
Назва тарифного збірнику

Пакет

ІНТЕРНЕТ

(для держателів карток Visa 

Classic Internet, які відкриваються 

для здійснення розрахунків в 

мережі Інтернет)

Лояльний 

(для держателів карток 

Visa Electron (Instant)/ 

Maestro  та Visa Classic/ 

MasterCard Standard) 

*(16)

Економ 

(для держателів карток 

Visa Electron (Instant), 

Maestro та для 

держателів карток інших 

класів, які відносяться до 

категорій 

Клієнти системи Банку, 

Лояльні клієнти системи 

Банку 

Стандартний 

(для держателів карток 

Visa Classic, 

MasterCard Standard)

Преміум

(для держателів 

карток Visa Gold, 

MasterCard Gold)

Преміум-ЧІП

(для держателів 

карток Visa Gold з 

ЧІП-модулем)

Преміум-ЧІП +

(для держателів 

карток Visa Gold 

з ЧІП-модулем)

Еліт

(для держателів 

карток Visa 

Platinum)

Еліт-ЧІП

(для держателів 

карток Visa 

Platinum 

з ЧІП-модулем)

Наяв-

ність 

ПДВ

1.1. Валюта рахунку UAH/USD/EUR UAH без ПДВ

1.2. Термін дії платіжної картки (надалі - ПК)** без ПДВ

1.3. Резерв майбутньої комісії без ПДВ

1.4. Відкриття карткового рахунку (надалі - КР)* (18) 10,00 грн. без ПДВ

1.5.
Розрахунково-касове обслуговування основної ПК (утримується тільки за КР, за "Ощадним" КР - входить у 

вартість РКО поточного КР)

2,00 грн. *(12) /щомісячно (при 

наявності розрахунків ) *(8)
не тарифікується не тарифікується *(2) 150,00 грн. /рік (18)

500,00 грн. /рік 

(18)
500,00 грн./рік (18)

50,00 грн./міс. 

*(8)
2000,00 грн. /рік (18)

2000,00 грн./рік 

(18)
без ПДВ

1.5.1.
що переоформлюється за ініціативою клієнта при втраті/крадіжці/пошкодженні/втраті пін-коду/ ПК  (при 

кожному перевипуску)  *(3):
5,00 грн. не тарифікується 5,00 грн. без ПДВ

1.5.2. що переоформлюється за ініціативою АТ "БТА БАНК" без ПДВ

1.6. Розрахунково-касове обслуговування додаткової ПК (за рік) *(4):

1.6.1. з магнітною полосою
2,00 грн. *(12) /щомісячно (при 

наявності розрахунків )
не тарифікується *(10) 5,00 грн. без ПДВ

1.6.2. з ЧІП-модулем  -  - не тарифікується *(14)  - 500,00 грн. /рік 500,00 грн./рік 50,00 грн./міс. 2000,00 грн. /рік 2000,00 грн./рік без ПДВ

1.6.3.
що переоформлюється за ініціативою клієнта при втраті/крадіжці/пошкодженні/втраті пін-коду/ ПК (при 

кожному перевипуску) *(5) :
5,00 грн. не тарифікується 5,00 грн.

1.6.4. що переоформлюється за ініціативою АТ "БТА БАНК" без ПДВ

1.7.
Додаткова плата за розрахунково касове обслуговування ПК при терміновому виготовленні ПК (додатково до 

комісій, зазначених в п.1.5.-1.6. та, без оплати послуг термінової доставки) 

1.7.1. з магнітною полосою без ПДВ

1.7.2. з ЧІП-модулем  -  - 200,00 грн. * (14)  - без ПДВ

1.8. Підключення до Інтернет-банкінгу з безкоштовним відкриттям поточного рахунку без ПДВ

1.9. Розрахунково-касове обслуговування Інтернет-банкінгу  (в місяць): без ПДВ

1.10. Зарахування на КР клієнтів:

1.10.1. готівкових коштів без ПДВ

1.10.2.
заробітної плати та прирівняних до неї виплат (премій, лікарняних, відпускних, позик, матеріальної допомоги, 

