Додаток 6
Затверджено рішенням
Тарифного комітету АТ «АЛЬПАРІ БАНК»
29 березня 2019 року протокол № 11

(редакція діє з 29.04.2019р.)

Умови та тарифи обслуговування поточних рахунків у АТ “АЛЬПАРІ БАНК” з використанням електронного платіжного засобу (банківської платіжної картки (БПК) МПС
"MasterCard" (картковий продукт "Корпоративна картка", в національній валюті , євро, доларах США, термін дії картки 1 рік)

№ п/п

1.
1.1.
1.2.

Відкриття, супроводження та закриття поточного рахунку
Відкриття поточного рахунку
Оформлення ЕПЗ довіреній особі

2.2.

2.3.

Примітки/порядок
стягнення*

ПДВ

При оформленні, договірне
списання

Без ПДВ
Без ПДВ

При оформленні

Без ПДВ

При оформленні

Без ПДВ
Без ПДВ

Договірне списання від суми
овердрафту

Без ПДВ

При оформленні платіжного
доручення/договірне списання
на підставі наданої Клієнтом
заяви

Без ПДВ

Не тарифікується
Debit MasterCard Unembossed
World MC

1.3.
1.4.
2.
2.1.

Обслуговування ЕПЗ на
умовах "VIP"
(одновалютна картка,
рахунки в гривні, євро,
доларах США)

Обслуговування ЕПЗ на
умовах "Стандарт"
(дновалютна картка,
рахунок в гривнях)

Найменування операції

Закриття поточного рахунку
Терміновий випуск БПК (на наступний робочий день для м. Києва)
Розрахунково-касове обслуговування поточного рахунку (РКО)
Обслуговування поточного рахунку (на рік)
Подовження терміну дії (перевипуск) ЕПЗ по закінченню терміну дії або за ініціативою клієнта (у тому числі при втраті
або пошкодженні)
Debit MasterCard Unembossed
World MC
Плата за несанкціонований овердрафт, % річних

50,00 грн.
-

100,00 грн.
Не тарифікується
250,00 грн.
Не тарифікується

50,00 грн.
-

100,00 грн.
50%

2.4.
2.4.1.

Переказ коштів з поточного рахунку
Переказ коштів шляхом безготівкової оплати товарів чи послуг з використанням платіжної картки

2.4.2.

Переказ коштів на інший рахунок у Банку (у відділенні Банку та договірне списання в рамках послуги «Регулярний
платіж») **

5,00 грн.

2.4.3.

Переказ коштів за допомогою банкоматів, пристроїв самообслуговування (на інший поточний рахунок , сплата
комунальних послуг, послуг операторів зв’язку та інші) в мережі Банку та мережі банків-партнерів ***

1% мін. 5,00 грн.

Договірне списання

Без ПДВ

0,5%, мін. 10,00 грн., макс. 500,00 грн.

При оформленні платіжного
доручення/договірне списання
на підставі наданої Клієнтом
заяви

Без ПДВ

Договірне списання, від суми
операції на підставі наданої
Клієнтом заяви

Без ПДВ

2.4.4.

Переказ коштів на рахунок в інший банк, в гривнях (у відділенні Банку та договірне списання в рамках послуги
«Регулярний платіж»)

2.4.5.

Переказ коштів на інший власний рахунок в АТ "АЛЬПАРІ БАНК" у разі закриття рахунку власника

2.4.6.

Переказ коштів на рахунок в інший банк у разі закриття рахунку, в гривнях

2.4.7.
2.5.
2.5.1.

Переказ коштів з картки на картку (P2P перекази)
Видача готівкових грошових коштів
Видача готівкових грошових коштів в установах та банкоматах АТ “АЛЬПАРІ БАНК”
Видача готівкових грошових коштів в установах та банкоматах банків - партнерів*** (без врахування комісії інших банків)

2.5.2.

Не тарифікується

Не тарифікується
1% від залишку суми, мін. 20,00 грн.
Не тарифікується

2.5.5.
2.5.6.
2.6.

Видача готівкових грошових коштів через установи та банкомати інших банків в Україні (без врахування комісії інших
банків)
Видача готівкових грошових коштів через банківські установи та банкомати за межами України (без врахування комісії
інших банків)
Видача готівкових грошових коштів в установах та банкоматах АТ “АЛЬПАРІ БАНК” без наявності БПК
Видача готівкових грошових коштів в установах “АЛЬПАРІ БАНК” в разі закриття рахунку
Поповнення поточного рахунку

2.6.1.

шляхом внесення готівки в АТ “АЛЬПАРІ БАНК”

1% від суми переказу

2.6.2.

шляхом внесення готівки через POS-термінал банку АТ “АЛЬПАРІ БАНК”

1% від суми переказу

2.6.3.
2.6.4.

шляхом внесення готівки через POS-термінал, АТМ, ПТКС банків - партнерів ***
безготівковим переказом в системі банку

1% від суми переказу
Не тарифікується

2.6.5.

зовнішнім безготівковим переказом

2.5.3.
2.5.4.

Без ПДВ

1%
1,5%+3,00 грн.
1,5%+3,00 грн.
1,5%+ гривневий еквівалент 3,00 дол. США

Договірне списання, за
операцію
Договірне списання, за
операцію
Договірне списання, за
операцію

Без ПДВ
Без ПДВ
Без ПДВ

Не надається
Не тарифікується

1% мін. 5,00 грн.

При оформленні, від суми
операції
Договірне списання, від суми
операції

Договірне списання, від суми
операції

Без ПДВ
Без ПДВ

Без ПДВ

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4.

4.1.

4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.

