
Інформаційний документ про тарифи

Назва постачальника рахунку: Paysera LT, UAB

Назва рахунку: рахунок електронних грошей Paysera

Дата: 01/04/2021

 Даний документ призначений проінформувати Вас про тарифи за користування

основними послугами, пов’язаними з поточним рахунком. З його допомогою ви

зможете порівняти ці тарифи з комісіями по інших рахунках.

 Також може стягуватись плата за користування послугами, пов’язаними з поточним

рахунком, яка тут не вказана. Повну інформацію про всі комісії за користування

послугами, пов’язаними з поточним рахунком, можна знайти в Генеральному договорі

про надання платіжних послуг та Додатках до нього, а також на сторінці з Тарифами.

 Глосарій термінів, використаних у цьому документі, знаходиться у вільному доступі.

Послуги та Тарифи

Назва послуги Вартість

Загальні послуги по рахунку

Відкриття та обслуговування рахунку

[Paysera]

0 EUR

Платежі (крім карт)

Внутрішній переказ між клієнтами

[Paysera]

Нетермінові перекази SEPA

Миттєві перекази SEPA INSTANT

Міжнародні перекази (не SEPA)

0 EUR

0 EUR

0 EUR

Валюта переказу EUR – 7,00 EUR

Валюта переказу USD– 7,00 EUR

https://www.paysera.com/v2/ru-GB/kontrakt
https://www.paysera.com/v2/ru-GB/kontrakt
https://www.paysera.com/v2/uk-UA/tsiny
https://www.paysera.com/v2/uk-GB/tsiny/perekazy-v-evro


Зарахування вхідних переказів в євро

Зарахування міжнародних вхідних

переказів

Валюта переказу GBP – 0,80 EUR

Валюта переказу PLN – 2,70 PLN

Валюта переказу NOK – 2,00 NOK

Валюта переказу BGN – 1,00 BGN

0 EUR

Банк Великобританії, комісія за зарахування в

GBP – 0,50%, але не менше 0,20 GBP

Банк [DNB] Норвегії, комісія за зарахування в

NOK – 2,00 NOK

Банк Болгарії, комісія за зарахування в BGN –

0 EUR

Банки Польщі, комісія за зарахування в PLN -

1,94%

Карти та готівка

Випуск дебетної картки Paysera

Місячна плата за першу карту

(стягується заздалегідь, за наступний

місяць)

Місячна плата за другу та наступні

карти (коли карта пов'язана з тим же

рахунком, що і перша)

Зняття готівки

3,00 EUR

0,75 EUR

0 EUR

У відділенні [Paysera] – 0 EUR (до 1000 EUR,

більше 1000 EUR – 0,35% від суми

перевищення, але не менше 1,00 EUR за



операцію)

В терміналах [Perlas] – 1,00 EUR (до 500

EUR)

В кіосках [Lietuvos spauda] – 0,50 EUR

(від 10 EUR до 500 EUR)

В кіосках [Narvesen] – 0,50 EUR (від

10 EUR до 500 EUR)

В відділеннях [PayPost] – 0,30 % від суми, але

не менше 0,80 EUR

У книгарнях [Natų] – 0,50 % від суми, але не

менше 0,29 EUR

[Money Express] (Латвія) – 1,40 % від суми, ал

е не менше 1,00 EUR

(до 5000 EUR)

[E-lats] (Латвія) – 1,40 % від суми, але не мен

ше 1,00 EUR

[Money Express] (Естонія) – 1,0 % від суми,

але не менше 1,00 EUR

У відділенні [Paysera] – 0 EUR

В терміналах [Perlas] – 0,05 % + 0,43 EUR

(до 300 EUR)

В магазинах [Maxima] – 0,35 EUR



Внесення готівки

(до 600 EUR)

В відділеннях [Lietuvos paštas] – 0,35 EUR

(до 580 EUR)

В відділеннях [PayPost] – 0,35 EUR

(до 580 EUR)

У книгарнях [Natų] – 0,5 % від суми, але не ме

нше 0,29 EUR

В терміналах [Foxbox]:

до 30 EUR – 1 EUR

30-200 – 1,50 EUR

201-400 - 2,00 EUR
(до 400 EUR)

[Money Express] (Латвія) – 0,5 % від суми, але

не менше 0,60 EUR

(до 5000 EUR)

[E-lats] (Латві) – 0,5 % від суми, але не менше

0,60 EUR

[Money Express] (Естонія) – 0,5 % від суми,

але не менше 0,60 EUR

(до 9000 EUR)

Овердрафт та супутні послуги

Послуга не надається



Інформаційний документ про комісійні збори
Назва постачальника рахунку: UAB “Finansinės paslaugos “Contis“

Наза рахунку: рахунок платіжної карти «Paysera Visa»

Дата: 1 квітня 2021 р.

В цьому документі міститься інформація про комісійні збори за надання
основних послуг платіжного рахунку. Ви зможете порівняти ці збори зі зборами
інших рахунків.