відрядження  тощо) в рамках укладених договорів (Договір ЗКП) з ЮО/ФОП
без ПДВ

1.10.3.
заробітної плати та прирівняних  до неї виплат (премій, лікарняних, відпускних, позик, матеріальної допомоги, 

відрядження тощо) у разі відсутності договірних відносин (Договір ЗКП) з ЮО/ФОП
0,50% 0,80% 0,80% 0,50% без ПДВ

1.10.4. кредитів в АТ "БТА БАНК"  -

1.10.5. страхових відшкодувань від НАСК "Оранта"  -

1.10.6.
коштів з власних депозитних та ощадних рахунків (в т.ч. процентів), поточних (в т.ч. карткових)  та кредитних 

рахунків в АТ "БТА БАНК"
 -

1.10.7. державної матеріальної допомоги (в т.ч. пенсії)  -

1.10.8. інші зарахування коштів від ЮО/ФОП без ПДВ

1.10.9. інші безготівкові зарахування коштів від фізичних осіб 0,50% 0,80% 0,80% 0,50% без ПДВ

1.10.10.
безготівкові зарахування коштів від рекламних агенцій в рамках рекламних акцій, а також безготівкові 

зарахування коштів переможцям акцій, що проводяться Міжнародними платіжними системами Visa та 

MasterCard

 -

1.10.11.
готівкових коштів через каси АТ «БТА БАНК» без наявності картки при наданні реквізитів рахунку (при 

поповненні третіми особами)
без ПДВ

1.10.12.
безготівкові зарахування коштів, які були переказані з карткових рахунків, відкритих у БТА Банку, через 

банкомати/Платіжні термінали/платіжну інструкцію/систему Інтернет - банкінг/згідно заяви або платіжного 

доручення

 -

1.11. Видача готівки:

1.11.1. власні кошти:

через касу АТ "БТА БАНК" (без використання картки)

через касу АТ "БТА БАНК" (з використанням картки)  не тарифікується *(13) 

через касу АТ "БТА БАНК" за відсутності  картки, яка була зарахована з наступних балансових рахунків  

2630,2638
не тарифікується *(13) без ПДВ

через касу АТ "БТА БАНК" за відсутності  картки та одночасному наданні заяви на закриття КР

в мережі банкоматів АТ "БТА БАНК" та мережі банкоматів "Атмосфера" послуга не надається

в мережі банкоматів групи БТА та АТ "Казкоммерцбанк" за кордоном (без урахування комісії інших банків) послуга не надається без ПДВ

в мережі установ та банкоматів інших банків України (без урахування комісії інших банків) послуга не надається без ПДВ

в мережі установ та банкоматів іноземних банків (без урахування комісії інших банків) послуга не надається без ПДВ

1.11.2. кредитні кошти: без ПДВ

через касу АТ "БТА БАНК" (без використання картки) послуга не надається без ПДВ

через касу АТ "БТА БАНК" (з використанням картки) та в мережі банкоматів АТ "БТА БАНК" послуга не надається без ПДВ

в мережі банкоматів групи БТА та АТ "Казкоммерцбанк" за кордоном (без урахування комісії інших банків) послуга не надається без ПДВ

в мережі установ та банкоматів інших банків України (без урахування комісії інших банків) послуга не надається без ПДВ

в мережі установ та банкоматів іноземних банків (без урахування комісії інших банків) послуга не надається без ПДВ

1.12. Безготівковий переказ коштів *(17): 

1.12.1. по системі Інтернет - банкінг (власні кошти):

1.12.1.1. в гривні за довільними реквізитами, вказаними власником рахунку (в межах України)
0,30% (min. 3,00 грн. max. 

1000,00 грн.)

0,30% (min. 3,00 грн. 

max. 1000,00 грн.)

0,30% (min. 3,00 грн. 

max. 1000,00 грн.)

0,25% (min. 3,00 грн. 

max. 1000,00 грн.)
без ПДВ

1.12.1.2. в гривні за довільними реквізитами, вказаними власником рахунку (в межах Банку)
0,25% (min. 3,00 грн. max. 300,00 

грн.)

0,25% (min. 3,00 грн. 

max. 300,00 грн.)

