Тарифи АТ "УКРСИББАНК" для Клієнтів СМБ по здійсненим операціям з платіжними картками
Для договорів, укладених до 02.03.2017 (включно)
Найменування тарифу

Середній оборот за
календарний місяць
на одну одиницю
термінального
обладнання (1)

Картки емітовані
АТ "УКРСИББАНК"

Картки, емітовані
іншими банками та
нефінансовими
установами

Для договорів, укладених з 03.03.2017

Картки емітовані
АТ "УКРСИББАНК"

Картки, емітовані
іншими банками та
нефінансовими
установами

Порядок сплати тарифу

ТАРИФНИЙ ПЛАН "ТОРГОВЕЛЬНИЙ ЕКВАЙРИНГ СМБ". РОЗРАХУНКИ КАРТКОЮ(2)
Комісія за проведення розрахунків, що стягується
банком при оплаті рахунків Клієнтів по операціях з
платіжними картками Visa, Visa Electron, MasterCard,
Cirrus/Maestro

Щомісячна абонентська плата за розрахункове
обслуговування клієнтів через термінальне обладнання:
- телефонна лінія (DialUp)/Ethernet, у випадку
передачі Банком POS-терміналу, тип зв’язку якого телефонна лінія/Ethernet
- GPRS, у випадку передачі Банком POS-терміналу,
тип зв’язку якого - GPRS

1% від суми операції

від 0 до 49 999,99 грн

2,3% від суми операції

1% від суми
операції

Утримується із суми відшкодування
Клієнту за схемою Net. За схемою
3% від суми операції відшкодування Gross - утримується із
поточного рахунку Клієнта до 7-го
числа місяця, наступного за звітним
Тариф встановлюється на одиницю
термінального обладнання, що
надається Клієнту.

349,00 грн
500,00 грн

50 000,00 і більше

0 грн

(3)

Нараховується в останній робочий день
місяця та списується з поточного
рахунку Клієнта до 7-го числа місяця,
наступного за звітним.

Примітки:
(1) Розраховується як середньомісячна сума оборотів по платіжним карткам за останні три календарних місяця на один термінал Клієнта. Перший розрахунок здійснюється через три повні календарні місяці з місяця, в
якому було встановлено термінальне обладнання. Подальші розрахунки - щомісячно, з урахуванням оборотів за три попередні календарні місяці.
(2) Всі тарифи без ПДВ.
(3) Тариф 0 (нуль) грн встановлюється у місяці, наступному за звітним (після трьох повних календарних місяців) за умови, що середній оборот відповідає заданому інтервалу.
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

