
 

 
 

ШАНОВНІ КЛІЄНТИ! 

 

Доводимо до Вашого відома, що починаючи  з 12.08.2019р. вступають в дію оновлені тарифні пакети 

«START», «Start+», «Million», «Standart», «STANDART POLTAVA», «Standart Poltava+», «ЗКП_Червень», 

«ЗКП_Галузевий», ТП «PREMIUM», ТП «КАРТКА ДО ДЕПОЗИТУ» та ТП «CORPORATE» згідно рішення Тарифно-

Продуктового Комітету (Протокол № 14 від 10.07.2019р.).  

Надаємо перелік основних змін: 

1. Змінена вартість комісійної винагороди за надання інформації про рух коштів (sms-banking) для наступних ТП: 

«START», «Standart», «STANDART POLTAVA», ТП «PREMIUM», ТП «КАРТКА ДО ДЕПОЗИТУ», 

«ЗКП_Галузевий», «Standart Poltava +», «ЗКП_Червень» та ТП «Million». З 12.08.2019р. вартість даної комісійної 

винагороди «входить у вартість Пакету».  Вартість пакету при цьому залишається без змін. 

 

2. Внесено зміни до пункту «Видача готівки з Рахунку через касу банку/відділення банку без використання БПК» 

для ТП «START», «Start+», «Standart», «Standart Poltava+», «ЗКП_Червень», «ЗКП_Галузевий». Згідно нової 

редакції, що вступає в дію з 12.08.2019р. дана комісія буде встановлена у розмірі 1,5% + 5 грн. (при закритті 

рахунку - не тарифікується). 

 

3. В зв’язку з функціональними можливостями роботи банкоматів Банку було внесено зміни у редакцію пункту 

комісійної винагороди щодо оплати послуг мобільних операторів до таких тарифних планів як: «START», «Start 

+»,  «Million», «Standart», «STANDART POLTAVA», «Standart Poltava +», ТП «PREMIUM» ТП «КАРТКА ДО 

ДЕПОЗИТУ», «CORPORATE», «ЗКП_Червень», «ЗКП_Галузевий»: 

 

4. Перелік вартості послуг Розділ 3 «ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ» доповнено новим пунктом наступного змісту: «У 

разі звільнення співробітника, якщо рахунок не закрито за власною ініціативою держателя картки, рахунок 

співробітника–держателя картки протягом 20 робочих днів переводиться на тарифний план для приватних 

осіб «Premium». 

Даний пункт внесено до таких тарифних пакетів, як: «START», «Start +»,  «Million», «Standart», «STANDART 

POLTAVA», «Standart Poltava +», «ЗКП_Червень», «ЗКП_Галузевий». 

 

5. Починаючи з 12.08.2019р. припиняється дія тарифних пакетів «МОЛНІЯ» та «STANDART+АТМ».   

Діюча редакція пункту Редакція, 

що вступає в дію з 12.08.2019р. 

Переказ коштів з Рахунку ч/з банкомат за допомогою 

БПК на оплату послуг операторів мобільного та 

Інтернет зв’язку, комунальних послуг тощо (АТМ 

online payments) 

Переказ коштів з Рахунку ч/з банкомат за 

допомогою БПК на оплату послуг операторів 

мобільного зв’язку (Vodafone, Kyivstar, Lifecelle) 


