
Додато

0 Корпоративні платіжні картки VISA *

Visa Classic 

Instant****

Visa Classic 

Instant під 

овердрафтне 

кредитування

Visa Classic Instant 

"під інші кредитні 

продукти"*****

Electron***          

/Classic              

/Gold

Випуск і обслуговування картки:

випуск основної картки 200 безкоштовно безкоштовно 0/200/400

випуск додаткової картки 200 200 200 0/200/400

перевипуск картки з ініціативи власника при втраті, 

пошкодженні ПК
200 0/200/400

перевипуск основної картки після закінчення строку 

дії
200 0/200/400

перевипуск додаткової картки після закінчення 

строку дії
200 0/200/400

щомісячне обслуговування картки Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

виготовлення дублікату ПІН-конверта Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

термінове оформлення картки/ ПІН-коду 200

11322 Зарахування коштів на картковий рахунок 0,5% (мін. 10 грн.) 0,00% 0,5% (мін. 10 грн.)****** 0,5% (мін. 10 грн.) Утримується Банком одночасно із зарахуванням коштів 65100313

Зняття наявних коштів із картрахунку:

в банкоматній та термінальній мережі Банку Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

в банкоматній та термінальній мережі Банків-

партнерів "Радіус" **
2 2 2 2

в банкоматній та термінальній мережі інших 

українських Банків **
1,5% + 5,00 грн. 1,5% + 5,00 грн. 1,5% + 5,00 грн. 1,5% + 5,00 грн.

в банкоматній та термінальній мережі закордонних 

Банків **
1,5% + 5,00 USD 1,5% + 5,00 USD 1,5% + 5,00 USD 1,5% + 5,00 USD

11324
Постановка ПК в міжнародний стоп-лист (за 1 

регіон)
30,00 USD 30,00 USD 30,00 USD 30,00 USD Сплачується Клієнтом самостійно 65100312

11325 Блокування ПК з ініціативи Клієнта Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Сплачується Клієнтом самостійно 65100312

11326 Розблокування ПК з ініціативи Клієнта 25 25 25 25 Сплачується Клієнтом самостійно 65100312

Непідтверджена претензія:

по операціях, проведених на терИторії України 300 300 300 300

по операціях, проведених за межами України 30USD 30USD 30USD 30,00 USD

11328 Надання щомісячних виписок по картрахунку Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Утримується Банком на умовах договірного списання коштів 65100312

11329
Надсилання щомісячних виписок по 

картрахунку на e-mail

50 грн. при 

підключенні

50 грн. при 

підключенні

50 грн. при 

підключенні

50 грн. при 

підключенні
Утримується Банком на умовах договірного списання коштів 65100312

Одержання інформації в банкоматах Банку:

про залишок коштів на картрахунку Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

отримання мінівиписки по останнім проведеним 

транзакціям
2 2 2 2

Одержання інформації в банкоматах інших 

Банків:

про залишок коштів на картрахунку Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

отримання мінівиписки по останнім проведеним 

транзакціям
2 2 2 2

11332
Зміна ПІН-коду через банкомати Банку з 

використанням БПК
10 10 10 10

Утримується Банком на умовах договірного списання коштів з 

карткового рахунку після проведення операції
65100312

Зміна авторизаційних лімітів з ініціативи 

клієнта терміном на 1 добу
Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно безкоштовно х

Зміна авторизаційних лімітів з ініціативи 

клієнта на постійній основі
10 10 10 10

Сплачується Клієнтом самостійно або утримується Банком на 

умовах договірного списання коштів
65100312

 Операції з використанням корпоративних платіжних карток

11331
Утримується Банком на умовах договірного списання коштів з 

карткового рахунку після проведення операції
65100312

11333

11327
Утримується Банком на умовах договірного списання коштів з 

карткового рахунку після проведення розслідування
65100312

11330
Утримується Банком на умовах договірного списання коштів з 

карткового рахунку після проведення операції
65100312

Аналітичний 

рахунок            

(BBBB ……. XX 

YY)

11321 Сплачується Клієнтом самостійно 65100311

11323 Утримується Банком одночасно із зняттям коштів 65100314

Код комісії Вид послуги 

РОЗМІР ТАРИФУ

Порядок сплати



Додато

 Операції з використанням корпоративних платіжних карток

Комісія при запиті документа, що підтверджує 

операцію по карті, крім видачі готівки в 

банкоматі:
запит копії документа по операції, що здійснена на 

території України
200 200 200 200

запит копії документа по операції, що здійснена за 

межами України
30,00 USD 30,00 USD 30,00 USD 30,00 USD

11335
При втраті ПК за кордоном - екстрена видача 

ПК через служби підтримки клієнтів МПС
250,00 USD

Сплачується Клієнтом самостійно або утримується Банком на 

умовах договірного списання коштів
65100312

11336
При втраті ПК за кордоном - екстрена видача 

готівки через служби підтримки клієнтів МПС
170,00 USD

Сплачується Клієнтом самостійно або утримується Банком на 

умовах договірного списання коштів
65100312

11337
Комісія за здійснення операції покупки в 

торгово-сервісній мережі
Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

Утримується Банком на умовах договірного списання коштів з 

карткового рахунку після проведення операції
65100312

11338

Комісія МПС VISA за конвертацію валют при 

здійсненні операції за межами України у 

валюті, що відмінна від валюти розрахунків з 

МПС Visa (долар США, Євро)

1,5% від суми 

операції

1,5% від суми 

операції

1,5% від суми 

операції

1,5% від суми 

операції

Утримується Банком на умовах договірного списання коштів з 

карткового рахунку після проведення операції
65100312

11339

Підключення та річне обслуговування послуги 

GSM-banking (повідомлення про рух коштів по 

картковому рахунку на номер мобільного 

оператора або на електронну адресу)

100 грн. 100 грн. 100 грн. 100 грн. Утримується Банком на умовах договірного списання коштів 65100312

11340
Комісія за обслуговування неактивного 

карткового рахунку

20,00 грн./місяць                                                                                                                                       

(еквівалент 1,75 

EUR/USD)

20 20

20,00 грн./місяць                                                                                                                                       

(еквівалент 1,75 

EUR/USD)

Утримується Банком на умовах договірного списання коштів,

якщо протягом трьох місяців до карткового рахунку не був

замовлений перевипуск платіжної картки по закінченню

терміну її дії або не емітовано жодної додаткової картки, що

надавала б доступ до карткового рахунку. У випадку, якщо

залишок коштів на картковому рахунку менший за тариф,

комісія встановлюється в розмірі залишку коштів на рахунку.

65100312

**** Visa Classic Instant UAH,USD,EUR надається при відкритті рахунку (як альтернатива чековій книжці)

***** Visa Classic Instant "під кредитні продукти" UAH, надається тільки після отримання позитивного рішення, одночасно з підписанням кредитного договору   

* Термін дії картки VISA Electron - 2 роки, VISA Classic, VISA Gold - 3 роки

** В касах банків можливе стягнення додаткової комісії Банку-еквайра

***Платіжні картки типу Visa electron не емітуються банком з 13.04.19.

****** Окрім зарахування кредитних коштів

11334 Утримується Банком на умовах договірного списання коштів 65100312


