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Фізичним особам
1. Індивідуальна картка (тарифи – Додаток 1)
Клієнт може вибрати оптимальну міжнародну чіпову платіжну картку Visa International, зважаючи на свої потреби.
Міжнародна платіжна картка надає Клієнту наступні переваги:
 Захищеність від ризиків, притаманних готівці
 Цілодобовий доступ до грошей на картрахунку
 Миттєвий розрахунок за товари / послуги у звичайних торгових точках та Інтернеті
 Знижки при обслуговуванні в мережах компаній-партнерів
 Можливість оформити кредитну лінію без забезпечення та знімати гроші в кредит
 Розрахунок за комунальні та телефонні послуги без черг
 Дистанційне управління рахунком з мобільного телефону, отримання sms-повідомлень про здійснені операції M-banking Автоматична
конвертація коштів у валюту країни Вашого перебування за вигідним курсом, бронювання готелів, оренда авто, замовлення
авіаквитків та туристичних послуг без застави
 Участь у дисконтних програмах і акціях для власників платіжних карток
Цілодобова консультативна і сервісна підтримка.

2. VIP картка (тарифи – Додаток 2)
Банк пропонує оформлення кредитної платіжної картки VISA Gold з чіпом за пільговими тарифами. Взаємовідносини між банком та клієнтом
регулюються відповідними договорами.
Можливість отримання овердрафту, пакет VIP-послуг:
 Клієнт отримує всі переваги, що надають міжнародні платіжні картки
 індивідуальний менеджер
 цілодобовий моніторинг та підтримка через індивідуального менеджера щодо якості та безпеки проведення операцій
 термінова зміна лімітів та статусу картки (проведення операцій у разі недостатності коштів на рахунку)

3. Картка для вкладника банку (тарифи – Додаток 3) та співробітника –вкладника (тарифи –
Додаток 11)





міжнародні платіжні картки для вкладників банку оформлюються за встановленими пільговими тарифами;
тип картки залежіть від суми вкладу (депозиту);
за бажанням вкладника тип картки може бути змінено на клас вище із відповідною доплатою згідно тарифів;
надання овердрафту під заставу майнових прав на вклад (депозит) (овердрафт 90% від суми вкладу (депозиту);
- користування послугами M-Banking.


4. Зарплатна картка (тарифи –

ТАРИФИ АТ «БАНК БОГУСЛАВ»
НА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ПЛАТІЖНОЇ КАРТКИ
МІЖНАРОДНОЇ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ VISA Int.
(для вкладників банку)
№

Найменування послуги

Тариф
VISA Classic

VISA Gold

Основні послуги *****
1
Відкриття рахунку

3

250,00₴
(в разі розміщення
вкладу > 200 000,00 ₴
або еквівалент - 0,01₴)
300,00₴

4

300,00₴

2

Розрахунково-касове обслуговування рахунку строком на 2 роки *

Оформлення додаткової картки (того ж класу, або класом нижче)*:
Переоформлення платіжної картки (основної та додаткових) протягом її дії за
ініціативою клієнта (у тому числі при її втраті та пошкодженні)*
Переоформлення платіжної картки (основної та додаткових) протягом її дії за
5
ініціативою банку
6
Переоформлення основної платіжної картки по закінченню терміну її дії*
7
Переоформлення додаткової платіжної картки по закінченню терміну її дії*
8
Мінімальний внесок на рахунок (у валюті рахунку)
9
Незнижуваний залишок на КР
Поповнення рахунку та нарахування процентів
10

Безготівкове (готівкове) поповнення рахунку за виключенням відсотків по депозитам
та тіла депозиту

