Додаток №1
Протокол Тарифного комітету № 110618/1 від 11.06.2018р.
Введено в дію з 12.06.2018 року

Тарифний пакет «Депозитний» , в національній валюті
(для фізичних осіб - держателів платіжних карток, власників Вкладів в ПАТ "РВС БАНК")
Наповнення Пакету послуг, Тарифи та умови обслуговування

№ п/п

Назва операції/послуги

Розмір тарифу

Розділ 1. Відкриття та закриття рахунку
Валюта поточного рахунку
1.1.
Вартість відкриття поточного рахунку на користь фізичних осіб, у
1.2.
національній валюті
1.3.

грн.
Не тарифікується

Випуск основної платіжної картки:
Не тарифікується

1.3.1.

Простір Голд (з чипом)
60 грн.
Простір Стандартна (з магнітною полосою)

1.3.2.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.

Примітки до тарифу

Випуск/переоформлення (у разі закінчення терміну дії) додаткової
платіжної картки:
Простір Голд (з чипом)
Простір Стандартна (з магнітною полосою)

1.5.

Плата за переоформлення платіжної картки, яка випускається за
ініціативою Банку

1.6.

Плата за переоформлення основної платіжної картки у разі закінчення
терміну дії

1.6.1.

Не тарифікується

60 грн.
40 грн.

Простір Стандартна (з магнітною полосою)

за умови наявності Вкладу у ПАТ "РВС БАНК"

одноразово у день надання послуги

Не тарифікується

Не тарифікується

за умови наявності Вкладу у ПАТ "РВС БАНК" на суму від
50 000,00 грн.

60 грн.

Плата за переоформлення платіжної картки (основної та/або додаткової),
за заявою Клієнта (у разі втрати, пошкодження, викрадення, виходу з
ладу, тощо):
1.7.
1.7.1.
Простір Голд (з чипом)
1.7.2.
Простір Стандартна (з магнітною полосою)
1.8.
Закриття рахунку
Розділ 2. Операції поповнення
безготівкове поповнення рахунку:
2.1.

за умови наявності Вкладу у ПАТ "РВС БАНК" на суму до
49 999,99 грн.

переоформлення картки за ініціативою Банку здійснюється у
випадку отримання повідомлення від Національної платіжної
системи щодо компрометації картки, технічної несправності
магнітної полоси або чипу (не з вини Клієнта)

Простір Голд (з чипом)

1.6.2.

за умови наявності Вкладу у ПАТ "РВС БАНК" на суму від
50 000,00 грн.

Не тарифікується

60 грн.
40 грн.
не тарифікується

за умови наявності Вкладу у ПАТ "РВС БАНК" на суму до
49 999,99 грн.
за умови наявності Вкладу у ПАТ "РВС БАНК"

одноразово у день надання послуги

Не тарифікується

Сума вкладу, який розміщено у ПАТ "РВС БАНК", процентів по
вкладу, отриманого кредиту від ПАТ "РВС БАНК", погашення
кредиту, який надано у ПАТ "РВС БАНК", відсотків по кредиту

інших коштів

1% мін 5 грн.

одноразово у день надання послуги

з використанням платіжної картки

1% мін 5 грн.

в день відображення операції по рахунку

без використання платіжної картки
2.2.2.
Розділ 3. Видаткові операції
Видача готівки:
3.1.
у мережі установ та банкоматів Банку
3.1.1.
у мережі установ Банку без використання платіжної картки
3.1.2.
у мережі установ інших українських банків, членів НПС ПРОСТІР*
3.1.3.
у мережі банкоматів інших українських банків, членів НПС ПРОСТІР
3.1.4.
3.2.
Операції в торговельно-сервісній мережі
Розділ 4. Додаткові операції
4.1.
Плата за надання послуги СМС-інформування
Надання інформації про поточний стан рахунку (операція перевірки
4.2.
балансу:

1% мін 5 грн.

одноразово у день надання послуги

цільових коштів
2.1.1.
2.1.2.
2.2.

готівкове поповнення рахунку:

2.2.1.

у мережі установ та банкоматів Банку

4.2.1.
4.2.2.
4.3.
4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

у мережі установ та банкоматів інших українських банків, членів НПС ПРОСТІР
Зміна ПІН-коду у банкоматі
Надання виписку по рахунку:
за попередній звітний місяць
за довільний період на вимогу Клієнта
Надання офіційної довідки про стан рахунку за вимогою клієнта
українською мовою
Постановка карти у стоп-список
Зняття карти зі стоп-списку
Проценти, що нараховуються на залишок коштів Клієнта на рахунку,
річних
Проценти за користування недозволеним овердрафтом, річних

*-банк-еквайр може встановлювити власну комісію за видачу готівкових коштів.

не тарифікується
не тарифікується
не тарифікується
не тарифікується
не тарифікується
не тарифікується

1 грн.
1 грн.

в день відображення операції по рахунку, за кожну операцію
в день відображення операції по рахунку, за кожну операцію

10 грн.

за кожну зміну

не тарифікується

При наданні основної щомісячної виписки в установі Банку
Оплата одноразово у день надання послуги, за кожну наступну
виписку, яка не є основною
одноразово у день надання послуги. Довідка надається
українською або англійською мовами

50 грн.
100 грн.
не тарифікується
20 грн.
5%
38%

одноразово у день надання послуги