0,25% (min. 3,00 грн. 

max. 300,00 грн.)

0,20% (min. 3,00 грн. 

max. 300,00 грн.)
без ПДВ

1.12.1.3. на власні рахунки, на погашення власного споживчого кредиту (в межах Банку)  -

Тарифний збірник з випуску та обслуговування платіжних карток МПС "МОЯ КАРТКА" *(1)

"Моя картка"

не тарифікується

1,50% + 20,00 грн.

0,50% (min. 5,00 грн.)

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

1,50% + 5,00 грн.

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

0,40% 0,30%

0,15% (min. 3,00 грн. 

max. 1000,00 грн.)

0,10% (min. 3,00 грн. 

max. 300,00 грн.)

0,20% (min. 3,00 грн. 

max. 1000,00 грн.)

0,15% (min. 3,00 грн. 

max. 300,00 грн.)

не тарифікується

1,5% + 10,00 грн./ 0,50 дол. США/ 0,50 эвро

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

5 % + 10,00 грн.

4 % + 5,00 грн.

4 % + 5,00 грн.

5 % + 10,00 грн.

5 % + 75,00 грн.

вступають в дію з 15.01.2019 р.

№

до 2-х років 

UAH/ USD/ EUR

не тарифікується

0,40% 0,30%

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

1,00% (min. 10,00 грн.)

затверджений рішенням Тарифного комітету Протокол № 24, питання 1 від 28.12.2018 р. (Додаток 4 до протоколу)

200,00 грн.

10,00 грн./ 0,50 дол. США/ 0,50 евро *(15)

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

200,00 грн.

не тарифікується

не тарифікується



1.12.2. згідно з заявою Клієнта або Платіжним дорученням (власні кошти): 

1.12.2.1. в гривні за довільними реквізитами, вказаними власником рахунку (в межах України) без ПДВ

1.12.2.2. в гривні  за довільними реквізитами, вказаними власником рахунку (в межах АТ "БТА БАНК") без ПДВ

1.12.2.3. в іноземній валюті за довільними реквізитами, вказаними власником рахунку (за межі України) без ПДВ

1.12.2.4. в іноземній валюті з власних рахунків на власні рахунки в інших банках (в межах України) без ПДВ

1.12.2.5. в іноземній валюті за довільними реквізитами, вказаними власником рахунку (в межах АТ "БТА БАНК") без ПДВ

1.12.2.6.
на власні рахунки (крім вкладу "Щедрий"), на погашення власного споживчого кредиту (в межах АТ "БТА 

БАНК")
 -

1.12.2.7. на вклад «Щедрий», відкритий на ім’я клієнта у АТ «БТА БАНК» без ПДВ

1.12.3. через банкомат, платіжний термінал, платіжну інструкцію (власні кошти):

1.12.3.1. в гривні на інший КР в т.ч. "Ощадний" КР *(6) з оформленням ПК (в межах АТ "БТА БАНК") - не тарифікується без ПДВ

1.12.3.2.
на власний депозитний, на/з "Ощадний(ого)" КР без оформлення ПК, з "Ощадного" КР з оформленням ПК, на 

погашення власного споживчого кредиту (в межах АТ "БТА БАНК")
- без ПДВ

1.12.4. шляхом телефонного дзвінка в Контакт-центр Банку власника рахунків (власні кошти):

1.12.4.1. з КР на "Ощадний" та з Ощадного на КР, або на вкладний рахунок (в межах АТ "БТА БАНК", тільки власні кошти) -

1.12.4.2. на інший власний КР (в межах АТ "БТА БАНК", тільки власні кошти) без ПДВ

1.12.5. кредитні кошти (додатково до комісій зазначених в п.1.12.1., 1.12.2., 1.12.3., 1.12.4.) - без ПДВ

1.13. Проведення розрахунків: 

1.13.1.
за оплату товарів та послуг, за винятком поповнення рахунків мобільних операторів через мережу 

банкоматів АТ "БТА БАНК"
 -

1.13.2. поповнення рахунків мобільних операторів через мережу банкоматів АТ "БТА БАНК" - без ПДВ