11
12

Термінове поповнення рахунку через POS-термінал
Переказ коштів з рахунку на рахунок в інший банк
Проценти, які нараховуються на залишки на рахунку (% річних) – у валюті рахунку
13
Рахунки в гривнях
Рахунки в доларах США або ЄВРО
Розрахунки карткою, отримання готівки, зміна ПІН-коду
Отримання оперативної інформації про стан рахунку *
14
у банкоматах та ПОС-терміналах АТ «БАНК БОГУСЛАВ»/банків-пертнерів*
у банкоматах та ПОС-терміналах інших банків на території України та за кордоном
15
Безготівкові розрахунки у сфері торгівлі та побуту
Комісія за отримання готівки у касі та банкоматах:
АТ «БАНК БОГУСЛАВ» та банків-партнерів**
16
- в установах та банкоматах інших банків Україні
- у банках та банкоматах за кордоном
Курс, за яким здійснюється розрахунки з ПС по операціях, здійснених в валюті,
відмінній від валюти рахунку:
17
- по рахунках в іноземній валюті
- в національній валюті
Зміна умов розрахункового обслуговування
18

Зміна щоденних карткових лімітів за заявою клієнта

19
20

Зміна ПІН-коду через банкомат, за операцію *
Відновлення ПІН-коду для здійснення розрахунків з платіжною карткою

VISA Electron

Не тарифікується
75,00₴
(в разі розміщення
вкладу > 100 000,00 ₴
або еквівалент- 0,01₴)
80,00₴
80,00₴

Щомісячна комісія за виконання операцій за допомогою системи M-banking*
доставка SMS-повідомлень через GSM-канал (для абонентів вітчизняних операторів
22
мобільного зв’язку), за кожний звіт*
доставка SMS-повідомлень через GSM-канал (для абонентів закордонних операторів
23
мобільного зв‘язку), за кожний звіт*
Надання овердрафту

40,00₴
40,00₴

Не тарифікується
300,00₴
300,00₴

80,00₴
80,00₴
немає
немає

40,00₴
40,00₴

0,50%
0,5 % + 1 ₴/ $ 0,2 / € 0,2
0,2% (min 2,00₴)
2%
1%

0,5 ₴/ $ 0,1 / € 0,1
2,0 ₴/ $ 0,5 / € 0,5
Не тарифікується
Не тарифікується
1,5%+5 ₴/ $ 1 / € 1
1,5% (min 15 ₴/ $ 3 / € 3 )
Комерційний курс Банка на день розрахунків з ПС + 1% комісії

2,00₴
5 ₴/ $ 1 / € 1
10,00₴

Користування системою M-banking
21

0,01₴

5 ₴/ $ 1 / € 1
0,5 ₴/ $ 0,1 / € 0,1
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1,5 ₴/ $ 0,3 / € 0,3

Штраф за користування недозволеним овердрафтом по картрахунках (у валюті
рахунку)
Відсоткова ставка за користування овердрафтом (% річних) по картрахунках (у
25
валюті рахунку)
Операції з карткою у разі виникнення надзвичайних ситуацій ******
Запити з приводу розслідування міжнародних платежів та інші послуги, пов’язані із
26
взаємодією з VISA Int., (у гривнях по курсу НБУ на день платежу)*
27
Внесення картки до стоп-списку Процесінгового центру *
Внесення картки до міжнародного стоп-списку VISA Int. (сплачується згідно вказаного
28
тарифу банку та тарифами VISA Int, у гривнях по курсу НБУ на день платежу;прим)***
Комісія за термінову видачу готівки під час перебування за кордоном у випадку
29
втрати або крадіжки картки*
Комісія за термінове оформлення БПК під час перебування клієнта за межами
30
України*
Запити документів, що підтверджують операцію або безпідставне оскарження
31
операції за ініціативою клієнта*
Виписки по картрахунках
Видача довідки про наявність та стан рахунку для пред’явлення у сторонні організації
32
на наступний день / протягом поточного дня
33
Щомісячна комісія за надання виписки на мобільний телефон (смс повідомлення)*
Надання виписки про поточний стан рахунку (щомісячно) до 10-го числа наступного
за звітним місяця
особисто у приміщенні банку
34
електронною поштою
додаткової виписки
Перелік лімітів****
35
Отримання готівки через банкомат за добу
36
Отримання готівки через касовий термінал за добу
37
Максимальна разова оплата товарів чи послуг за добу
24

Згідно Договору
Згідно Договору

Відповідно до рахунків міжнародної платіжної системи VISA Int.
15 ₴/ $ 3 / € 3
$ 25 за 1 тиждень за 1 регіон (мін $ 50) *

