Затверджено
наказом Генерального директора
ТОВ «НоваПей» № 513 від 31.05.2022
(Додаток №1 до Наказу)

Додаток 1 до Оферти на переказ

ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ З ПЕРЕКАЗУ КОШТІВ
ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ – КЛІЄНТІВ ТОВ «НоваПей»
ТИП ПОСЛУГИ

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ

ПРИМІТКА

1. Переказ коштів
«Миттєвий»

Платником комісії є
1,5% від суми переказу коштів, мінімум 15,00 грн. 1
✓ Переказ доступний до оплати за допомогою платіжної Відправник переказу
картки (електронного платіжного засобу) 2
✓ При відкликанні переказу за ініціативою Відправника
сплачена комісія не повертається.

2. Переказ коштів
«Експрес»

2% від суми переказу коштів +20,00 грн. 1
✓ Переказ доступний до оплати за ЕПЗ (банківська
платіжна картка) 2 (в тому числі онлайн: на сайті,
мобільному додатку 3 )
✓ У разі повернення переказу за ініціативою
відправника переказу, комісія повертається в повному
обсязі

Платником комісії
може бути як
Відправник, так і
Отримувач переказу

2% від суми переказу коштів + 20,00 грн. 1
3. Переказ коштів
✓ Банк-емітент ЕПЗ (банківської платіжної картки), на
«Експрес Безготівковий»
який було проведено зарахування грошового переказу,
(з подальшим
може утримати комісію з отримувача грошового
зарахуванням на рахунок
переказу, згідно тарифів банку емітента.
до якого емітовано ЕПЗ
✓ Переказ доступний до оплати за допомогою ЕПЗ
(банківська платіжна
(банківська платіжна картка) 2 (в тому числі онлайн: на
картка)
сайті, мобільному додатку 3 )

Платником комісії є
Відправник переказу

За тарифом «Стандартний»
переказу коштів «Безготівковий».
✓
Розмір комісії за переказ коштів фізичною особою
на користь Отримувачів переказу - суб’єктів
господарювання, встановлюється у договорі на переказ
коштів, що укладається Компанією (окрім переказів на
користь Отримувачів-суб’єктів господарювання, вказаних
у Додатку № 1.1 до Оферти на переказ, які оплачуються
відповідно до тарифу «Індивідуальний» переказу коштів
«Безготівковий» 2)
✓
Переказ доступний до оплати за допомогою ЕПЗ
(банківської платіжної картки) 2 , в тому числі онлайн: на
сайті, у мобільному додатку 3

Платником комісії є
Отримувач переказу суб’єкт
господарювання

Не тарифікується
для Відправника переказу - фізичної особи
5. Переказ коштів
Розмір комісійної винагороди за переказ коштів, виплату
«Безготівковий АРТУА»
якого буде здійснювати учасник МПС «NovaPay» ТОВ
«ФК «АРТУА»

Платником комісії є
Отримувач переказу суб’єкт
господарювання.

4. Переказ коштів
«Безготівковий»
(за тарифом
«Стандартний») 4

6. ПОСЛУГА «ПЛАТІЖНІ СЕРВІСИ FLASHPAY»
Загальні вимоги:
✓ При відкликанні переказу за ініціативою Відправника – сплачена комісія не повертається.
.
6.1. Переказ коштів «Вільні
реквізити FLASHPAY»

1,5 % від суми переказу коштів,
мінімум 15,00 грн. 1

Платником комісії є
Відправник переказу

Тарифи на послуги з переказу коштів для фізичних осіб - клієнтів ТОВ «НоваПей»
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6.2. Послуга «Переказ на оплату сервісів «FLASHPAY»»

6.2.1. Переказ коштів «Платежі договірні FLASHPAY»
1,5 % від суми переказу коштів, мінімум 15 грн. .*
* окрім переказів за послугою на користь окремих
Переказ коштів "Платежі
Отримувачів переказу - суб’єктів господарювання, для
договірні з комісією яких відповідно договору на переказ коштів
комунальні FLASHPAY»
встановлено індивідуальний тариф
(детальний перелік Тарифів за послугою «Переказ на
Платежі договірні з комісією
оплату сервісів «FLASHPAY»»» для фізичних осіб FLASHPAY
клієнтів ТОВ «НоваПей» наведено
в Додатку 1.2 до Оферти на переказ)

Переказ коштів «Платежі
договірні без комісії
FLASHPAY»

Платником комісії є
Відправник переказу
(якщо такі умови
передбачено у договорі,
укладеному з
Отримувачем переказусуб’єктом
господарювання 5)

Платником комісії є
Не тарифікується
Отримувач
переказу
для Відправника переказу - фізичної особи
(якщо
такі
умови
Розмір комісії за переказ коштів фізичною особою на
передбачено
у
договорі,
користь Отримувачів переказу - суб’єктів
укладеному з
господарювання, встановлюється у договорі на переказ
Отримувачем переказукоштів, що укладається із суб’єктом господарювання 5)
суб’єктом
господарювання 5)

6.2.2. Переказ коштів «Погашення кредитів FLASHPAY»

Переказ коштів з
призначенням «Погашення
кредитів з комісією
FLASHPAY»

Переказ коштів з
призначенням «Погашення
кредитів без комісії
FLASHPAY»