1.14. Ставка за залишками на КР (річних) - згідно рішення КУАП без ПДВ

1.15. Процентна ставка по недозволеному овердрафту без ПДВ

Надання виписок в вигляді SMS-інформування (SMS-банкінг):

повідомлення по факту здійснення операції + повідомлення при зарахуванні коштів (в місяць) *(8) 5,00 грн. не тарифікується без ПДВ

1.17. Надання щомісячної виписки по картковому рахунку (щомісячно):     

1.17.1. в АТ "БТА БАНК"  -

1.17.2. електронною поштою *(8) 5,00 грн. не тарифікується 5,00 грн. без ПДВ

1.18. Надання позачергової виписки:

1.18.1 в системі Інтернет-банкінгу  -

1.18.2 у відділенні АТ "БТА БАНК" без ПДВ

1.19. Отримання інформації щодо стану КР у банкоматі/терміналі: 

мережі АТ "БТА БАНК" 0,30 грн. 0,30 грн. 0,30 грн. без ПДВ

мережі інших банків без ПДВ

1.20. Отримання міні-виписки щодо транзакцій по КР через  банкомати без ПДВ

1.21. Виконання операцій з ПК (зміна пін - коду в мережі банкоматів АТ "БТА БАНК" за бажанням клієнта) без ПДВ

1.22.
Надання довідок, пов’язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням клієнтів (у відділенні АТ "БТА БАНК", де 

відкритий рахунок)

1.22.1 протягом 3 робочих днів з дня запиту власником рахунку без ПДВ

1.22.2 в день запиту власником рахунку без ПДВ

1.23. Комісія за перерахунок, якщо валюта транзакції відрізняється від валюти рахунку без ПДВ

1.24. Блокування доступу до карткового рахунку :

1.24.1. постановка ПК в електронний стоп список     без ПДВ

1.24.2. постановка ПК в міжнародний електронний стоп список  *(9)     без ПДВ

1.24.3. постановка ПК в міжнародний паперовий стоп список *(9) без ПДВ

1.25.
Плата за підтвердження, розшук (запит) розрахунків клієнта (розслідування спірних операцій, які були 

спростовані) 
без ПДВ

1.26. Комісія за розблокування суми за КР без ПДВ

1.27. Плата за проведення змін щодо обмежень на кількість та суму операцій за ПК  -

1.28. Розрахунково-касове обслуговування неактивного КР (в місяць)  *(7) без ПДВ

1.29.
Плата за розрахунко-касове обслуговування у разі термінового (протягом 24 годин з моменту написання заяви 

клієнтом) повернення клієнту ПК, затриманої при проведенні розрахункової операції в банкоматі АТ "БТА 

БАНК":

без ПДВ

1.30.
Відкриття/переоформлення рахунку з можливістю обслуговування його за допомогою системи дистанційного 

обслуговування Інтернет-банкінг з видачею електронного ключа *(9):

1.30.1. на диск  -

1.30.2. на USB flash носій без ПДВ

1.31. Блокування доступу до системи Інтернет-банкінгу:  -

1.32. Розблокування доступу до системи Інтернет-банкінгу: без ПДВ

1.33. Продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України без ПДВ

1.34. Купівля  іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України

1.35. Конвертація безготівкової іноземної валюти 1-ої групи згідно з Класифікатором іноземних валют НБУ  без ПДВ

1.36. Комісія за закриття карткового рахунку без ПДВ

* Примітки:

2,50% від суми (в грн. за курсом НБУ)

6 - на "Ощадний" КР можуть зараховуватись безготівкові кошти з інших КР, відкритих у АТ "БТА БАНК" та готівкові кошти через платіжний термінал АТ "БТА БАНК"; видача готівки з "Ощадного" КР проводиться тільки в мережі АТ "БТА БАНК"; безготівкова оплата товарів та послуг заборонена. На "Ощадний" КР без оформлення 

ПК можуть зараховуватись тільки безготівкові кошти з власного поточного КР; видача готівки з "Ощадного" КР без оформлення ПК здійснюється шляхом безготівкового переказу коштів з "Ощадного" КР без оформлення ПК на власний поточний КР;