Надання виписок по поточному рахунку
Надання виписок особисто у приміщенні банку згідно Договору про обслуговування ЕПЗ (1 раз на місяць)
Надання щомісячних виписок електронною поштою
Надання інформації про поточний стан рахунку в пристроях АТ "АЛЬПАРІ БАНК"
Плата за кожне отримання інформації щодо залишку на ПР з термінального пристрою банку-партнера***
Плата за кожне отримання інформації щодо залишку на ПР з термінального пристрою інших банків (без врахування
комісії інших банків) на території України
Плата за кожне отримання інформації щодо залишку на ПР з термінального пристрою інших банків (без врахування
комісії інших банків) за межами України
Надання додаткової виписки (позачергової, за запитом) в приміщенні банку
Зміна умов розрахункового обслуговування

Зміна ПІН-коду в банкоматах Банку та банків партнерів

Призупинення дії ЕПЗ
Внесення ПК у локальний електронний стоп-лист
Внесення ПК у міжнародний електронний стоп-лист (за регіон)
Повернення картки після вилученні ПК банкоматом іншого банку (за винятком технічних збоїв банкоматів)

Не тарифікується
Не надаються
Не тарифікується
1,00 грн.

5,00 грн.

Без ПДВ

15,00 грн.

Без ПДВ

5,00 грн.

Не тарифікується
250,00 грн.
250,00 грн.

Здійснення розслідування по безпідставно оскарженій операції з ЕПЗ за заявою Клієнта

250,00 грн.

4.4.

Надання довідок по поточному рахунку по запиту Клієнта

100,00 грн.

5.
5.1.
5.2.
5.3.

Умови кредитування (використання дозволенного овердрафту)
Ліміт овердрафту від середньомісячного обороту за останні три місяці
Ставка овердрафту (відсоток, річних)
Комісія за обслуговування овердрафту (відсоток від загальної суми заборгованності, на місяць)
Мінімальна сума обовязкового платежу з повернення кредиту (відсоток від загальної суми заборгованності, на місяць)

5.5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

6.5.

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Без ПДВ
Договірне списання

4.3.

5.4.

Без ПДВ

3,00 грн.

Безкоштовно при першій зміні
ПІН - коду через АТМ або за
допомогою SMSінформування,
договірне списання

Без ПДВ

При оформленні заяви
При оформленні заяви
При наданні висновків
розслідування
При оформленні заяви, за
довідку

Без ПДВ
Без ПДВ

Договірне списання

Без ПДВ

Без ПДВ
Без ПДВ

Не надається

Комісія за прострочену заборгованість обов’язкового мінімального платежу (відсоток від загальної суми заборгованності,
на місяць)
Інші параметри обслуговування поточних рахунків
Мінімальний внесок на поточний рахунок – без врахування ліміту обов’язкового залишку
Ліміт обов’язкового залишку на поточному рахунку
Плата за купівлю валюти з рахунку в гривнях для розрахунків за межами України, плата за конвертацію в валюту
розрахунків за межами України з рахунків в валюті, що не співпадає з валютою розрахунків
Нарахування процентів по залишку на поточного рахунку в гривнях

Не встановлюється
20,00 грн.

Плата за обслуговування неактивного поточного рахунку – рахунку, по якому більше ніж 90 календарних днів від дати
останнього робочого дня поточного місяця, не здійснювались фінансові операції і залишок на Рахунку на дату списання
комісії не перевищував 500 грн для рахунків у гривні, 16 доларів США и 15 євро для рахунків у валюті (на місяць). Якщо
в день списання комісії залишок на рахунку, нижче комісії вказаної у тарифах (для рахунків у валюті - за курсом НБУ на
день списання), то комісія встановлюється та списується в межах залишку особистих коштів на рахунку і в подальшому
не списується, а рахунок закривається у встановленому законодавством порядку.

15,00 грн.

Договірне списання

Без ПДВ

10 грн. на місяць
Не тарифікується

Договірне списання

Без ПДВ

Договірне списання

Без ПДВ

Послуги дистанційного обслуговування (SMS-інформування та інтернет-банкінг)
Підключення і надання послуг SMS-інформування (на місяць)
SMS-повідомлення держателю картки про рух коштів на поточному рахунку (за події)
SMS-повідомлення держателя картки про залишок на поточному рахунку (за запитом від держателів карток, що є
абонентами вітчизняних операторів мобільного зв‘язку, за кожне повідомлення)
SMS-повідомлення держателя картки про рух коштів /залишок на картковому рахунку (за запитом від держателів карток,
що є абонентами закордонних операторів мобільного зв‘язку, за кожне повідомлення)
* До таких прирівнюються банкомати та установи банків-учасників, що обслуговуються ПЦ "УКРКАРТ"
(перелік банків-партнерів додається)
Всі комісії щодо операцій по поточному рахунку сплачуються у гривнях по курсу (крос-курсу) НБУ на день
проведення операції.
Операції щодо розрахунків за межами України обліковуються у валюті поточного рахунку в день списання по
курсу покупки/продажу, встановленому банком для операцій з платіжними картками. Курс покупки/продажу для
операцій з платіжними картками відповідає курсу обміну іноземної валюти в касі Банку, встановленому на
початок операційного дня.
** «Регулярний платіж» - автоматичне списання коштів (сума регулярного платежу) з рахунку клієнта за графіком,
визначеним самим клієнтом згідно наданної заяви
*** До таких прирівнюються банкомати та установи банків-учасників, що обслуговуються ПЦ "УКРКАРТ" (перелік
банків-партнерів додається)

1,5%
Не нараховуються

Не тарифікується
5,00 грн.

