності до чинного законодавства України, в тому числі і заробітна плата.

2.3. Плата, яку стягує банк за безготівкові  розрахунки в торговельній мережі (без врахування тимчасових сум on-line комісій)
-

2.4. Плата за переказ грошових коштів з картрахунку на інші рахунки у системі АТ "ПРАВЕКС БАНК" через підрозділ банку Дана послуга надається, якщо обидва рахунки фізичних осіб відкриті в Банку та в однаковій валюті, та операція переказу коштів відповідає вимогам діючого 

законодавства. Перекази в іноземній валюті здійснюються тільки між рахунками одного власника.

2.5. Плата за переказ грошових коштів з картрахунку на картрахунок у системі АТ "ПРАВЕКС БАНК" через банкомат Послуга з переказу коштів надається тільки для платіжних карток, емітованих резидентам в національній валюті.

2.6. Комісія за переказ коштів з власного карткового рахунку фізичної особи (резидента/ нерезидента), відкритого в пакеті послуг 

"Фамільний" в АТ "ПРАВЕКС БАНК" в національній валюті, у системі Online Pravex (з картки за реквізитами):

– на інший власний рахунок фіз.особи (резидента/нерезидента), відкритий в АТ "ПРАВЕКС БАНК" в нац.валюті

– на рахунок іншої фіз./юр.особи (резидента/нерезидента), відкритий в АТ "ПРАВЕКС БАНК" в нац.валюті

– на інший рахунок фізичної/юридичної особи (резидента/нерезидента) в нац.валюті за межі банку

2.7. Перекази P2P (з картки на картку):

2.7.1. Комісія за переказ коштів з власної картки фізичної особи-резидента, відкритої в АТ "ПРАВЕКС БАНК", у системі Online 

Pravex:

 – на іншу власну картку фізичної особи-резидента, відкриту в АТ "ПРАВЕКС БАНК"

 – на картку іншої фізичної особи-резидента, відкриту в АТ "ПРАВЕКС БАНК"

 – на іншу картку фізичної особи-резидента за межі Банку

2.7.2. Комісія за переказ коштів з картки (окрім власної) фізичної особи-резидента, відкритої в АТ "ПРАВЕКС БАНК", у системі 

Online Pravex:

 – на власну картку або картку іншої фізичної особи-резидента, відкриту в АТ "ПРАВЕКС БАНК"

 – на іншу картку фізичної особи-резидента за межі Банку

2.7.3. Комісія за переказ коштів з картки фізичної особи-резидента, відкритої в іншому банку, у системі Online Pravex:

– на власну картку або на картку (окрім власної), відкриту в АТ "ПРАВЕКС БАНК"

– на картку фізичної особи-резидента, відкриту в іншому банку

2.7.4. Комісія за переказ коштів з картки, відкритої в АТ "ПРАВЕКС БАНК", на сайті Банку:

– на картку іншої фізичної особи-резидента, відкриту в АТ "ПРАВЕКС БАНК"

0 грн.

0 грн.

0 грн

1000 грн./40$/40€

200 грн.

0 грн.

У випадку переоформлення картки до закінчення терміну її дії - нова картка виготовляється на період дії попередньої картки, у випадку виготовлення картки на 

новий період дії - стягується плата у розмірі вартості переоформлення пакету послуг. Плата може бути стягнута у безготівковій формі з карткового рахунку. У 

випадку виникнення шахрайських операцій платіжна картка може бути переоформлена за ініціативою Банка або клієнта.

0 грн.

500,00
60,00

50,00

Відсоткові ставки річні, нараховуються на картрахунок щомісячно. Нарахування відсотків здійснюється на поточний щоденний залишок коштів на картковому 

рахунку.8% (11% - для "Фамільний DOCTOR")
0,50%
0,50%

0%

0%

0%

 2.  Операції по картковому рахунку та платіжній картці
Комісія списується в системі емісії.

Комісія за зняття готівки у POS-терміналах відділень АТ "ПРАВЕКС БАНК" також застосовується при видачі залишку коштів при закритті карткового рахунку, при 

екстреній видачі готівки у відділенні у разі фізичної відсутності картки. Якщо при виплаті залишку коштів при закритті картрахунку комісія за зняття готівки більше 

суми залишку коштів, комісія за зняття готівки не стягується.

