1. Тарифи для Клієнтів (фізичні особи) за послуги в рамках платіжної системи MOSST
Payments по території України в національній валюті України (гривні)*:
1.1.

Відправка переказу готівкою для виплати переказу готівкою
Сума переказу

на будь яку суму
1.2.

1% + 5 грн.

Відправка переказу готівкою для виплати переказу на картковий рахунок
Сума переказу

на будь яку суму
1.3.

Відправка переказу готівкою на ідентифікатор Клієнта (e-mail, TAG, mobile)

на будь яку суму

Відправка переказу з карткового рахунку для виплати переказу готівкою

на будь-яку суму

Відправка переказу з карткового рахунку для виплати переказу на картковий рахунок

на будь-яку суму

Відправка переказу з карткового рахунку для виплати переказу на ідентифікатор Клієнта (email, TAG, mobile)

на будь-яку суму

Клієнтська плата
1% + 5 грн.

Відправка платежів за вільними реквізитами (платежі на користь юридичних осіб з якими
немає договірних відносин та на реквізити фізичних осіб)
Сума переказу

на будь-яку суму
1.8.

Клієнтська плата
1% + 5 грн.

Сума переказу

1.7.

Клієнтська плата
1% + 5 грн.

Сума переказу

1.6.

Клієнтська плата
1% + 5 грн.

Сума переказу

1.5.

Клієнтська плата
1% + 5 грн.

Сума переказу

1.4.

Клієнтська плата

Оплата платежів на користь юридичних осіб

Клієнтська плата
2% мін. 3 грн

Найменування
постачальника

Найменування сервісу

1.8.1.
1.8.2.

ПТ "АЙ ТІ ЛОМБАРД"
ПТ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ
ЮНІОН"

1.8.3.

1.8.4.

ПТ "Ломбард "ЗаставноКредитний Дім"
ПТ "Ломбард "Свіжа
Копійка"

1.8.5.
ПТ "Ломбард "Гроші Тут"

ПТ "АЙ ТІ ЛОМБАРД"
ПТ "ЛОМБАРД
"КРЕДИТ ЮНІОН"
ПТ "Ломбард
"Заставно-Кредитний
Дім"
ПТ "Ломбард "Свіжа
Копійка"
ПТ "Ломбард "Гроші
Тут"

Сума переказу

на будь-яку
суму
на будь-яку
суму
на будь-яку
суму

Клієнтська
комісія
без комісії
без комісії
без комісії

на будь-яку
суму
на будь-яку
суму

без комісії
без комісії

2. Тарифи для Клієнтів (фізичні особи) за послуги в рамках платіжної системи MOSST
Payments в іноземній валюті із-за межі України**:
2.1.

Відправка переказу в іноземній валюті з України до Ізраїлю:
Сума переказу

Валюта переказу

Клієнтська плата

на будь яку суму

USD

1,4%

на будь яку суму

EUR

1,4%

2.2. Відправка переказу в іноземній валюті з Ізраїлю до України:
Сума переказу

Клієнтська плата

на будь яку суму

USD

1,4%

на будь яку суму

EUR

1,4%

*винагорода за послуги з переказу коштів у платіжній системі MOSST Payments, що сплачується
Платником та/або Отримувачем таких коштів.
**Незабаром

