Діють з 04.01.2019

Тарифи АТ "УКРСИББАНК" по міжнародним платіжним карткам для фізичних осіб
СОЦІАЛЬНІ КАРТКИ (1)
Найменування тарифу

Основні послуги
Щомісячне обслуговування карткового Рахунку

Порядок сплати тарифу

MasterCard Debit (2)
ВІДКРИТТЯ КАРТКОВОГО РАХУНКУ ТА РІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Не тарифікується

Додаткова плата за річне обслуговування карткового Рахунку у зв’язку із оформленням додаткової картки (3)
Переоформлення картки за ініціативою Клієнта (у тому числі при переоформленні/відновленні ПІН-коду) (11)

30 грн

100 грн або доступний залишок власних коштів на картковому
Рахунку, якщо такий залишок менший за 100 грн

Додаткова комісія за обслуговування карткового Рахунку (12)

120 грн

Додаткова плата за термінове оформлення картки за ініціативою Клієнта
НАРАХУВАННЯ ВІДСОТКІВ

Нарахування процентів на суму коштів Клієнта

0%

ПОПОВНЕННЯ КАРТКОВОГО РАХУНКУ
Безготівкове зарахування пенсії та грошової допомоги, які перераховуються органами соціального захисту
Не тарифікується
населення, Пенсійним фондом України, Фондами соціального страхування та інших соціально
орієнтованих виплат (4)
Поповнення карткового Рахунку безготівковим перерахуванням:
- процентів та суми депозиту Клієнта, суми кредиту Клієнта, відкритих в АТ "УКРСИББАНК"
Не тарифікується
- з інших карткових Рахунків, відкритих в АТ "УКРСИББАНК", через банкомат АТ "УКРСИББАНК"
Не тарифікується

Нараховується автоматично у день подання документів для
оформлення картки

Стягується з карткового Рахунку автоматично
Нараховується автоматично у день подання документів для
оформлення картки
Нараховується та капіталізується на картковий Рахунок в
останній календарний день місяця. Відсотки нараховуються за
період, що починається в останній календарний день
попереднього місяця і закінчується в передостанній
календарний день поточного місяця включно.

-

-

- з соціальних / пенсійних поточних рахунків власника карткового Рахунку, відкритих в АТ "УКРСИББАНК"

Не тарифікується

-

- за допомогою послуг MasterCard MoneySend та Visa Direct
- грошових переказів "За мить"
- з поточних рахунків Клієнта, відкритих в АТ "УКРСИББАНК" на тарифних пакетах: "Offset" в UAH та
"Базовий" в UAH
- коштів, отриманих після продажу іноземної валюти на МВРУ/МВР згідно з заявою Клієнта
- з інших рахунків власника карткового Рахунку, відкритих в АТ "УКРСИББАНК" (у т.ч. за допомогою послуги
"Постійне доручення")

Не тарифікується
Не тарифікується

-

Не тарифікується

-

Не тарифікується

-

- з рахунків третіх осіб, відкритих в АТ "УКРСИББАНК" (у т.ч. за допомогою послуги "Постійне доручення")
- з рахунків, відкритих в інших банках
Поповнення карткового Рахунку готівковими грошовими коштами через касу без застосування картки:
- власником карткового Рахунку
- третьою особою або довіреною особою
Поповнення карткового Рахунку готівковими грошовими коштами через касу із застосуванням картки (через
POS-термінал)

1%

Стягується з карткового Рахунку автоматично

Не тарифікується
0,5 % + 5 грн

Стягується з карткового Рахунку автоматично

Не тарифікується

-

Не тарифікується
Поповнення карткового Рахунку готівковими грошовими коштами через банкомат з функцією cash-in
РОЗРАХУНКИ КАРТКОЮ, ОТРИМАННЯ ГОТІВКИ (5)
Оплата товарів чи послуг
Не тарифікується
Отримання готівки в банкоматах:
- АТ "УКРСИББАНК"
Не тарифікується

-

Не тарифікується

-

- у мережі банкоматів "Правекс-банк", "Ощадбанк", "Дочірній банк Сбербанку Росії", "Євронет Україна"

0,9% мін 35 грн

7 грн

Стягується з карткового Рахунку автоматично

Не тарифікується
1,3% + 7 грн
1,8% мін 35 грн

Стягується з карткового Рахунку автоматично
Стягується з карткового Рахунку автоматично

2 грн
1 грн
1 грн

Стягується з карткового Рахунку автоматично
Стягується з карткового Рахунку автоматично
-

5 грн
Не тарифікується
Не тарифікується

Стягується з карткового Рахунку автоматично

-

Входить у комісію РКО
Входить у комісію РКО
1%
Входить у комісію РКО
у відділенні АТ
"УКРСИББАНК"

- на рахунки Клієнта, відкриті в АТ "УКРСИББАНК"
- на рахунки третіх осіб, відкриті в АТ "УКРСИББАНК"
- на рахунки, відкриті в інших банках
Безготівкове перерахування коштів за допомогою UKRSIB online (СДБО) для виплати переказу готівкою по
системі "За мить"