Платником комісії є
1,5 % від суми переказу коштів,
Відправник
переказу
мінімум 15 грн.*
(якщо
такі
умови
* окрім переказів за послугою на користь окремих
передбачено
у
Отримувачів переказу - суб’єктів господарювання, для
договорі, укладеному з
яких відповідно договору на переказ коштів
Отримувачем переказувстановлено індивідуальний тариф
суб’єктом
(детальний перелік Тарифів за послугою «Переказ на
господарювання 5)
оплату сервісів «FLASHPAY»»» для фізичних осіб клієнтів ТОВ «НоваПей» наведено
в Додатку 1.2 до Оферти на переказ)
Платником комісії є
Не тарифікується
Отримувач
переказу
для Відправника переказу - фізичної особи
(якщо
такі
умови
Розмір комісії за переказ коштів фізичною особою на
передбачено
у
користь Отримувачів переказу-суб’єктів
договорі, укладеному з
господарювання, встановлюється у договорі на переказ
Отримувачем переказукоштів, що укладається із суб’єктом господарювання 5)
суб’єктом
господарювання 5)

6.2.3. Переказ коштів «Поповнення мобільного FLASHPAY»
1% від суми переказу, мінімум 7 грн.
Переказ коштів
«Поповнення мобільного з
комісією FLASHPAY»

Переказ коштів
«Поповнення мобільного без
комісії FLASHPAY»

Платником комісії є
Відправник переказу
(якщо такі умови
передбачено у договорі,
укладеному з
Отримувачем переказусуб’єктом
господарювання 5)

Платником комісії є
Не тарифікується
Отримувач переказу
для Відправника переказу - фізичної особи
(якщо такі умови
Розмір комісії за переказ коштів фізичною особою на
передбачено у
користь Отримувачів переказу-суб’єктів
договорі, укладеному з
господарювання, встановлюється у договорі на переказ
Отримувачем переказукоштів, що укладається із суб’єктом господарювання 5)
суб’єктом
господарювання 5)

7. Переказ коштів
«Комфортний»

Розмір комісії за переказ коштів юридичною особоюПлатником на користь Отримувачів-фізичних осіб
встановлюється у договорі
про переказ коштів за послугою
«Переказ коштів «Комфортний»»

Платником комісії є
Відправник переказу
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8. Виплата переказів через
МПС RIA
9. Переказ коштів
«Поповнення карт»

Отримувач переказу комісійну винагороду не сплачує.

Платником комісії є
Відправник переказу
(відповідно до умов і
тарифів МПС RIA)

1,5 % від суми переказу коштів, мінімум 15 грн.

Платником комісії є
Відправник переказу

10. Перекази через МПС
«Western Union»

Розмір комісії за переказ коштів встановлюється МПС
«Western Union», в залежності від країни відправки та
отримання переказу. Детальний перелік Тарифів за
послугою «Грошові перекази через МПС «Western
Union» наведено в Додатку 1.3. до Оферти на переказ.

Платником комісії є
Відправник переказу
(відповідно до умов і
тарифів МПС «Western
Union»)

11. Переказ коштів
«Міжнародний»

Не тарифікується
для Відправника переказу - фізичної особи
Розмір комісії за переказ коштів фізичною особою на
користь Отримувача, встановлюється у відповідному
договорі на здійснення транскордонних переказів,
який укладається між Компанією та Отримувачем.

Платником комісії є
Отримувач переказу.

ПРИМІТКИ:
Комісія завжди округлюється до цілої гривні за правилами математичного округлення, за таким принципом округлення:
✓ якщо сума комісійної винагороди в копійках є меншою, ніж 50 коп. - проводиться округлення до найближчого цілого
числа в бік зменшення;
✓ якщо сума комісійної винагороди в копійках є більшою/ дорівнює 50 коп. - проводиться округлення до найближчого
цілого числа в бік збільшення.
2
- При оплаті переказу за допомогою ЕПЗ (банківської платіжної картки) (у тому числі онлайн/на сайті, мобільному
додатку) банк емітент ЕПЗ, за допомогою якого здійснено грошовий переказ, може утримати комісію з відправника
грошового переказу, згідно тарифів банку емітента
3
- При ініціюванні будь-якого типу переказу за допомогою ЕПЗ (банківської платіжної картки) онлайн (на сайті, в
мобільному додатку), ліміт на одну операцію не може перевищувати 29 999,00 (двадцять дев’ять тисяч дев’ятсот
дев’яносто дев’ять гривень).
4
- Із тарифом «Індивідуальний» переказу коштів «Безготівковий» можна ознайомитись на офіційному сайті Компанії
https://novapay.ua/ та/або в касі пункту надання фінансових послуг Компанії (Додаток №1.1 до Оферти на переказ)
5Із детальним переліком Отримувачів переказів - суб’єктів господарювання, на користь яких Компанія приймає платежі
за переказом «Платіжні сервіси FLASHPAY», із зазначенням платника комісії за таким переказом (Відправник – фізична
особа чи Отримувач - суб’єкт господарювання), можна ознайомитись на офіційному сайті Компанії https://novapay.ua/
та/або в касі пункту надання фінансових послуг Компанії (Додаток № 1.2 до Оферти на переказ)
1
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