Переказ коштів «Миттєвий»

«Переказ коштів «Миттєвий» – це фінансова послуга, яка забезпечує переказ коштів від фізичної особи
- Відправника переказу на користь фізичної особи - Отримувача Переказу.

Умови надання Послуги «Переказ коштів «Миттєвий»:


Послуга надається фізичним особам, які є резидентами України;


Замовником Послуги виступає фізична особа - Відправник переказу, яка ініціює здійснення
переказу готівкових коштів на користь іншої фізичної особи -Отримувача переказу;

Переказ коштів Відправником переказу на користь Отримувача переказу здійснюється без
відкриття рахунку;


Оплата переказу може здійснюватися в готівковій формі;



Виплата коштів Отримувачу переказу здійснюється у готівковій формі;




Оплату комісійної винагороди за Послугою здійснює виключно Відправник переказу;
Переказ коштів «Миттєвий» доступний до виплати через декілька хвилин.

Вартість послуги
•

Якщо сума переказу становить 0,01 грн – 5000,00 грн то тариф за послугу складає 2% але не
менше 15,00 грн.

•

Якщо сума переказу становить 5000,01 грн – 30 000,00 грн то тариф за послугу складає 1,5%.

•

Якщо сума переказу становить більше 30 000,01 грн то тариф за послугу складає 1,3%.

Примітка
- якщо сума комісійної винагороди в копійках є меншою 50 коп. проводиться округлення до
найближчого цілого числа в бік зменшення;
- якщо сума комісійної винагороди в копійках є більше, або дорівнює 50 коп., проводиться
округлення до найближчого цілого числа в бік збільшення.

Переказ коштів «Експрес»

«Переказ коштів «Експрес» – це фінансова послуга, яка забезпечує переказ коштів від фізичної особи Відправника переказу на користь фізичної особи - Отримувача Переказу.

Умови надання Послуги «Переказ коштів «Експрес»:
 Послуга надається фізичним особам, які є резидентами України;
 Замовником Послуги виступає фізична особа - Відправник переказу, яка ініціює здійснення
переказу готівкових коштів на користь іншої фізичної особи -Отримувача переказу. Також оплата
переказу Відправником може здійснюватися в безготівковій формі (за допомогою банківської
платіжної картки);
 Виплата переказу Замовнику здійснюється в готівковій формі;
 Оплату комісійної винагороди за Послугою може здійснювати як Відправник, так і Отримувач
переказу;
 Переказ коштів «Експрес» доступний до виплати на наступний день.
Вартість послуги
 20 грн. + 2% від суми переказу коштів

Переказ коштів «Експрес Безготівковий» (з подальшим
зарахуванням на банківську картку)

Переказ коштів «Експрес Безготівковий» (з подальшим зарахуванням на банківську картку) – це
фінансова послуга, яка забезпечує Переказ коштів від фізичної особи - Відправника переказу на
користь фізичної особи - Отримувача Переказу шляхом зарахування коштів на рахунок відповідного
банку з подальшим їх зарахуванням на платіжну картку фізичної особи - Отримувача Переказу.
Умови надання Послуги «Переказ коштів «Експрес Безготівковий» (з подальшим зарахуванням на
банківську картку):
 Послуга надається фізичним особам, які є резидентами України;
 Замовником Послуги виступає фізична особа - Відправник переказу, яка ініціює здійснення
переказу готівкових коштів на користь іншої фізичної особи - Отримувача переказу. Також оплата
переказу Відправником може здійснюватися в безготівковій формі (за допомогою банківської
платіжної картки);
 Виплата переказу здійснюється в безготівковій формі на рахунок відповідного банку з подальшим
зарахуванням на платіжну картку фізичної особи - Отримувачу переказу;
 Оплату комісійної винагороди за Послугою може здійснювати лише Відправник переказу;
 Переказ коштів «Експрес Безготівковий» здійснюється у день ініціювання такого переказу
Відправником.
 У разі неможливості зарахування коштів на банківську картку Отримувача переказу, переказ
«Експрес Безготівковий» буде доступний до виплати готівкою на наступний день у будь-якому
відділенні ТОВ «Нова Пошта», де розташована Каса FORPOST.
За послугою «Переказ коштів «Експрес Безготівковий» (з подальшим зарахуванням на банківську
картку) встановлено наступні ліміти:
 Максимальна сума платежу за переказом становить 14 999,99 грн.;
 Максимальна щомісячна сума всіх платежів на одну банківську платіжну картку становить 149
999,99 грн.;
 Добовий ліміт на одну банківську платіжну картку становить 10 операцій;
 Максимальна кількість платежів протягом 4-х днів на одну банківську платіжну картку становить
25 операцій;
 Місячний ліміт на одну банківську платіжну картку становить 50 операцій.
Вартість послуги
 20 грн. + 2% від суми переказу коштів

Переказ коштів «Безготівковий»

«Переказ коштів «Безготівковий» – це фінансова послуга, яка забезпечує Платіж від фізичної особи Отримувача товару/послуги на користь суб’єкта господарювання - Відправника товару/послуги, як
розрахунок між Отримувачем та Відправником за отримане відправлення (товар/послугу).