0,50%, min. 20,00 дол. США (в грн. за курсом НБУ)

9 - вноситься готівкою або списується АТ "БТА БАНК" з КР за розпорядженням клієнта, для карток Visa Classic (MasterCard Standard) / Visa Gold (MasterCard Gold) / Visa Platinum; 

10 - розрахунково-касове обслуговування першої додаткової ПК - не тарифікується, кожної наступної складає 5,00 грн. (за кожну ПК);

3 - у випадку втрати/крадіжки/псування або закінчення терміну дії ПК Visa Electron Instant випускається  Visa Electron/Maestro;

12 - вказаний розмір комісії списується з КР у разі наявності розрахунків з використанням ПК в мережі Інтернет;

11 - перший запит на отримання інформації щодо стану КР в банкоматі/терміналі  АТ "БТА БАНК"  та у банкоматах інших банків (залишок на КР) продовж однієї доби - не тарифікується, кожен наступний  - 0,30 грн (за кожен);

8 - комісія утримується шляхом автоматичного списання з КР (включаючи  кредитні кошти/"Ощадний" КР) кожного місяця (в передостанній робочий день), починаючи з місяця в якому було оформлено пакет. Якщо розміру залишку на КР недостатньо дня утримання комісії, комісія утримується у розміру залишку на КР. Якщо 

залишок на КР відсутній взагалі, комісія не утримується.

13 - видача готівки за ПК здійснюється лише через Платіжні термінали в касах АТ "БТА БАНК" у разі закриття КР;

7 - неактивним вважається  КР, по якому протягом 3 місяців не проводились операції зарахування коштів на КР, операції зняття готівки, операції безготівкової оплати товарів та послуг, операції безготівкового перерахування;

1.16.

0,50% від суми, яка перераховується на вклад «Щедрий»

1,00% (min. 20,00 грн.)

0,50% (min. 10,00 грн. max. 500,00 грн.)

1,00%, min. 35,00 дол. США (в грн. за курсом НБУ)  

0,50% (min. 0,50 грн.) від суми переказу

не тарифікується

згідно рішення КУАП

не тарифікується

2,00% (min. 2,00 грн.)

Згідно рішення КУАП

0,20% в день 

5,00 грн.

100,00 грн.

не тарифікується

5,00 грн.

10,00 грн.

3,00 грн.

50,00 грн.

10,00 грн. + комісія згідно рахунків міжнародних платіжних систем

* Картковий рахунок (КР) - поточний рахунок Клієнта, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів, який відкривається на договірній основі для обліку грошових коштів Клієнта та виконання розрахунково-касових операцій відповідно до умов Договору та вимог законодавства 

України. За  Картковим рахунком обліковуються операції за Платіжними картками Клієнта, а також інші операції, визначені законодавством.

**Платіжна картка (ПК)  – спеціальний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для здійснення платіжних операцій з рахунку платника банку, а також інших операцій, установлених договором.

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

5,00 грн.

Не тарифікується, якщо залишок коштів на рахунку відсутній (19)

10,00 грн. + комісія згідно рахунків міжнародних платіжних систем

75,00 грн.

1,00% (min. 50,00 грн.)

не тарифікується

50,00 грн.

не тарифікується

150,00 грн. не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

20,00 грн. (еквівалент), але не більше залишку на КР

5,00 грн.

0,50% від суми (в грн. за курсом НБУ)

1 - ці тарифи розповсюджуються на КР, "Ощадний" КР (який відкрито з випуском або без випуску окремої ПК) та поточний рахунок (в рамках обслуговування в системі Інтернет-банкінг). У разі підключення клієнта до послуги Інтернет - банкінгу (укладення Договору), клієнту обовязково відкривається безкоштовно поточний 

рахунок. У разі, якщо операція здійснюється Клієнтом з поточного рахунку не в системі Інтернет - банкінг, з Клієнта утримується комісія у відповідності до чинних тарифів по РКО поточних рахунків. Усі комісії, що вкзані по тексту цих тарифів у разі відкриття рахунку в іноземній валюті, утримуються в гривні по курсу НБУ на день 

списання комісій;