Стягується з карткового Рахунку автоматично

1,8% мін 50 грн

Отримання готівки в касах:
- АТ "УКРСИББАНК"
- інших українських банків
- іноземних банків
Плата за проведення операцій із здійснення платежів на користь операторів мобільного зв’язку:
– в банкоматах АТ "УКРСИББАНК"
– через UKRSIB online (СДБО)
Оплата комунальних послуг за допомогою UKRSIB online (СДБО)
Безготівкове перерахування коштів із застосуванням платіжної картки:
– через банкомат з карткового Рахунку Клієнта на інший картковий Рахунок в АТ "УКРСИББАНК"
– через банкомат з карткового Рахунку на будь-які власні депозитні рахунки Клієнта, відкриті в АТ
"УКРСИББАНК"
– через банкомат з карткового Рахунку на погашення кредитів Клієнта, отриманих в АТ "УКРСИББАНК"
– за допомогою послуг MasterCard MoneySend та Visa Direct (надаються сторонніми банками) (9)

Безготівкове перерахування коштів з карткового Рахунку Клієнта:

-

1,5% + 7 грн

- інших українських банків
- у мережі банків-членів фінансової групи BNP Paribas Group та банків-партнерів, що входять до об'єднання
Global ATM Alliance (10)
- іноземних банків (крім мережі BNP Paribas Group та Global ATM Alliance)
- обслуговування рахунку при обробці запиту на отримання готівки в банкоматі на суму, яка перевищує
доступний залишок (перша неуспішна спроба за карткою в день не тарифікується) (13)

– через UKRSIB online з картки на картку різних рахунків одного клієнта в АТ “УКРСИББАНК” із
застосуванням номеру картки
– через UKRSIB online з картки на картку між різними клієнтами в АТ “УКРСИББАНК” із застосуванням
номеру картки
– через UKRSIB online з картки даного Тарифного плану на картки інших українських банків, емітованих до
рахунків в національній валюті, із застосуванням номеру картки
– через UKRSIB online з картки даного Тарифного плану (тільки для рахунків в UAH) на револьверні
кредитні картки (як між картками одного клієнта, так і на картки інших клієнтів в АТ «УКРСИББАНК»

-

через UKRSIB online (СДБО) (6)

Не тарифікується
8 грн
Не тарифікується
0,8% мін 8 грн макс 1000 грн
0,6% мін 6 грн макс 1000 грн
0,5% мін 6 грн макс 1000 грн

Стягується з карткового Рахунку автоматично
Стягується з карткового Рахунку автоматично

Додаткові послуги
Зміна витратних лімітів за платіжними картками (за кожною карткою):
– за допомогою UKRSIB online (СДБО)
Не тарифікується
– за допомогою StarContact
5 грн
Зміна обслуговуючого відділення АТ "УКРСИББАНК" за допомогою StarContact (за ініціативою Клієнта)
ПЕРЕРАХУВАННЯ КОШТІВ ЗА ПОСТІЙНИМ ДОРУЧЕННЯМ КЛІЄНТА
На карткові рахунки/поточні рахунки/строкові депозити ("Постійне доручення"):
- на рахунки Клієнта, відкриті в АТ "УКРСИББАНК"
- на рахунки третіх осіб, відкриті в АТ "УКРСИББАНК"
- на рахунки, відкриті в інших банках
- на погашення кредитів Клієнта, отриманих в АТ "УКРСИББАНК"
- через UKRSIB online з картки на картку різних рахунків одного клієнта в АТ “УКРСИББАНК”
- через UKRSIB online з картки на картку між різними клієнтами АТ “УКРСИББАНК”
- через UKRSIB online для оплати комунальних послуг
- через UKRSIB online на користь операторів мобільного зв’язку

Не тарифікується
Не тарифікується
0,6% мін 6 грн макс 1000 грн
Не тарифікується
Входить у комісію РКО
Входить у комісію РКО
Входить у комісію РКО
1 грн
StarSMS (SMS-інформування)

Не тарифікується
Щомісячна плата за проведення операцій за допомогою StarSMS (8)
Комісія за надання міні-виписки по картковому Рахунку (останні 10 транзакцій) по SMS-запиту Клієнта
Не тарифікується
ВИПИСКИ ПО КАРТКОВИХРАХУНКАХ
Комісія за надання довідкової інформації про залишок коштів на картковому Рахунку:
в банкоматах АТ «УКРСИББАНК»:
- на екран банкомату
Не тарифікується
- на чек банкомату
2 грн
в банкоматах «Євронет Україна»:
- на екран банкомату
Не тарифікується
- на чек банкомату
Комісія за надання довідкової інформації про залишок коштів на картковому Рахунку в касах та банкоматах
7 грн
інших банків
Комісія за надання міні-виписки по картковому Рахунку (останні 10 транзакцій):
- через банкомати АТ "УКРСИББАНК"
Не тарифікується
Надання додаткової виписки по картковому Рахунку
Не тарифікується
Надання довідки про наявність та стан карткового Рахунку для надання в сторонні організації
Не тарифікується
Оформлення довіреності на розпорядження картковим рахунком