Умови надання Послуги «Переказ коштів «Безготівковий»:
 Послуга надається фізичним особам та суб’єктам господарювання, які є резидентами
України;
 Замовником Послуги виступає суб’єкт господарювання, який відправляє відправлення
(товар/послугу) фізичній особі та є отримувачем коштів за Послугою;
 Підставою для здійснення переказу коштів являється необхідність проведення розрахунку
між фізичною особою за отримане від суб’єкта господарювання відправлення
(товар/послугу), яке пересилається таким суб’єктом господарювання через поштового
оператора ТОВ «Нова Пошта»;
 Послуга приймання переказу на користь суб’єктів господарювання надається фізичним
особам – Отримувачам відправлення (товару/послуги) виключно за умови наявності
договору на переказ коштів в національній валюті, попередньо укладеного між
Організацією та Замовником;
 Договір на переказ укладається Організацією із Замовниками (юридичними особами та
фізичними особами – підприємцями), які є резидентами України та мають відкриті рахунки
в банках України (далі – Корпоративні клієнти);
 Корпоративні клієнти можуть замовити Послугу (укласти договір на переказ коштів в
національній валюті) шляхом:
•

звернення в будь-яку філію або до Центрального офісу Організації,
будьяке відділення ТОВ «Нова Пошта».

звернення в

 Платежі за переказом приймаються в рамках даної Послуги від фізичних осіб з метою
подальшого їх перерахування на поточні рахунки Корпоративних клієнтів (в безготівковій
формі);
 Готівкові кошти, прийняті Організацією від Отримувача відправлення (товару/послуги),
перераховуються Організацією на поточні рахунки Корпоративних клієнтів, зазначені в
договорі на переказ, з дотриманням умов укладених договорів. Також оплата переказу,
прийнятого Організацією від отримувача відправлення (товару/послуги) може
здійснюватися в безготівковій формі (за допомогою банківської платіжної картки);
 Оплата комісійної винагороди за Послугою здійснюється виключно Замовниками Послуги Корпоративними клієнтами – в порядку та умовах, зазначених в договорах на переказ
коштів.
Вартість послуги
•

Комісія з відправника переказу не стягується

Обмін електронних грошей системи електронних
грошей «ГлобалМані» на готівкові кошти

Обмін електронних грошей системи електронних грошей «ГлобалМані» на готівкові кошти – це
фінансова послуга, яка забезпечує обмін електронних грошей Системи електронних грошей (далі СЕГ) «ГлобалМані» фізичним особам, що є власниками таких електронних грошей (далі –
Користувачі), на готівкові кошти.
Умови надання Послуги «Обмін електронних грошей системи електронних грошей
«ГлобалМані» на готівкові кошт»:


Послуга надається фізичним особам, які є резидентами України;



Замовником Послуги являється фізична особа - Користувач, яка ініціює здійснення обміну
електронних грошей та яка являється також отримувачем коштів за Послугою;



Отримати послугу Замовник може в будь-якій Касі FORPOST – за умови поетапного
виконання наступних вимог:



наявності електронних грошей на власному електронному гаманці,



отримання Користувачем коду УКВГ (унікального коду операції, який складається з 14
цифр),



Користувач звернувся до Каси FORPOST з ініціюванням отримання Послуги не пізніше, ніж
протягом 24 годин з моменту формування коду УКВГ[1];



Кошти за операцією обміну видаються Користувачу в готівковій формі;



Оплату комісійної винагороди за Послугою здійснює Користувач.

Вартість послуги


3% від суми обміну електронних грошей (комісія стягується в електронних грошах)

ТОВ ПОСТ ФІНАНС є Учасником таких платіжних систем
як ВНПС ІнтерПейСервис, ВНПС TYME, ВНПС FlashPay
В межах ВНПС TYME ТОВ ПОСТ ФІНАНС надає наступні фінансові послуги:
1. Зарахування через ПТКС решти на благодійність у БФ «Діти проти раку». Послуга надається
фізичним особам, які є резидентами України і здійснюють переказ коштів через ПТКС на суму
решти (оскільки ПТКС має тільки функцію cash – in та решту не повертає). Зарахування коштів на
рахунок благодійного фонду відбувається онлайн. Послуга надається без комісії з клієнта.

2. Поповнення мобільного телефону через ПТКС на суму решти. Послуга надається фізичним
особам, які є резидентами України і здійснюють переказ коштів через ПТКС на суму решти
(оскільки ПТКС має тільки функцію cash – in та решту не повертає). Зарахування коштів на рахунок
клієнта відбувається онлайн. Комісія за зарахування коштів – 2% від суми + 0,50 грн.

