Діють з 16.04.2019

Тарифи АТ «УКРСИББАНК» по корпоративним платіжним карткам (1)

КОРПОРАТИВНІ КАРТКИ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМЦІВ У РАМКАХ ТАРИФНОГО ПЛАНУ "ДОСТУПНИЙ"
(валюта Рахунку - гривня)

№ п/п

Розмір тарифу

Найменування операції/послуги

Порядок сплати тарифу

ВІДКРИТТЯ ТА РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ (РКО) КАРТКОВОГО РАХУНКУ ТА ПЛАТІЖНИХ КАРТОК
1.1

Не тарифікується

Відкриття Рахунку

-

1.2 Обслуговування рахунку (зі щомісячною або щорічною оплатою комісії за РКО рахунків)

Щомісячне РКО Рахунку (Нові рахунки не вікриваються з 17.03.2019)

49 грн

Нараховується щомісячно (в останній робочий день місяця) в разі проведення
Клієнтом видаткових операцій, що були відображені за Рахунком в поточному
місяці. У день ініціювання Клієнтом закриття Рахунку здійснюється нарахування
комісії за поточний місяць

Щорічне РКО Рахунку

359 грн

Нараховується щорічно. Перше нарахування - в останній робочий день місяця
відкриття рахунку. Наступні нарахування комісії - через рік після попереднього
нарахування.

або

1.3

Додаткова плата за річне РКО Рахунку у зв’язку з оформленням картки MC
Business (за кожну картку) (2)

Не тарифікується

1.4

Додаткова плата за річне РКО Рахунку у зв’язку з оформленням картки MC
Corporate Contactless (за кожну картку)(2)

450 грн

1.5

Переоформлення картки MC Business з ініціативи Клієнта (при втраті картки,
переоформленні/відновленні ПІН-коду тощо) (10)

200 грн

1.6
1.7
1.8
2

Переоформлення картки MC Corporate Contactless з ініціативи Клієнта (при
втраті картки, переоформленні/відновленні ПІН-коду тощо) (10)
Додаткова плата за термінове оформлення картки з ініціативи Клієнта
Додаткова комісія за РКО Рахунку
Нарахування процентів на залишок суми коштів Клієнта по Рахунку

Нараховується по Рахунку автоматично в день оформлення картки
450 грн
120 грн
Договірна

НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ
0% (річних)

ЗАРАХУВАННЯ КОШТІВ НА РАХУНОК
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
4.1
4.1.1
4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.3
4.1.1.4
4.2
4.2.1
4.2.1.1
4.2.1.2
4.2.2
4.2.3
4.3
4.3.1
4.3.2
4.4

Без застосування платіжної картки:
- готівковими коштами через касу Банку
- безготівкове зарахування коштів на Рахунок
Готівкових коштів Із застосуванням платіжної картки:
- через касовий термінал Банку
- через банкомат Банку з функцією cash-in

Нараховується щорічно, починаючи з останнього робочого дня місяця випуску
картки незалежно від дати подальшого перевипуску картки за ініціативою Банка
та/або Клієнта (при втраті картки, переоформленні/відновленні ПІН-коду тощо). У
разі анулювання картки, нарахування комисії за дану карту припиняється.

Нараховується автоматично в день оформлення картки
Стягується з Рахунку відповідно до умов Договору
Нараховуються щомісяця відповідно до Правил (з наступним зарахуванням на
Рахунок)

0,2%

-

Не тарифікується

-

0,2%
Не тарифікується

-

ПЛАТЕЖІ ТА ПЕРЕРАХУВАННЯ

Безготівкові перерахування коштів з Рахунку без застосування платіжної
картки:
На підставі розрахункових документів на паперовому носії: (3)
- на власні рахунки Клієнта, що відкриті в АТ «УКРСИББАНК»
- на рахунки інших клієнтів, що відкриті в АТ «УКРСИББАНК»
- на рахунки, відкриті в інших банках
Перерахування залишку коштів на інші рахунки при закритті Рахунку
Безготівкові перерахування коштів з Рахунку із застосуванням платіжної
картки: (4)
Безготівкове перерахування коштів:
– через банкомат з карткового Рахунку Клієнта на інший картковий
Рахунок в АТ "УКРСИББАНК»
– за допомогою послуг MasterCard MoneySend та Visa Direct (надаються
сторонніми банками) (5)
Плата за проведення операцій із здійснення платежів на користь
операторів мобільного зв'язку в банкоматах АТ "УКРСИББАНК»
Оплата товарів чи послуг (у торговельно-сервісній мережі, мережі
Інтернет, АТМ)
Безготівкове перерахування коштів з Рахунку за допомогою cистеми
дистанційного обслуговування 1
- на рахунки, відкриті в АТ "УКРСИББАНК» (власні/інших клієнтів)
- на рахунки, відкриті в інших банках
Безготівкове перерахування коштів за допомогою послуги "Постійне
доручення"