*** До об'єднаної мережі банкоматів належить: "Укрсоцбанк", "Укрсиббанк", "Укргазбанк", мережа "Атмосфера", банки групи ISP. Перелік банків, які входять до 

об’єднаної банкоматної мережі, можна дізнатися у відділеннях, в кол-центрі (0 800 500 450 - безкоштовно по Україні зі стаціонарних телефонів) або на веб-сайті 

Банку: www.pravex.com.ua

**** Нарахування комісії в національній та іноземній валюті відбувається в день відображення операції по картрахунку. При аналізі операції використовується 

фактична дата проведенная операції. Еквівалент розраховується на дату здійснення операції по курсу продажу згідно встановлених Банком курсів конвертації 

валют по платіжним карткам

0%

0,4% від суми перевищення

0%

2,3%+5 грн./0,8$/0,8€ від суми перевищення****

1,8%+30 грн./3$/3€

0%

0,5% від суми перевищення****

0%

0%

1,1% від суми перевищення****

0%

0%

0%

0 грн.

0,4%+5 грн.

0,4%+5 грн.

0,4%+5 грн.

0,4%+5 грн.

0 грн.

0 грн.

Ліміти для картки відправника:

– максимальна сума однієї операції, з врахуванням комісії: 100 000 UAH;

– максимальна сума операцій за один день по одному картрахунку, з врахуванням комісії: 300 000 UAH;

– максимальна сума операцій на місяць по одному картрахунку, з врахуванням комісії: 350 000 UAH

Ліміти для картки відправника/отримувача щодо операцій переказу з картки на картку:

– максимальна сума однієї операції, з врахуванням комісії: 25 000 UAH;

– максимальна сума операцій за один день по одній картці, з врахуванням комісії: 75 000 UAH;

– максимальна сума операцій за 4 дні по одній картці, з врахуванням комісії: 75 000 UAH;

– максимальна сума операцій на місяць по одній картці, з врахуванням комісії: 150 000 UAH;

– максимальна кількість операцій за один день по одній картці: 15 шт.;

– максимальна кількість операцій за 4 дні по одній картці: 30 шт.;

– максимальна кількість операцій за місяць по одній картці: 100 шт.

0 грн.



Стаття тарифів Примітки та порядок розрахунків
"Фамільний IT", "Фамільний DOCTOR", 

"Фамільний CAP", "Фамільний bank&work"

– на картку фізичної особи-резидента, відкриту в іншому банку

2.7.5. Комісія за переказ коштів з картки, відкритої в іншому банку, на сайті Банку:

– на картку фізичної особи-резидента, відкриту в АТ "ПРАВЕКС БАНК"

– на картку фізичної особи-резидента, відкриту в іншому банку

2.8. Плата за екстрену видачу готівки у відділенні у разі фізичної відсутності картки Здійснюється у випадку виникнення негайної потреби у грошових коштах при відсутності картки у разі втрати/ крадіжки або продовження терміну дії картки (при 

умові надання клієнтом заяви про перевиготовлення картки або закриття картрахунку).

2.9. Тимчасове блокування суми on-line комісії при авторизації Блокування здійснюється з метою запобігання виникнення несанкціонованого овердрафту. Додатково може блокуватися відсоток з метою запобігання 

виникнення несанкціонованного овердрафту внеслідок зміни курсів валют, що діяли на момент проведення операції та на момент її списання з картрахунку. 

Розблокування відбувається автоматично при списанні/ розблокуванні коштів з картрахунку.

2.10. Плата за конвертацію валюти при списанні з картрахунку У випадку здійснення операції конвертації додатково блокується 1% з метою запобігання виникнення несанкціонованого овердрафту через різницю у валютних 

курсах.

