
Інформація про порядок здійснення переказів, вартість, ціну/тарифи, 
розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг переказу коштів 

 

ТОВ «ФК АКТИНІЯ» надає такі види послуг з переказу коштів: 

Спосіб 
ініціювання 
переказу 

 

Користувачі 
Способи 

ініціювання 
переказу 

Суть операції 
Строки 

здійснення 
переказу 

Вартість послуг 
(тарифи) 

У готівковій 
формі 

 

Від фізичних 
осіб для 

зарахування на 
рахунки 
суб’єктів 

господарюванн
я 

За допомогою 
програмно-
технічних 
комплексів 

самообслуговув
ання 

Для оплати 
послуг або 
товарів 

До 3-х 
банківських 

днів 

2%, мінімум 3 
гривні 

 
Стягується з 
платника 

У безготівковій 
формі 

 

Від фізичних 
осіб для 

зарахування на 
рахунки 
суб’єктів 

господарюванн
я 

За допомогою 
мобільного 
застосунку з 

використанням 
електронних 
платіжних 
засобів 

(платіжна 
картка) 

Для оплати 
послуг або 
товарів 

До 3-х 
банківських 

днів 

Встановлюється 
індивідуально 
договором з 
суб’єктом 

господарюванн
я 
 

Фізична особа – 
ініціатор 
переказу 
комісію не 
сплачує 

У безготівковій 
формі 

 

Від фізичних 
осіб для 

зарахування на 
рахунки 
суб’єктів 

господарюванн
я 

За допомогою 
вебсайта із 

використанням 
електронних 
платіжних 
засобів 

Для оплати 
послуг або 
товарів 

До 3-х 
банківських 

днів 
 

У безготівковій 
формі 

 

Від фізичних 
осіб до 

фізичних осіб 
(програма 

«Подяка 
персоналу») 

За допомогою 
мобільного 
застосунку та 
вебсайту з 

використанням 
електронних 
платіжних 
засобів 

(платіжна 
картка) 

Перекази між 
фізичними 
особами 

Від фізичної 
особи-

ініціатора 
переказу до 
фінансової 

компанії – до 3-х 
банківських 

днів 
 

Від фінансової 
компанії до 

фізичної особи-
отримувача 
переказу - не 
пізніше 15 діб 

від дати 
надходження 
коштів від 

фізичної особи-
ініціатора 
переказу 

Комісія: 
від 2,00 грн до 
19,99 грн 20%, 
але не менше 1 

грн. 
від 20,00 грн до 
49,99 грн – 15% 
від 50,00 грн до 

100 грн – 10% 

 

 



Порядок здійснення переказів 

ТОВ «ФК АКТИНІЯ» здійснює перекази коштів за правилами, 
встановленими відповідними платіжними системами, а також внутрішніми 
Правилами переказу коштів в національній валюті без відкриття рахунків 
ТОВ «ФК АКТИНІЯ». 

 

Перекази коштів, які розпочинаються через Товариство, можуть бути 
ініційовані платниками у такий спосіб: 

• ініціювання переказу готівки здійснюється за допомогою ПТКС 
шляхом введення необхідної інформації про переказ за допомогою 
інтерфейсу ПТКС; 

• ініціювання переказу безготівкових коштів здійснюється шляхом 
використання електронних платіжних засобів в режимі онлайн на 
вебсайтах або у мобільних додатках. 

 

Перекази коштів, які завершуються через Товариство, можуть бути 
завершені у такий спосіб: 

• шляхом перерахування безготівкових коштів на рахунок 
(електронний платіжний засіб) отримувача. 

 

 