Під час користування послугами рахунку можуть стягуватися і не зазначені тут
комісійні збори. Детальна інформація представлена в правилах користування
рахунком (https://www.paysera.lt/v2/uk-LT/kontrakt/paysera-visa-karta-2020).

Послуга Комісія

Загальні послуги по рахунку

Обслуговування рахунку

Рахунок платіжної карти «Paysera
Visa»

Щомісячне
обслуговування

Річна комісія

0,75 €

9 €

Платежі (без карт)

Переказ та отримання
грошових коштів SEPA

Переказ грошових коштів в євро
– SEPA

Отримання платежів в євро –
SEPA

Безкоштовно

Безкоштовно

Переказ та отримання
грошових коштів поза SEPA

Переказ грошових коштів поза
SEPA

Отримання міжнародних
платежів

Безкоштовно

Безкоштовно

https://www.paysera.lt/v2/uk-LT/kontrakt/paysera-visa-karta-2020


Карти та готівкові операції

Видача платіжної карти фізичним
/ юридичним особам

Видача додаткових платіжних
карт фізичним / юридичним
особам

Заміна платіжної карти фізичним
/ юридичним особам

Анулювання карти

За карту

За карту

За карту

За карту

За операцію

За операцію

За зняття готівки

За зняття готівки

За платіж

Безкоштовно

3,00 € / 5,00 €

3,00 € / 5,00 €

3,00 € / 5,00 €

3,00 €

0,00 €

0,10 € плюс
1,20 % від суми
операції

1,00 €

1,50 € плюс
1,80 % від суми
операції

0,00 €

Розрахунки платіжною картою в
євро

Розрахунки платіжною картою в
іноземній валюті

Зняття готівки в євро в Європі

Зняття готівки в іноземній валюті
за межами Європи

Блокування платежу через брак
коштів

Дозвіл на здійснення платежу,
незважаючи на брак коштів

Кредитування рахунку та пов'язані послуги

Передбачено кредитування

Кредитування не передбачено

Безкоштовно

Безкоштовно

Інші послуги

Перевірка балансу в банкоматі Кожен раз 0,30 €



Терміни

Термін Визначення

Дозвіл на здійснення
платежу, незважаючи
на брак коштів

Постачальник рахунку дозволяє зробити платіж з рахунку
клієнта, незважаючи на те, що на ньому недостатньо коштів
(або цей платіж перевищить передбачений для клієнта
кредитний ліміт).

Передбачено
кредитування

Власник рахунку та клієнт заздалегідь домовляються про те,
що клієнт зможе позичити кошти, коли їх не залишиться на
його рахунку. В договорі вказується максимальна сума, яку
можна позичити, і чи потрібно платити комісійні збори та
відсотки.

Перевірка балансу в
банкоматі

Клієнт перевіряє залишок на рахунку в банкоматі.

Анулювання карти Постачальник карти стягує комісійний збір за відмову від
карти, якщо клієнт анулює заказ карти протягом 14 днів з
моменту її замовлення від імені клієнта.

Зняття готівки в євро
в Європі

Клієнт знімає готівку зі свого рахунку в євро з банкомату в
Європі.

Зняття готівки в
іноземній валюті за
межами Європи

Клієнт знімає готівку зі свого рахунку в іноземній валюті з
банкомату за межами Європи.

Розрахунки
платіжною картою в
євро

Клієнт використовує свою платіжну карту для здійснення
платежів в євро. З її допомогою можна розраховуватися в
магазині, в інтернеті та з використанням телефону.

Розрахунки
платіжною картою в
іноземній валюті

Клієнт використовує свою платіжну карту для здійснення
платежів в іноземній валюті. З її допомогою можна
розраховуватися в магазині, в інтернеті та з використанням
телефону.



Видача платіжної
карти

Постачальник рахунку висилає клієнту платіжну карту.

Видача додаткової
платіжної карти

Постачальник рахунку висилає клієнту платіжну карту,
призначену для іншої особи.

Обслуговування
рахунку

Постачальник рахунку готує рахунок, щоб клієнт міг ним
користуватися.

Отримання
міжнародних
платежів

Коли грошові кошти переказуються на рахунок клієнта з
іншого рахунку, і це не переказ SEPA.

Отримання платежів
в євро – SEPA

Коли робиться переказ SEPA на рахунок клієнта.

Блокування платежу
через брак коштів

Постачальник рахунку відмовляється зробити платіж з
рахунку клієнта, оскільки на ньому недостатньо коштів.

Заміна платіжної
карти

Постачальник рахунку висилає клієнту нову платіжну карту.

Переказ грошових
коштів в євро – SEPA

Постачальник рахунку за розпорядженням клієнта робить
переказ SEPA з рахунку клієнта на інший рахунок.

Переказ грошових
коштів поза SEPA

Постачальник рахунку за розпорядженням клієнта робить
переказ з рахунку клієнта на інший рахунок поза SEPA.

Кредитування не
передбачено

Клієнт позичає кошти, коли їх немає на рахунку (або клієнт
перевищив передбачений кредитний ліміт), але заздалегідь
не домовився про це з постачальником рахунку.
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