---

$ 170

---

$ 250

$ 220

---

80 ₴/ $ 20 / € 15

₴ 150 / ₴ 200
10 ₴/ $ 2 / € 2

Не тарифікується
5,00₴
5,00₴
5 000,00₴
50 000,00₴

3 000,00₴
30 000,00₴

2 000,00₴
10 000,00₴

50 000,00₴

30 000,00₴

10 000,00₴

38
10
10
5
Кількість обслуговувань на день через термінал
39
10
5
5
Кількість обслуговувань на день через банкомат
* комісії щодо операцій по рахунках сплачуються у гривнях по курсу (крос-курсу) НБУ на день проведення операції
** банки-партнери – банки, які обслуговуються у платіжній системі «УкрКарт», тобто банкомати та каси банків, де встановлено логотип «УкрКарт».
***комісія сплачується одноразово тільки згідно письмової заяви клієнта у випадку втрати, крадіжки, ін..
****перелік лімітів може бути змінено в індивідуальному порядку згідно письмової заяви клієнта та рішення Банку стосовно вищевказаної заяви.
***** оформлення платіжної картки протягом поточного дня здійснюється за подвійним тарифом
****** Комісії за операціями підлягають оподаткуванню податком на додану вартість
За картковими продуктами по операціях здійснених в валюті, відмінній від валюти рахунку,по рахунках в національній валюті тариф складає: комерційний курс Банка
на день розрахунків з ПС + 1% комісії.

Додаток 4, Додаток 10)
Надається в разі оформлення з підприємством Договору на РКО в межах зарплатного проекту.
Зарплатна картка надає весь спектр переваг індивідуальних міжнародних платіжних карток.
Додаткові переваги:
- отримання заробітної плати в найкоротший час – за 30-40 хвилин після перерахування коштів підприємством до банку;
- можливість відкриття кредитної лінії (в межах посадового окладу);
- отримання карток VISA Gold для керівництва підприємства за пільговими тарифами;
- безкоштовне отримання готівки в більш ніж 200 банкоматах у м. Києві та 650 банкоматах по Україні 24 години на добу (список
банкоматів додається);
- безкоштовне надання виписок про стан рахунку;
- якісне обслуговування та індивідуальний підхід до кожного співробітника.

5. Універсальний картковий, Універсальний картковий+
(тарифи – Додаток 5, Додаток 6)
Універсальні продукти, що поєднують всі переваги індивідуальних карток та вкладу (депозиту).
Клієнт може вибрати для себе оптимальну міжнародну чіпову платіжну картку Visa International та користуватися частиною вкладу
(депозиту) не втрачаючи проценти.

Юридичні особи
6. Корпоративна картка (тарифи – Додаток 7)
- використання коштів підприємства для відряджень у всьому світі та сплати витрат на виробничі та представницькі потреби;
- сплачувати виробничі витрати в безготівковій формі або отримати готівку на їх оплату;
- отримувати цілодобовий доступ до рахунку підприємства та незалежність від режиму роботи банку;
- проводити контроль витрат коштів співробітників по виписках, що надаються банком;
- оформлювати додаткові корпоративні картки або відкривати індивідуальний рахунок для кожної корпоративної картки;
- користування послугами M-Banking.
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Базові послуги по платіжних картах
міжнародних платіжних систем банку:
• відкриття рахунку в грн., дол. США, євро;
• відкриття додаткової картки;
• перевидання карти;
• безпека розрахунків (у випадку втрати картки, за заявою клієнта, банк блокує картку і
її наступне використання стає неможливим);
• M-Banking, інформація про залишок на рахунку за телефоном,
блокування/розблокування карти;
• одержування виписки по рахунку по електронній пошті;
• зміна ПІН- коду через банкомат;
• можливість розраховуватися за покупки й послуги в Інтернет;
• одержувати й використовувати кредитні кошти по кредитній програмі;
• одержувати заробітну плату
• одержувати пенсію
• додатковий дохід у вигляді процентів, які щомісяця нараховуються банком на залишок
коштів на рахунку
• можливість одержання готівки не тільки на території України, але й за її межами в
банкоматах і установах банків різних країн у валюті країни перебування
• одержувати готівку в банкоматах і пунктах видачі готівки по депозитній програмі
• надання овердрафту
• поповнення рахунку платіжної карти коштами, які надійшли безготівковим шляхом або
внесення готівки через касу банку;
• переказ коштів із власного рахунку на рахунки інших осіб.
• оплата комунальних послуг
• оплата за навчання (ВУЗ, гімназія, дитячий садок, курси, освітні кружки й т.п.)
• оплата за послуги операторів стаціонарному й мобільному зв'язку
• оплата провайдерам за інтернет послуги
• інші перекази.
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Додаток 1
ТАРИФИ АТ «БАНК БОГУСЛАВ»
НА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ПЛАТІЖНОЇ КАРТКИ МІЖНАРОДНОЇ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ VISA Int.
(для фізичних осіб)
№