0,1% мін 30 грн,
макс 100 грн
1%

0,75%

Стягується з Рахунку після проведення перерахування
Комісія розраховується від суми залишку по Рахунку та стягується в день
перерахування залишку. Рахунок закривається на наступний банківський день
після перерахування залишку

Стягується з Рахунку автоматично

Не тарифікується
2 грн

Стягується з Рахунку автоматично

Не тарифікується

Не тарифікується
5 грн

-

Стягується з Рахунку після проведення операції

Не тарифікується

-

СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (СДО) 1
5.1
5.2
5.3
5.4

Підключення
Абонентська плата за проведення операцій з використанням СДО (у т.ч.
модуля "Центр Фінансового Контролю")
Разова комісія за проведення розрахункових операцій підвищеної безпеки в
СДО при авторизації ОТР- токена
Разова комісія за проведення розрахункових операцій підвищеної безпеки в
СДО з використанням SMS ОТР

Не тарифікується

-

Не тарифікується

-

Не надається

-

Не тарифікується

-

ОТРИМАННЯ ГОТІВКИ
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.1.3
6.2.1.4
6.2.1.5
6.2.2
6.2.2.1

Без застосування платіжної картки:
Оформлення чекової книжки (6)
Отримання грошових коштів у касі Банку (за чековою книжкою)
Перерахування залишку грошових коштів на транзитний рахунок Банку
при закритті Рахунку для подальшої виплати готівкою
Із застосуванням платіжної картки: (4)
Отримання готівки в банкоматах:
АТ «УКРСИББАНК»
у мережі банкоматів АТКБ «Правекс-банк», АТ «Ощадбанк», АТ
«Дочірній банк Сбербанку Росії» та компанії «Євронет Україна»
інших українських банків
у мережі банків-членів фінансової групи BNP Paribas Group та банківпартнерів, що входять до об'єднання Global ATM Alliance (7)
інших іноземних банків
Отримання готівки в касах:
АТ «УКРСИББАНК»

6.2.2.2

інших українських банків

6.2.2.3

іноземних банків

100 грн
1,2%
1%

Стягується з Рахунку після оформлення
Стягується з Рахунку після проведення операції
Комісія розраховується від суми залишку по Рахунку та стягується в день
перерахування залишку. Рахунок закривається на наступний банківський день
після перерахування залишку

0,85% мін 10 грн
1,5% + 7 грн
0,9% мін 35 грн
1,8% мін 50 грн

Стягується з Рахунку після проведення операції

1%
1,3% + 7 грн
1,8% мін 35 грн

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ
7.1 Зміна витратних лімітів за платіжними картками (за кожною карткою):
– за допомогою СДО
– за допомогою StarContact
– у відділенні АТ "УКРСИББАНК» (тільки зміна загального ліміту)
7.2

Зміна обслуговуючого відділення АТ "УКРСИББАНК» за допомогою StarContact
(за ініціативою Клієнта)

Не тарифікується
10 грн
Не тарифікується

Стягується з Рахунку автоматично

5 грн

Стягується з Рахунку автоматично

-

STARSMS (SMS-ІНФОРМУВАННЯ)
8.1

Підключення Рахунку до StarSMS (SMS-інформування)

8.2

Щомісячна плата за надання довідок про рух коштів за Рахунком (за кожний
підключений номер телефону)

8.3
8.4
8.5

Підключення платіжної картки до StarSMS (Довіреною особою/Держателем
картки)
Щомісячна плата за надання довідок Держателю картки про проведені
операції з використанням картки (за кожну підключену картку)
Комісія за надання довідки про залишок коштів (за SMS-запитом Держателя
картки)

Не тарифікується
7 грн

Нараховується по Рахунку в останній робочий день місяця в разі наявності
зарахувань коштів на Рахунок у розмірі від 10грн/міс та/або списань коштів з
Рахунку у розмірі від 10грн/міс за період з першого по останній робочий день
місяця.