3.1.  Максимальна сума кредитного ліміту

3.2. Процентна ставка  за користування кредитним лімітом, що нараховується протягом пільгового періоду

3.3. Процентна ставка за користування кредитним лімітом, що нараховується після закінчення пільгового періоду/Процентна 

ставка  за користування несанкціонованим овердрафтом

3.4. Пільговий період

3.5. Мінімальний щомісячний  платіж Платіж, що становить 7 % (сім відсотків) від фактично використаної суми Кредитного ліміту, нараховані відсотки за користування Кредитним лімітом, комісії, 

проценти за користування простроченою заборгованістю по тілу Кредитного ліміту,  сума простроченої заборгованості по тілу Кредитного ліміту, штрафи, пені, 

проценти за користування несанкціонованим овердрафтом та  сума несанкціонованого овердрафту 

3.6. Комісія за зняття кредитних коштів в банкоматах і POS-терміналах АТ "ПРАВЕКС БАНК", банкоматах та мережі банків, що 

знаходяться на території України та за кордоном

Стягується додатково до  комісій вказаних в п.2.1

3.7. Коміся за переказ кредитних коштів (при здійсненні переказу з картки на картку (послуги Visa Direct, MasterCard Money Send 

та при здійсненні будь-якого переказу з платіжної картки через «ONLINE PRAVEX» при наданні послуги «ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ 

ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ»)

Стягується додатково до  комісій вказаних в п.2.4, 2.6, 2,7

3.8. Комісія за несвоєчасне погашення мінімального платежу по тілу кредиту (кредитного ліміту) Стягується одноразово за кожний факт виникнення прострочки

3.9. Процентна ставка  за користування простроченою заборгованістю 1.Розраховується від суми простроченої заборгованості; 2.Не застосовується  до  суми несанкціонованого овердрафту

4.1. Користування послугою SMS-банкінгу: Послуга надання виписок на мобільний телефон у вигляді SMS-повідомлень. Плата за користування послугою SMS-банкінг списується Банком з картрахунку 2 

рази на місяць або з іншою періодичністю відповідно до внутрішніх документів Банку. З рахунків в іноземній валюті плата стягується у валюті картрахунку по курсу 

купівлі Банку на дату списання. Комісії за послуги SMS-банкінг не стягуються з картрахунків, по яких заборонено проведення видаткових операцій: з картахунків, 

на які накладений арешт; з картрахунків, відкритих для самозайнятих осіб, та з корпоративних картрахунків, які не взяті на облік в органах ДФСУ.

4.1.1. підключення до послуги основної та додаткових карток У випадку перевипуску картки (п.1.5), послуга поновлюється безоплатно, на підставі заяви (встановленої Банком форми) власника пакету послуг 

4.1.2. плата за надання типової виписки (річна) щодо основної/додаткової картки

Типова послуга з надання виписки, що відображає інформацію про:

- останню проведену операцію за картрахунком + баланс картрахунку (під час проведення операції), 

- надходження коштів на рахунок (під час надходження коштів на картковий рахунок),

- закінчення терміну дії картки (за 21 день до закінчення терміну дії картки)                                                                            

4.1.3. плата за надання виписки у будь-який зручний для клієнта час за запитом з мобільного телефону (за кожен запит)
Виписка відображає інформацію про: - баланс карткового рахунку, - останню проведену операцію за картковим рахунком,

- дві останні проведені операції за картковим рахунком

4.2. Плата за надання виписки про останні 10 транзакцій, отриману через банкомат АТ "ПРАВЕКС БАНК" -

4.3. Плата за надання виписки з особового рахунку - інформація про залишок коштів на картрахунку:

 - отримана через банкомат та POS-термінал АТ "ПРАВЕКС БАНК"

 - отримана через банкомат іншого банку

4.4. Плата за надання щомісячної виписки за картковим рахунком у АТ "ПРАВЕКС БАНК" Один раз на місяць за поточний період (поточний місяць + попередній місяць).

4.5. Плата за надання позачергової виписки за картковим рахунком у АТ "ПРАВЕКС БАНК" Плата стягується при наданні послуги за попередні періоди (період понад поточний місяць + попередній місяць).

