Додаток 4 до рішення Правління від 27.11.2019 року
зі змінами згідно рішення рішення КУАПіТ №4 від 11.01.2020р.
ТАРИФИ НА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ
Назва операції/ послуги

Corporate Card
Вартість операції/ послуги

Термін оплати

1.
1.1

Відкриття та обслуговування корпоративного карткового рахунку
Входить до вартості обслуговування
Відкриття карткового рахунку

1.2

Обслуговування карткового рахунку

Не тарифікується

-

1.3

Закриття карткового рахунку

Не тарифікується

-

1.4

Поповнення і зарахування на картковий рахунок:
- шляхом внесення готівкових коштів через касу Банку
- безготівкове зарахування з поточного рахунку Клієнта

Не тарифікується

-

1.5

Видача виписок про рух коштів по рахунку

Не тарифікується

-

1.6

Плата за підключення до послуги смс-банкінгу

Не тарифікується

-

1.7
2
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

2.6

Надання виписок з рахунку в електронному вигляді за
допомогою смс- повідомлень на мобільний телефон
Не тарифікується
про здійснені операції по рахунку.
Тарифи по корпоративних платіжних картках
Виготовлення та перевипуск за строком корпоративної платіжної картки та ПІН-коду (у разі його наявності)
Неперсоніфікована Mastercard Debit Business
Персоніфікована Mastercard Debit Business/Visa Classic2

При наданні послуги

-

Не тарифікується

-

50 грн.

-

50 грн.

При замовленні платіжної
картки

Заміна картки при пошкоджені чи втраті
Будь-яка Mastercard Debit Business/Visa Classic2

Доплата за термінове виготовлення картки (протягом 3
150 грн.
днів)
Видача готівки з карткового рахунку в касі Банку
0,00 - 1 500 000,00 грн – 1,2 % (мін 50 грн.)
емітента (без використання картки)
з 1 500 000,01 грн. - 2,5 %
Отримання готівки в POS-терміналах, або банкоматах
0,8 % (мін 2 грн.)
Банку на території України по корпоративних картках,
емітованих банком:1
Отримання готівки в банкоматах та касах інших банків без врахування їх комісій: 1
при знятті готівки в Україні:
1,5%+5 грн.

При замовленні платіжної
картки
При здійсненні операції
При здійсненні трансакції

При здійсненні трансакції
при знятті готівки за кордоном:
2% + 20 грн.
Комісія за здійснення операції у валюті, відмінній від
2.7
1%
При здійсненні трансакції
валюти рахунку
Плата за блокування картки у внутрішній системі
2.8
10 грн.
При наданні послуги
процесингового центру
2.9 Розслідування спірних транзакцій:
Розслідування спірної транзакції, у разі якщо Банком були отримані документи, згідно правил МПС, що підтверджують здійснення Клієнтом
2.9.1
операції, з якою він не погоджується:
Плата за запит документів на підтвердження операцій
2.9.1.1
50,00 UAH
При наданні послуги
(copy request)
Плата за проведення розслідування
2.9.1.2
70,00 UAH
При наданні послуги
(chargeback/representment/compliance case), в т.ч. ПДВ.
Підготовка документів для повернення списаних сум
2.9.1.3
500,00 UAH
При наданні послуги
через арбітражний суд платіжної системи, в т.ч. ПДВ.
Розслідування спірної транзакції, у разі якщо Банком не
були отримані документи, згідно правил МПС, що
2.9.2
не тарифікується
підтверджують здійснення Клієнтом операції, з якою він
не погоджується:
Заміна клієнтом діючого ПІН-коду для здійснення
При наданні послуги
2.10
5 грн./1USD/1EUR
операцій з платіжною карткою в банкоматах Банку
Плата за запит залишку по платіжній картці
плата за запит залишку по платіжній картці в
Не тарифікується
2.11 банкоматах Банку
плата за запит залишку по платіжній картці в
При здійсненні трансакції
2 грн.
банкоматах інших банків
2.12
2.13
3
3.1
3.2

Отримання міні-виписки про операції з використанням
платіжної картки в мережі банкоматів Банку та банківпартнерів "Атмосфера"
Переказ з картки на картку в межах Банку через
банкомати Банку
Відсоткові ставки, пені, штрафи
Нарахування відсотків на залишок коштів по рахунку:
Плата за використання коштів понад витратний ліміт по
платіжній картці (технічний овердрафт)

3 грн.
2 грн.
не нараховуються
48% річних від суми заборгованості

При здійсненні трансакції
При здійсненні трансакції
В день погашення
заборгованості

1

Отримання готівки з використанням Corporate Card в банкоматі та касі Банку, в банкоматах та касах інших банків здійснюється у сумі до 49 999,99 грн. включно за 1
день.
Отримання готівки з використанням Corporate Card у сумах, які перевищують 49 999,99 грн. за день здійснюється у касі Банку на підставі наданих клієнтом
підтверджуючих документів щодо використання отриманих готівкою коштів.»
2
по закінченню терміну дії картки Visa, вона перевипускається на Mastercard Debit Business

