
 

 
 

 

 

Схема обслуговування Торговця «Стандарт» / «Грос-метод» 

 

Схема обслуговування Торговця «Все включено» / «ВВ» 

 

 

Послуга банку Тарифи 

Виконання розрахунків за операціями  з 

використанням ЕПЗ, емітованими                                    

АТ «Ощадбанк» та  іншими банками, 

підприємствами торгівлі та сфери послуг  

1,8 % від суми транзакції  

та фіксована комісійна винагорода за здійснення 

розрахунків за операціями з використанням ЕПЗ за 

допомогою однієї одиниці устаткування 400,00 грн. в 

місяць 

Послуги банку Тарифи 

ВВ10 - виконання розрахунків за 

операціями з використанням ЕПЗ 

підприємствами торгівлі та сфери послуг, з 

базовим обсягом розрахунків за 

операціями, через 1 термінал за повний 

місяць до 10 000 грн.*  

 

Фіксована комісійна винагорода «Все включено»  за 

здійснення розрахунків за операціями з використанням 

ЕПЗ за допомогою однієї одиниці устаткування                       

450 грн. за місяць. 

 

*Розмір комісійної винагороди за перевищення 

базового обсягу розрахунків за операціями з 

використанням ЕПЗ за повний місяць та за перший 

неповний місяць, грн. з дати встановлення терміналу – 

2,5% від суми кожної операції 

ВВ20  - виконання розрахунків за 

операціями з використанням ЕПЗ 

підприємствами торгівлі та сфери послуг, з 

базовим обсягом розрахунків за 

операціями, через 1 термінал за повний 

місяць до 20 000 грн.* 

 

Фіксована комісійна винагорода «Все включено» за 

здійснення розрахунків за операціями з використанням 

ЕПЗ за допомогою однієї одиниці устаткування                     

650 грн. за місяць. 

 

*Розмір комісійної винагороди за перевищення 

базового обсягу розрахунків за операціями з 

використанням ЕПЗ за повний місяць та за перший 

неповний місяць, грн. з дати встановлення терміналу – 

2,3% від суми кожної операції 

ВВ50 - виконання розрахунків за 

операціями з використанням ЕПЗ 

підприємствами торгівлі та сфери послуг, з 

базовим обсягом розрахунків за 

операціями, через 1 термінал за повний 

місяць до 50 000 грн.* 

Фіксована комісійна винагорода «Все включено» за 

здійснення розрахунків за операціями з використанням 

ЕПЗ за допомогою однієї одиниці устаткування                 

950 грн. за місяць. 

 

*Розмір комісійної винагороди за перевищення 

базового обсягу розрахунків за операціями з 

використанням ЕПЗ за повний місяць та за перший 

неповний місяць, грн. з дати встановлення терміналу – 

1,95% від суми кожної операції 

ВВ100 - виконання розрахунків за 

операціями з використанням ЕПЗ 

підприємствами торгівлі та сфери послуг, з 

базовим обсягом розрахунків за 

операціями, через 1 термінал за повний 

місяць до 100 000 грн.* 

Фіксована комісійна винагорода «Все включено» за 

здійснення розрахунків за операціями з використанням 

ЕПЗ за допомогою однієї одиниці устаткування                   

1 850 грн. за місяць. 

 

*Розмір комісійної винагороди за перевищення 

базового обсягу розрахунків за операціями з 

використанням ЕПЗ за повний місяць та за перший 

неповний місяць, грн. з дати встановлення терміналу – 

1,85% від суми кожної операції 