Не тарифікується

-

Не тарифікується

-

Не тарифікується

-

8.6

9.1
9.1.1

9.1.2
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10.1
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.2

Комісія за надання міні-виписки за карткою (останні 10 транзакцій) (за SMSзапитом Держателя картки)
Комісія за надання довідкової інформації про доступний залишок коштів по
Рахунку
в банкоматах АТ «УКРСИББАНК»:
- на екран банкомату
- на чек банкомату
в мережі банкоматів «Євронет Україна»:
- на екран банкомату
- на чек банкомату
Комісія за надання довідкової інформації про доступний залишок коштів по
Рахунку в касах та банкоматах інших банків
Комісія за надання міні-виписки по картці (останні 10 транзакцій) через
банкомати АТ «УКРСИББАНК»
Комісія за надання виписки по Рахунку у відділенні АТ «УКРСИББАНК»
Оформлення довідок, пов'язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням
(8)
Оформлення довідок про наявність (відсутність) кредитів, заборгованості,
про стан розрахунків по кредитам для надання в сторонні організації
Оформлення довідок, не пов'язаних з розрахунково-касовим
обслуговуванням та кредитними операціями Клієнта, у т.ч. ПДВ (9)
Уточнення реквізитів платежу
Підготовка платіжного доручення на прохання Клієнта, у т.ч. ПДВ

0,30 грн

Стягується з Рахунку після надання міні-виписки

ВИПИСКИ ТА ДОВІДКИ ПО РАХУНКУ

Не тарифікується
0,30 грн

Стягується з Рахунку після надання довідкової інформації

Не тарифікується
7 грн
0,30 грн

Стягується з Рахунку після надання довідкової інформації
Стягується з Рахунку автоматично після надання міні-виписки

Не тарифікується
100 грн
100 грн

Стягується (після надання довідки) з Рахунку або інших Рахунків Клієнта,
відкритих у Банку, або Клієнт сплачує готівкою в касу

120 грн
30 грн
10 грн

Стягується з Рахунку або інших Рахунків Клієнта, відкритих у Банку, або Клієнт
сплачує готівкою в касу

ОПЕРАЦІЇ З КАРТКОЮ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Постановка картки в stop-list:
- локальний
- міжнародний електронний
- міжнародний паперовий
Запит документів, що підтверджують проведення платежів або безпідставне
оскарження проведених платежів з ініціативи Клієнта (за кожною операцією)
(9)

Не тарифікується
Відповідно до рахунків міжнародних платіжних
систем
відповідно до рахунків міжнародних платіжних
систем
50 грн

-

Нараховується по Рахунку в день отримання рахунків від міжнародних платіжних
систем

Нараховується по Рахунку після проведення операції

(1) - Усі тарифи без ПДВ, за виключенням пунктів, у яких вказано "у т.ч. 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.
Система дистанційного обслуговування - система StarAccess /UKRSIB business або інша система, яка впроваджена Банком з метою здійснення дистанційного обслуговування Клієнта.
При роботі в UKRSIB business не тарифікуються: генерації особистих та відкритих ключів, формування та обслуговування посилених сертифікатів відкритого ключа; повторне формування посилених сертифікатів
відкритого ключа протягом дії посилених сертифікатів у разі зміни даних, пошкодження носія, компрометації особистого ключа тощо.
(2) - Картки MC Business та MC Corporate Contactless випускаються строком на 5 років та є персоніфікованими та ембосованими.
(3) - Комісія не нараховується у разі виконання платіжних вимог за рішенням державних органів у випадках, передбачених чинним законодавством України, за наявності у Банку відповідного документу на арешт
коштів.
(4) - У випадку проведення розрахунків за товари/послуги та/або отримання готівки у валюті, що відрізняється від валюти 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 Рахунку.
(5) 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 банками-еквайерами.
(6) - Послуга не тарифікується в разі переоформлення чекової книжки у зв'язку зі змінами, що здійснюються за ініціативою банку, в т.ч. у зв'язку з переведенням Клієнта на обслуговування в інше відділення
(7) - Повний перелік банків, у банкоматах яких держателі платіжних карток УКРСИББАНК можуть обслуговуватись за пільговими тарифами (понад 50 000 банкоматів у різних країнах світу), наведений для
ознайомлення на сайті www.my.ukrsibbank.com.
(8) - Довідка видається на паперовому носії з печаткою Банку; при формуванні довідки Клієнтом в електронному вигляді - не тарифікується.
(9) - Копії чеків або сліпів, які надає торговець через МПС, як підтвердження здійснення торгової операції.
(10) - Плата за перевипуск платіжної картки, емітованої на ім'я та за ініціативою Клієнта, що здійснюється службою підтримки StarContact, не стягується у випадку вилучення такої картки банкоматами сторонніх банків.
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

