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Плата за користування платіжними послугами  
 
  

Послуги облікового рахунку  Комісії 
Щорічна плата за обслуговування рахунку: 20,00 євро 
Пакет включає наступні послуги: Включно 
▪ Надання дебетової картки  
▪ Використання транзакційного сайту (https://www.moneytrans.eu)   
▪ Виписки по рахунку через транзакційний веб-сайт   
▪ Надсилання SMS-повідомлення про безпеку для автентифікації платіжних операцій  
▪ Тимчасове блокування/ розблокування дебетової картки 
▪ Обмін дефектної дебетової картки 

 

▪ Закриття рахунку  
Надсилання виписок по рахунку поштою   2,00 євро    
Надсилання нового PIN-коду поштою   2,00 євро    
Надання заміни дебетової картки (у разі втрати/крадіжки/ скасування попередньої 
картки)  

9,00 євро    

Транзакції облікового запису  
Поповнення рахунку* в уповноваженому відділенні Moneytrans**", 2% від суми 
Внесення коштів на рахунку* через транзакційний вебсайт 1% від суми 
Зняття готівки з рахунку в уповноваженому відділенні Moneytrans**   1,50 євро    
Вхідний SEPA-платіж Безкоштовно  
Переказ коштів на інший рахунок Smile (SEPA)   Безкоштовно  

Переказ коштів на рахунок третьої особи / пряме дебетування в євро (SEPA) : 
▪ Перші дві щомісячні операції :  
▪ Наступні операції : 

 
 

Безкоштовно  
0,35 євро    

Відмова виконання платіжного доручення через недостачу коштів на рахунку 5,00 євро    
Карткові операції   
Платежі в євро  в роздрібних мережах - магазинах або в Інтернеті (SEPA) Включно 
Зняття готівки в банкоматах (SEPA)***  2,00 євро    
Зняття готівки в банкоматах (за межами SEPA)*** 5,00 євро    
Маржа за курсом обміну платежів та зняття готівки в іноземній валюті***   3% від суми 

 
* Перше поповнення при відкритті рахунку (готівкою або з використанням дебетової/кредитної картки), є 
безкоштовним. 
 
** Лише офіси Moneytrans і деякі уповноважені агенти можуть надавати платіжні послуги. У разі виникнення сумнівів, 
зверніться до нашої Служби допомоги (02 227 18 20), щоб знайти найближче уповноважене агентство. 
 
*** Moneytrans не несе відповідальність за додаткові збори, які іноземні банки можуть окремо стягувати за обробку 
платежів або зняття готівки у своїх терміналах або банкоматах. 
 
 
Зона SEPA (англ. Single Євро o Payments Area; укр. єдина європейська мережа розрахунків) включає 36 країн, з яких 27 
держав-членів Європейського Союзу (Австрія, Бельгія, Болгарія, Кіпр, Хорватія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, 
Німеччина, Греція, Угорщина, Ірландія, Італія, Литва, Латвія, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, 
Чехія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція), а також Андорра, Ісландія, Ліхтенштейн,  Норвегія, Швейцарія, 
Монако, Сан-Марино і Ватикан. Велика Британія вийшла з ЄС, але залишається в зоні SEPA. 

 


