
 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ПОРТАЛ» 
 

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 

Рішенням Правління АТ «БАНК «ПОРТАЛ» 

Від 11 січня 2022 року 

 

Перелік і тарифи на послуги (операції), які надаються (здійснюються) 

АТ «БАНК «ПОРТАЛ» (далі - Банк)  з використанням платіжних карток (далі – ПК) 

Чинні з 12 січня 2022 року 

№ 

з/п 

Найменування послуги 

(операції) 
Тарифи (вартість) 1 

Сума 

ПДВ 

1 2 3 4 

 Тип ПК 

MasterCard 

Gold 

миттєвого 

випуску 

MasterCard 

World 

MasterCard 

Platinum 
 

 Термін дії ПК 24 міс.  До 36 міс. До 36 міс.  

1.  Оформлення/переоформлення ПК 

1.1.  
Оформлення та видача основної 

ПК 8 

Входить у 

вартість 

відкриття 

першого 

поточного 

рахунку 

150,00 грн 7 800,00 грн 7 
Без 

ПДВ 

1.2.  
Заміна основної ПК при 

завершенні терміну її дії 

Входить у 

вартість 

відкриття 

першої 

основної ПК 

Входить у 

вартість 

відкриття 

першої 

основної ПК 

Входить у 

вартість 

відкриття 

першої 

основної ПК 

-- 

1.3.  

Заміна ПК при втраті, крадіжці, 

пошкодженні ПК по заяві 

Клієнта 

30,00 грн 150,00 грн 500,00 грн 
Без 

ПДВ 

1.4.  
Оформлення ПК як додаткової до 

основної ПК 2 
50,00 грн 150,00 грн 800,00 грн 

Без 

ПДВ 

1.5.  
Заміна додаткової ПК при 

завершенні терміну її дії 

Входить у 

вартість 

відкриття 

першої 

додаткової ПК 

Входить у 

вартість 

відкриття 

першої 

додаткової ПК 

Входить у 

вартість 

відкриття першої 

додаткової ПК 

Без 

ПДВ 

1.6.  

Заміна додаткової ПК при втраті, 

крадіжці, пошкодженні ПК за 

заявою Клієнта 

30,00 грн 150,00 грн 500,00 грн 
Без 

ПДВ 

1.7.  
Термінове оформлення ПК 

протягом трьох робочих днів 8 

Входить у 

вартість 

відкриття 

першого 

поточного 

рахунку 

350,00 грн 1000,00 грн 
Без 

ПДВ 
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2.  Зняття готівкових коштів з поточного рахунку з використанням ПК 

2.1.  

У банкоматах Банку з 

використанням ПК, емітованих 

Банком 

Входить у вартість відкриття першого поточного 

рахунку 
- 

в інших банкоматах (на території 

України); 

0,5% від суми 

видачі 

0,5% від суми 

видачі 

1% від суми 

видачі + 3,00 

грн  Без 

ПДВ  
в інших банкоматах (на території 

інших держав); 

1% від суми 

видачі + 3,00 

дол. США 

1% від суми 

видачі + 3,00 

дол. США 

1% від суми 

видачі + 3,00 

дол. США 

2.2.  

В касі Банку (через POS-термінал 

Банку з використанням ПК, 

емітованих Банком 

1% від суми 

видачі 

1% від суми 

видачі 

1% від суми 

видачі  

Без 

ПДВ 

в інших банках через POS-

термінал (на території України); 

1% від суми 

видачі 

1% від суми 

видачі 

1% від суми 

видачі  

в інших банках через POS-

термінал (на території інших 

держав); 

1% від суми 

видачі + 3,00 

дол. США 

1% від суми 

видачі + 3,00 

дол. США 

1% від суми 

видачі + 3,00 

дол. США 

2.3.  В касі Банку 1 % від суми видачі 9 
Без 

ПДВ 

2.4.  
В банкоматах банків-учасників 

мережі Радіус 3 

Входить у вартість відкриття першого поточного 

рахунку 
-- 

2.5.  
В банкоматах та пунктах видачі 

готівки інших банків України 

0,5% від суми 

транзакції 4 

0,5% від суми 

транзакції 4 

1% від суми 

транзакції +3 грн 
4 

Без 

ПДВ 

2.6.  
В банкоматах та пунктах видачі 

готівки за межами України  
1% від суми транзакції + 3 USD 4, 5 

Без 

ПДВ 

3.  Безготівкові операції за поточним рахунком з використанням ПК 

3.1.  

