РЕВОЛЬВЕРНА КРЕДИТНА КАРТКА "ШОППІНГ КАРТКА 55" (1)
(валюта Рахунку - гривня)
п/п

Найменування операції/послуги

Розмір комісії

Відкриття, обслуговування та закриття Рахунку
1.1 Відкриття карткового Рахунку
1.2 Щомісячна комісія за розрахунково-касове обслуговування рахунку (РКО)
1.3 Закриття карткового Рахунку

Не нараховується
Не нараховується
Не нараховується

Нарахування процентів на залишок (річних)
Не нараховуються

2.1 Нарахування процентів на залишок коштів по картковому Рахунку

Оформлення карток
3.1
3.1.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3

Оформлення основної картки:
(2)

Випуск основної кредитної картки MasterCard Standard
Оформлення додаткових карток або перевипуск картки (разовий платіж):
Випуск додаткової кредитної картки MasterCard Standard
Перевипуск основної чи додаткової картки MasterCard Standard за ініціативи Банку
Перевипуск основної чи додаткової картки MasterCard Standard за ініціативи Клієнта

Входить у комісію РКО
Не тарифікується
Не тарифікується
Не тарифікується

Оформлення та обслуговування кредитного ліміту
4.1 Розмір кредитного ліміту
4.2 Пільговий період для погашення заборгованості (3)
4.3 Умови кредитування
Стандартна процентна ставка на суму кредитної заборгованості за безготівковими операціями за
4.3.1
«Револьверним» методом, річних
Стандартна процентна ставка на суму кредитної заборгованості за операціями отримання готівки за
4.3.2
«Револьверним» методом, річних
4.3.3 Комісія за надання послуг з управління кредитом при простроченні сплати платежу (4)
Додаткова процентна ставка на прострочену заборгованість за кредитом та несанкціонованим
овердрафтом, що увійшли до мінімальної суми поповнення карткового рахунку. Нараховується додатково до
4.3.4
Стандартних процентних ставок, починаючи з дати, наступної за визначеною датою платежу, до повного
погашення заборгованості на цю суму
Процентна ставка на суму кредитної заборгованості за безготівковими операціями "Спеціальний платіжний
4.3.5
(5)
план" (з встановленим Клієнтом планом платежів)
4.3.6 Комісія за управління кредитом (6) (7)
4.3.7 Комісія за надання послуг з управління кредитом (7) при отриманні (встановленні) та використанні кредиту.

Визначається індивідуально
Не передбачено
55%
55%
до 500 грн
7%

0,0001%
Визначається безпосередньо для кожної окремої
операції "Спеціальний платіжний план"

Поповнення Рахунку
5.1 Безготівкові зарахування
5.2 Готівковими коштами через касу АТ "УкрСиббанк" із застосуванням/без застосування картки
5.3 Готівковими коштами через банкомат/кіоск самообслуговування з функцією cash-in із застосуванням картки

Не нараховується
Не нараховується
Не нараховується

Платежі з карткового Рахунку
6.1 Розрахунки в торгівельній мережі/мережі Інтернет за допомогою картки
6.2 Плата за проведення операцій зі здійснення платежів на користь операторів мобільного зв'язку:
– в банкоматах АТ "УкрСиббанк"
6.3 Конвертація валют, якщо валюта транзакції відрізняється від валюти рахунку (7)

Не тарифікується
Не нараховується
За курсом Банку

Отримання готівки з карткового Рахунку
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.2
7.1.3
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3

Отримання готівки в банкоматах (кредитні кошти Банку чи власні кошти Клієнта)(6):
АТ "УкрСиббанк"
В мережі банкоматів банків-партнерів
інших банків на території України
іноземних банків

Не нараховується
5% мін 10 грн
5% мін 10 грн
5% мін 10 грн

Отримання готівки у касах (6):
АТ "УкрСиббанк"
інших українських банків
іноземних банків

Не нараховується
5% мін 10 грн
5% мін 10 грн

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ
StarSMS (SMS-банкінг)
8.1 Підключення до послуги "StarSMS" при активації РКК та подальше користування
8.3 Перепідключення до послуги "SMS-банкінг" (8)

