
 

1. Тарифи для Учасників/Платіжної організації за послуги в рамках платіжної системи 

MOSST Payments*:  

1.1. Тарифи, які Учасники (резиденти) сплачують Платіжній організації: 

Послуга Розмір тарифу, Без НДС 

реєстрація (вступний внесок) Учасника в платіжній системі MOSST 

Payments 

5 000 грн. 

реєстрація угод для внутрішнього користування Учасника в платіжній 

системі MOSST Payments 

200 грн./угода 

обробка та реєстрація транзакцій Учасника за договорами 

внутрішнього користування в платіжній системі MOSST Payments 

0,50 грн./транзакція 

1.2. Тарифи, які Платіжна організація сплачує Учасникам (резидентам) при здійсненні 

грошових переказів по території України в національній валюті України (гривні): 

Послуга Розмір тарифу, Без НДС 

за операціями відправки Переказів  від 33% до 40% 

від загальної суми комісійної винагороди, яка стягується з 

Платника відповідно до Тарифів для Клієнтів ** 

за операціями виплати Переказів від 33% до 40% 

від загальної суми комісійної винагороди, яка стягується з 

Платника відповідно до Тарифів для Клієнтів** 

 

1.3. Тарифи, які Платіжна організація сплачує Учасникам (резидентам) при здійсненні 

грошових в іноземній валюті із-за межі України: 

Послуга Розмір тарифу, Без НДС 

за операціями відправки Переказів  від 20% до 30% 

від загальної суми комісійної винагороди, яка стягується з 

Платника відповідно до Тарифів для Клієнтів *** 

за операціями виплати Переказів від 20% до 30% 

від загальної суми комісійної винагороди, яка стягується з 

Платника відповідно до Тарифів для Клієнтів*** 

 

 

 



 

 

 

 

1.4. Тарифи, які Платіжна організація сплачує Учасникам (резидентам) при здійсненні 

Платежів в національній валюті України (гривні): 

Послуга Розмір тарифу, Без НДС 

за здійснення Платежів 

 

від 0,5% до 1,5% 

від загальної суми прийнятих Платежів 

1.5. Тарифи, які Платіжна організація сплачує Учасникам (нерезидентам) при здійсненні 

грошових в іноземній валюті із-за межі України: 

Послуга Розмір тарифу, Без НДС 

за операціями відправки Переказів  Встановлюється окремим рішенням по кожному Учаснику 

за операціями виплати Переказів Встановлюється окремим рішенням по кожному Учаснику 

 

* винагорода Учасника / Платіжної організації за послуги з переказу коштів у платіжній системі 

MOSST Payments 

**в рамках затвердженого діапазону для кожного Учасника встановлюється індивідуальний 

тариф, який окремо погоджується (крім мінімального - 33%).   

***в рамках затвердженого діапазону для кожного Учасника встановлюється індивідуальний 

тариф, який окремо погоджується (крім мінімального - 20%).   

 