4.6. Плата за надання довідки про:  - наявність карткового рахунку та коштів на ньому -

 - закриття карткового рахунку

 - повернення електронного платіжного засобу

4.7. Зміна встановлених лімітів за картками При підписані заяви на встановлення індивідуальних лімітів на проведення операцій за карткою

4.8. Припинення проведення розрахункових операцій за картковим рахунком шляхом постановки картки в друкований 

міжнародний стоп-список

Відновлення проведення розрахункових операцій за картковим рахунком шляхом виключення картки з друкованого міжнародного стоп-списку не тарифікується. 

Тариф не стосується карток, заблокованих з ініціативи Банку. Плата за постановку картки у стоп-список сплачується одноразово.

4.9. Відновлення проведення розрахункових операцій за картрахунком шляхом виключення картки з стоп-списку:       

 - з локального електронного стоп-списку

 - з міжнародного електронного стоп-списку

4.10. Плата за розрахунково-касове бслуговування при відновленні розрахункових операцій за карткою, заблокованою внаслідок 

перевищення спроб введення ПІН-коду в банкоматі
-

4.11. Плата за розрахунково-касове обслуговування при розблокуванні сум, які виникли в процесі  проведення операції за 

картковим рахунком, та корекцію доступної суми на картковому рахунку (за кожну розблоковану суму):

 - у мережі АТ "ПРАВЕКС БАНК"

 - не в мережі АТ "ПРАВЕКС БАНК"

4.12. Плата за запит про підтвердження розрахункових операцій за картковим рахунком і розгляд заяви про незгоду клієнта зі 

списанням грошових коштів з карткового рахунку іншим банком:

4.12.1. Запит документів по операції, підтверджуючих правомірність списання коштів, у банку, який списав кошти Плата не стягується, якщо даний запит є необхідною умовою опротестування

4.12.2. Плата за запит про проведену іншим банком розрахунково-касову операцію за картрахунком У випадку незгоди клієнта з результатом опротестування, всі витрати з подальшого опротестування операції клієнт бере на себе

4.12.3. Плата за запит про проведену іншим банком розрахунково-касову операцію за картковим рахунком та розгляд заяви про 

незгоду клієнта із списанням грошових коштів з картрахунку іншим банком: 

- в міжнародній платіжній системі Visa

- в міжнародній платіжній системі MasterCard

Плата вноситься при написанні клієнтом заяви на опротестування в арбітражі.

У випадку позитивного опротестування комісія у розмірі 500$ по карткам МПС Visa/ 540€ по карткам МПС MasterCard повертається клієнтові. Комісія сплачується 

клієнтом в касу Банку в національній валюті по курсу НБУ на дату оплати.

4.13. Плата за розрахунково-касове  обслуговування при терміновому поверненні клієнту картки, затриманої при проведенні 

розрахункової операції в банкоматі  АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Термінове повернення - протягом 24 годин з моменту звернення клієнта

4.14. Комісія за термінове повернення грошових коштів у мережі АТ "ПРАВЕКС БАНК" -

4.15. Плата за розрахунково-касове обслуговування неактивного карткового рахунку (щомісячне) Неактивний картковий рахунок - рахунок,  за яким відсутні операції протягом одного року (окрім списання комісійних винагород, що здійснено банком та 

відсотків, які нараховуються на залишок на картрахунку). Комісія за розрахунково-касове обслуговування неактивного картрахунку може не стягуватись з 

картрахунків, по яких заборонено проведення видаткових операції: картрахунки, на які накладений арешт, та картрахунки (відкриті для самозайнятих осіб та 

корпоративні картрахунки), які не взяті на облік в органах ДФСУ.

4.16. Комісія за зміну ПІН-коду через банкомат -

0,4%+5 грн.

0,4%+5 грн.

0 грн.

60 днів

7%

27% річних - у національній валюті

0 грн.

 3. Кредитний ліміт на картковий рахунок
до 450 000 грн

0,01% ріних - у національній валюті

Сума у розмірі комісії за зняття готівки та 

конвертацію від суми проведеної операції (якщо такі 

мають місце)

0 грн.