Не нараховується
15 грн

Виписки по картковому Рахунку
9.1 Комісія за надання довідкової інформації про залишок коштів на картковому Рахунку
9.1.1 в банкоматах АТ«УкрСиббанк»:
- на екран банкомату
- на чек банкомату
9.1.2 в банкоматах інших банків:
- на екран або на чек банкомату
9.2 Комісія за надання міні-виписки по картковому Рахунку (останні 10 транзакцій):
- через банкомати АТ "УкрСиббанк"
- по SMS-запиту Клієнта
9.3 Комісія за надання щомісячної виписки по картковому Рахунку
- у відділенні Банку за запитом Клієнта (9)
9.4 Видача довідки про наявність та стан карткового Рахунку для надання в сторонні організації, Довідка
про відсутність заборгованості, Довідка про стан заборгованості

Не тарифікується
0,3 грн
0,3 грн
0,5 грн
Не нараховується
Входить у комісію РКО
Входить у комісію РКО

Безпека операцій з платіжною карткою:
10.1 Постановка картки в stop-list за ініціативою Клієнта:
- локальний
- міжнародний електронний
(10)
- міжнародний паперовий

Не нараховується
Відповідно до рахунків міжнародних платіжних систем,
Відповідно до рахунків міжнародних платіжних систем

(1) Усі тарифи вказані без ПДВ.
(2) Строк дії картки - 36 або 60 місяців.
(3) При нарахуванні процентів враховуються дати операції на картковому рахунку, які можуть бути пізнішими від дат виконання відповідних операцій з карткою. Затримка для
кожної операції визначається регламентом обробки операції банком, який обслуговує пристрій обслуговування платіжних карток.
Дата білінгу: 15 число кожного місяця (для рахунків відкритих до 12.02.2018 - 25 число)
Дата платежу: 10 число кожного місяця (для рахунків відкритих до 12.02.2018 - 20 число)

(4) Комісія нараховується за факт прострочення чергового платежу та включається до мінімальної суми поповнення рахунку, яку клієнт зобов’язаний погасити до наступної
платіжної дати. Банк має право не застосовувати цю комісію або застосовувати не в повній мірі, про що Банк повідомляє Клієнтів шляхом розміщення оголошення на сайті
Банку. Дана комісія не застосовується у випадку нарахування додаткової процентної ставки на прострочену заборгованість (п.4.3.4).
(5) Процентна ставка п.4.3.5 та комісії п.п. 4.3.6, 4.3.7 застосовуються для операцій, що здійснюються за операцією "Спеціальний платіжний план". Конкретні номінали комісій
зазначаються та встановлюються за домовленістю між Банком та Клієнтом шляхом письмового погодження перед здійсненням кожної окремої операції. Комісії п.п. 4.3.6, 4.3.7
утримуються за рахунок кредитних коштів та погашаються Позичальником протягом строку дії Плану платежів за операцією "Спеціальний платіжний план".
(6) Інші банки можуть стягувати додаткову комісію у валюті видачі готівки.
(7) Конвертація валюти транзакції у гривню здійснюється за курсом продажу валюти АТ «УкрСиббанк» на дату списання суми транзакції з карткового рахунку. Курси продажу
валюти оголошуються щоденно на сайті Банку my.ukrsibbank.com. Курси валют, що не оголошуються на сайті Банку, розраховуються за крос-курсом відносно курсу продажу
американського долару.
(8)У разі зміни номеру телефону чи відновлення раніше припиненої послуги.
(9) Виписка надається за кожний білінговий цикл окремо. Комісія вказана за один білінговий цикл.
(10) Регіони стоп-списків:
1. США;
2. Канада;
3. країни Центральної та Південної Америки;
4. країни Азіатського та Тихоокеанського регіонів;
5. країни Центральної та Східної Європи, Бл. Сходу та Африки (МПС Visa Int.)/країни Європи (МПС MasterCard Int.);
6. країни Європейської Співдружності (МПС Visa Int.)/країни Бл. Сходу та Африки (МПС MasterCard Int.).
АТ “УкрСиббанк”
вул. Андріївська, 2/12, м.Київ, 04070, Україна
вул. Андріївська, 2/12, м.Київ, 04070, Україна (для кореспонденції)
Цілодобова Служба підтримки StarContact 729 (безкоштовно з мобільних телефонів в Україні)
www.my.ukrsibbank.com