100 грн
ОПЕРАЦІЇ З КАРТКОЮ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Постановка картки в stop-list:
- локальний

Не тарифікується

- міжнародний електронний

Відповідно до рахунків міжнародних платіжних систем

- міжнародний паперовий

відповідно до рахунків міжнародних платіжних систем

Стягується з карткового Рахунку автоматично

Стягується з карткового Рахунку автоматично
-

Стягується з карткового Рахунку автоматично
-

-

Стягується з карткового Рахунку автоматично
За бажанням Клієнта: сплачується готівкою в касу або
стягується з карткового Рахунку автоматично

-

Нараховується по картковому Рахунку в день подання запиту

Нараховується по картковому Рахунку в день подання запиту
Запит документів, що підтверджують проведення платежів або безпідставне оскарження проведених
50 грн (за кожною операцією)
платежів за ініціативою Клієнта (7)
Примітки:
(1). Всі тарифи без ПДВ. Комісії та плати, які виникають за операціями по Рахунку, стягуються відповідно до Тарифів, що діють на день проведення операції Банком по Рахунку, такий день може відрізнятися від дня надання послуг.
(2). Картка MasterCard Debit випускається строком на 3 роки. Перевипуск основної та додаткової картки VISA Classic Econom здійснюється на картку MasterCard Debit. Автоматичний перевипуск карток на новий строк дії не здійснюється у випадку
відсутності операцій (зарахувань та/або списань коштів) за картковим Рахунком без викорисання картки та з використанням картки за період більше, ніж 3 (три) календарних місяці, які передують даті такого перевипуску, та у разі, якщо на дату
перевипуску залишок коштів на картковому Рахунку складає менше 50 грн / $ 10 / € 10.
(3). Оформлюється додаткова картка/картки MasterCard Debit.
(4). У випадку наявності договору з відповідними Організаціями/Фондами на перерахування соціально орієнтованих виплат. Перелік соціально орієнтованих виплат регламентується "Порядком залучення та обслуговування фізичних осіб одержувачів пенсій та соціально орієнтованих виплат установами АТ "УКРСИББАНК".
(5). У випадку проведення розрахунків за товари/послуги та/або отримання готівки у валюті, що відрізняється від валюти карткового Рахунку, курс, за яким здійснюється фінансове списання, дорівнює комерційному курсу Банку, що встановлений
для розрахунків за допомогою платіжних карток на день проведення списання коштів з карткового Рахунку.
(6). UKRSIB online (СДБО) - система дистанційного банківського обслуговування.
(7). Копії чеків або сліпів, які надає торговець через МПС, як підтвердження здійснення торгової операції.
(8). StarSMS – це послуга, яка дозволяє за допомогою SMS-повідомлень оперативно отримувати інформацію про операції, проведені з використанням платіжної картки, та обмежену кількість SMS-повідомлень про операції за картковим Рахунком
без використання платіжної картки.
Комісія стягується за кожну підключену до послуги картку, починаючи з місяця, наступного за місяцем відкриття картрахунку, до якого вона випущена, в разі наявності зарахувань коштів на картрахунок у розмірі від 10грн/міс та/або списань коштів з
картрахунку у розмірі від 10грн/міс. У разі перевипуску картки, підключеної до послуги, комісія стягується за кожну перевипущену картку, починаючи з місяця видачі картки Клієнту.
(9). Перекази здійснюються Держателем картки у банкоматах інших банків/іншими способами через обладнання сторонніх банків-еквайерів, що надають такі послуги. Додатково може стягуватися комісія за переказ коштів сторонніми банкамиеквайерами.
(10). Повний перелік банків, у банкоматах яких держателі платіжних карток АТ "УКРСИББАНК" можуть обслуговуватись за пільговими тарифами (понад 50 000 банкоматів у різних країнах світу), наведений для ознайомлення на сайті
my.ukrsibbank.com.
(11). Плата за перевипуск платіжної картки за ініціативою Клієнта, що здійснюється службою підтримки StarContact, не стягується у випадку вилучення платіжної картки банкоматами сторонніх банків.
(12). Комісія стягується в останній робочий день місяця у разі відсутності зарахування коштів на картковий Рахунок (до зарахування коштів у даному випадку не відносяться нарахування відсотків на залишок по картковому Рахунку) та списання
коштів з карткового Рахунку протягом 12 місяців з дати останньої такої операції або з дати останнього нарахування даної комісії.
(13). Комісія стягується, починаючи з другої неуспішної спроби, що здійснена за однією і тією ж карткою в один і той же день.
АТ “УКРСИББАНК”
вул. Андріївська, 2/12, м.Київ, 04070, Україна
цілодобова служба підтримки StarContact: 729 (безкоштовно з мобільних телефонів), 0-800-505-800 (безкоштовно в межах України), 380-44-590-06-75 (для міжнародних дзвінків)
my.ukrsibbank.com