Ліміти для картки відправника/отримувача щодо операцій переказу з картки на картку:

– максимальна сума однієї операції, з врахуванням комісії: 25 000 UAH;

– максимальна сума операцій за один день по одній картці, з врахуванням комісії: 75 000 UAH;

– максимальна сума операцій за 4 дні по одній картці, з врахуванням комісії: 75 000 UAH;

– максимальна сума операцій на місяць по одній картці, з врахуванням комісії: 150 000 UAH;

– максимальна кількість операцій за один день по одній картці: 15 шт.;

– максимальна кількість операцій за 4 дні по одній картці: 30 шт.;

– максимальна кількість операцій за місяць по одній картці: 100 шт.

0 грн.

50% річних - у національній валюті

 4. Інші тарифи

0 грн.

3%+ 5 грн

3%+ 5 грн

100 грн

-0 грн

0 грн

0 грн

0 грн

0 грн

5. Тарифи "Корпоративні платіжні картки"

залишок грошових коштів на рахунку, але не більше 

120 грн./5$/5€

0 грн.

0 грн

120 грн./5$/5€

120 грн./5$/5€

0 грн

510$

550€ 

-
0 грн.

1,2% min 10 грн./1$/1€

0 грн.

0 грн

0 грн.

0 грн.

Припинення проведення розрахункових операцій за картковим рахунком шляхом постановки картки в стоп-список не тарифікується.

Тариф не стосується карток, заблокованих з ініціативи Банку.

0 грн.

200 грн./ 20$/ 20€ за постановку картки у стоп-список 

(залежить від регіону та терміну постановки) + сума, 

яку списує платіжна система за постановку в стоп-

0 грн.

0 грн.

0 грн.



Стаття тарифів Примітки та порядок розрахунків
"Фамільний IT", "Фамільний DOCTOR", 

"Фамільний CAP", "Фамільний bank&work"

Розрахунково-касове обслуговування основної/додаткової картки Visa Business Platinum (річне)

Оформлюється за окремою заявою власника пакету послуг та/або членів його родини та обслуговується за окремою Анкетою-заявою та тарифами "Корпоративні 

платіжні картки" при умові наявності діючої (термін дії якої не закінчився) основної платіжної картки, випущеної в рамках пакету послуг "Фамільний". В рамках 

одного пакету послуг "Фамільний" можливо оформити на даних умовах не більше 10 шт. платіжних карток Visa Business Platinum.

Відкриття поточного рахунку ПРАВЕКС ФАМІЛЬНИЙ (UAH/USD/EUR)
Послуга надається власнику пакету послуг та членам його родини. Оформлюється за окремою анкетою-заявою та обслуговується за тарифами «Поточні рахунки 

для фізичних осіб» при умові наявності діючої (термін дії якої не закінчився) платіжної картки, випущеної в рамках пакету послуг "Фамільний".

Послуги з оренди індивідуального сейфу висотою від 60-75 мм до 200-400 мм Послуга з оренди індивідуального сейфу надається у відділенні Банку, в якому можливе надання такої послуги, на 1 ячейку.

Купівля за дорученням Клієнта за комерційним курсом Банка банківського золота/срібла/платини/ паладія без його фізичної 

поставки із зарахуванням на поточний рахунок Клієнта в банківському золоті/сріблі/платини/паладії
Власник пакету послуг та члени його родини мають право проводити операції з банківськими металами на спеціальних умовах протягом строку дії пакету послуг. 

***** У разі перевищення клієнтом за попередній календарний місяць суми зняття готівки за кордоном, яка списана з картрахунку за календарний місяць, та перевищує 50 000,00 грн. за місяць, Банк має право на встановлення незнижувального залишку на картрахунок клієнта в національній валюті у розмірі 5000 грн.

1 - У разі випуску картки  MasterCard World Elite,  додатково  стягується комісія   згідно п.1.4 або п.1.5 за кожну платіжну  картку

0 грн.

50% знижка на весь період дії пакету послуг

0%

0 грн.

8. Тарифи "Банківські метали"

7. Тарифи "Надання в майнове наймання індивідуальних сейфів"

6. Тарифи "Поточний рахунок ПРАВЕКС ФАМІЛЬНИЙ"