Оплата за допомогою ПК в 

торгівельних точках та інтернет-

магазинах 

Входить у вартість відкриття першого поточного 

рахунку 
-- 

3.2.  
Переказ з ПК на ПК іншої 

фізичної особи в межах Банку 

Входить у вартість відкриття першого поточного 

рахунку 
-- 

3.3.  
P2P переказ (переказ з ПК на ПК 

іншого банку) 

Входить у вартість відкриття першого поточного 

рахунку 
-- 

4.  Зарахування готівкових коштів на поточний рахунок з використанням ПК 

4.1.  

Через банкомат / касу Банку / 

POS-термінал Банку з 

використанням ПК, емітованих 

Банком 

Входить у вартість відкриття першого поточного 

рахунку 
-- 
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1 2 3 4 

5.  Надання інформації по ПК   

5.1.  

Перегляд залишку коштів на 

рахунку через банкомати Банку 

та банкомати банків, які входять 

у мережу «Радіус» 3 

Входить у вартість відкриття першого поточного 

рахунку 
-- 

5.2.  
Перегляд залишку коштів через 

банкомати інших банків 
2,00 грн 

Без 

ПДВ 

6.  Інші послуги 

6.1.  
Надання послуг SMS-

інформування 

Входить у вартість відкриття першого поточного 

рахунку 
-- 

6.2.  
Зміна ПІН-коду в банкоматах 

Банку  

Входить у вартість відкриття першого поточного 

рахунку 
-- 

6.3.  Виготовлення дублікату Е-ПІН 20,00 грн 
Без 

ПДВ 

6.4.  
Постановка ПК в міжнародний 

стоп-лист  (за 1 регіон) 6 
30  USD 5 

Без 

ПДВ 

6.5.  

Комісія за конвертацію коштів 

при проведенні міжнародних 

транзакцій в валюті, що 

відрізняється від валюти Рахунку 

1 % від суми транзакції 
Без 

ПДВ 

6.6.  

Участь Банку від імені Клієнта в 

арбітражному процесі з МПС 

MasterCard за кожну 

оскаржувану транзакцію (сума 

вноситься на рахунок з 

використанням ПК в якості 

Незнижувального залишку до 

початку процесу на підставі 

заяви Клієнта про участь в 

арбітражному процесі. У разі 

позитивного для Банку рішення 

арбітражної комісії, 

Незнижуваний залишок 

зменшується до початкової 

величини)  

500 USD 4, 5 
Без 

ПДВ 

6.7.  
Запити по платежам до МПС 

MasterCard: 
  

6.7.1.  

протягом 6 місяців з дати 

здійснення операції екв. 25 

дол. США 

25 USD 4, 5 
Без 

ПДВ 

6.7.2.  

від 6 до 12 місяців з дати 

здійснення операції екв. 50 

дол. США 

50 USD 4, 5 
Без 

ПДВ 

6.7.3.  

після 12 місяців з дати 

здійснення операції екв. 100 

дол. США 

100 USD 4, 5 
Без 

ПДВ 

 
1 – Оплата комісій здійснюється відповідно до правил Платіжних систем та законодавства України; 
2 – До поточного рахунку відкривається не більше однієї неперсоналізованої ПК миттєвого випуску; 
3 – Повний перелік банкоматів мережі «Радіус» розміщено на сайті Банку www.bank-portal.com.ua; 
4 – Інші банки можуть стягувати додаткову комісію у пунктах видачі готівки; 
5 – Оплата комісії здійснюється за курсом НБУ в гривнях на дату оплати комісії; 
6 – Регіони визначаються Міжнародною платіжною системою MasterCard. З ними можна ознайомитись 

на сайті www.mastercard.com; 
7 – плата входить у вартість відкриття першого поточного рахунку для працівників АТ «БАНК 

«ПОРТАЛ» у разі наявності відкритого їм у Банку поточного рахунку; 

http://www.bank-portal.com.ua/
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8 – Базовий термін оформлення іменної  ПК – 7 (сім) робочих днів. Термінове оформлення здійснюється 

протягом 3 (трьох) робочих днів; 
9 – плата входить у вартість відкриття першого поточного рахунку для фізичних осіб у разі 

попереднього внесення  коштів готівкою на власний вкладний (депозитний) рахунок, а також на 

власний поточний рахунок, а також з працівників АТ «БАНК «ПОРТАЛ», в разі надходження коштів 

на поточний рахунок, як зарахування заробітної плати та інших виплат, пов’язаних з трудовими 

відносинами. 

 

 

Ознайомлений (а):  ______________  ____________________________  ___________ 

    підпис     прізвище та ініціали     дата 

 

 

 

 

В.о. Голови Правління       Є.І. Бородавко                                                   

            

 

 