2 - розрахунково-касове обслуговування основної ПК для клієнтів, які віднесені до категорії "клієнти системи Банку"  за карткою Visa Electron (Instant), Maestro - не тарифікується, за картокою Visa Classic (MasterCard Standard) - 25,00 грн.,за карткою Visa Gold (MasterCard Gold) - 50,00 грн., за карткою Visa Platinum  - 500 грн. Для 

клієнтів, які віднесені до категорії "лояльні клієнти системи Банку" розрахунково-касове обслуговування основної ПК для карток Visa Electron (Instant), Maestro, Visa Classic (MasterCard Standard), Visa Gold (MasterCard Gold), Visa Platinum - не тарифікується;

4 - клас додаткової ПК може відрізнятись від класу основної, але в будь-якому випадку не може бути вищим, ніж клас основної ПК;

5 - ПК перевипускається на той же термін дії, що й попередня (втрачена чи пошкоджена) ПК; 

2,50%, min. 35,00 дол. США (в грн. за курсом НБУ)  

0,50% (min. 10,00 грн. max. 500,00 грн.)

не тарифікується

не тарифікується

0,10% (min. 5,00 грн.)

200,00 грн.

1,00%



15 - в залежності від валюти рахунку;

Максимальна сума на добу 

(еквівалент гривні)

Максимальна кількість 

операций на добу

Максимальна сума на 

добу (еквівалент гривні)

Максимальна кількість 

операций на добу

Максимальна 

сума на добу 

(еквівалент 

гривні)

Максимальна 

кількість операций 

на добу

5 000 5 30 000 10 5 000 Без обмежень

1 Операції зі зняття готівки 3 000 10 000 0 0

- з них в країнах з високим ризиком шахрайства 500 500 0 0

2 Операції безготівкового розрахунку за товари/послуги 5 000 30 000

- з них в країнах з високим ризиком шахрайства 500 500

- з них в мережі Інтернет 500 500

5

5

10

10

картка оформлена в рамках пакету 

ІНТЕРНЕТ

Клас картки 

5 000 Без обмежень

Загальна кількість та сума по всім операціям на добу:

17 - якщо переказ коштів відбувається за рахунок кредитних коштів, додатково до комісії за такий переказ, Банк утримує комісію згідно п. 11.1.2., як за зняття через касу АТ "БТА БАНК" (з використанням картки) та в мережі банкоматів АТ "БТА БАНК" 

 У разі, якщо КР відкривається в іноземній валюті,  АТ "БТА БАНК" здійснює продаж іноземної валюти, розміщеної на КР, для сплати клієнтом комісій на користь АТ "БТА БАНК" за послуги, надані останнім.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

14 - тільки для держателів карток класу MasterCard Gold, Visa Gold, Visa Platinum, які відносяться до категорій Клієнти системи Банку та Лояльні клієнти системи Банку, при оформленні додаткової ПК класу Visa Gold або Visa Platinum з ЧІП-модулем;

16 -  для діючих Клієнтів, КР яких відкривалися в АТ "БТА БАНК" з метою отримання пенсії та соціальної допомоги. Нові КР не відкриваються. ПК на новий термін перевипускаються за умовами пакету "Лояльний".

18 - комісія утримується шляхом договірного списання з КР в операційний день, в якому залишок коштів є позитивним та/або достатнім для проведення відповідного списання (в т.ч. за рахунок кредитних коштів та/або залишку на Ощадному КР) за період надання послуги;

19 - Якщо на КР, в день його закриття є залишок, Банк проводить його списання на рахунок доходів Банку, як комісію за закриття КР.

                                                         ПЕРЕЛІК РИЗИКОВИХ КРАЇН:

Таїланд; Єгипет; Болгарія; Туреччина; Росія; Сінгапур; Малайзія; Філіппіни;Індія; В`єтнам; Туніс; Китай; Індонезія.

№

Стандартні ліміти на операції з використанням ПК АТ "БТА БАНК"  (встановлюються в валюті гривня по кожній окремій картці на 1 добу)  

Тип операції

Клас картки Клас картки 

Visa Electron, Maestro, Visa Classic, MasterCard 

Standard Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Platinum