Найменування послуги

Основні послуги *****
1
Відкриття рахунку
2
Розрахунково-касове обслуговування рахунку строком на 2 роки* , *******
3
Оформлення додаткової картки (того ж класу, або класом нижче)*, *******:
Переоформлення платіжної картки (основної та додаткових) протягом її дії за ініціативою
4
клієнта (у тому числі при її втраті та пошкодженні) * , *******
Переоформлення платіжної картки (основної та додаткових) протягом її дії за ініціативою
5
банку
6
Переоформлення основної платіжної картки по закінченню терміну її дії * , *******
7
Переоформлення додаткової платіжної картки по закінченню терміну її дії * , *******
8
Мінімальний внесок на рахунок (у валюті рахунку)
9
Незнижуваний залишок на КР
Поповнення рахунку та нарахування процентів
10
Безготівкове (готівкове) поповнення рахунку.
11
Термінове поповнення рахунку через POS-термінал
12
Переказ коштів з рахунку на рахунок в інший банк
Проценти, які нараховуються на залишки на рахунку (% річних) – у валюті рахунку
13
Рахунки в гривнях
Рахунки в доларах США або ЄВРО
Розрахунки карткою, отримання готівки, зміна ПІН-коду
Отримання оперативної інформації про стан рахунку *
14
-у банкоматах та ПОС-терміналах АТ «БАНК БОГУСЛАВ»/банків-пертнерів*
у банкоматах та ПОС-терміналах інших банків на території України та за кордоном
15
Безготівкові розрахунки у сфері торгівлі та побуту
Комісія за отримання готівки у касі та банкоматах:
16

-

АТ «БАНК БОГУСЛАВ» та банків-партнерів**

-

в установах та банкоматах інших банків Україні

у банках та банкоматах за кордоном
Курс, за яким здійснюється розрахунки з ПС по операціях, здійснених в валюті, відмінній від
валюти рахунку:
17
- по рахунках в іноземній валюті
- в національній валюті
Зміна умов розрахункового обслуговування

Тариф
VISA Classic

VISA Gold

Не тарифікується
150,00₴
80,00₴

500,00₴
300,00₴
300,00₴

80,00₴

50,00₴
40,00₴
40,00₴

Не тарифікується
300,00₴
300,00₴
500₴/ $100 / €100

80,00₴
80,00₴
100₴/ $20 / €20
50₴/ $10 / €10

40,00₴
40,00₴
30₴/ $5 / €5

Не тарифікується
0,5 % + 1 ₴/ $ 0,2 / € 0,2
0,2% (min 2,00₴)
2%
1%

0,5 ₴/ $ 0,1 / € 0,1
2,0 ₴/ $ 0,5 / € 0,5
Не тарифікується
0,75% + 1 ₴/ $ 0,2 / € 0,2
1,5%+5 ₴/ $ 1 / € 1
1,5% (min 15 ₴/ $ 3 / € 3 )
Комерційний курс Банка на день розрахунків з ПС +
1% комісії

18

2,00₴

Зміна щоденних карткових лімітів за заявою клієнта
19
Зміна ПІН-коду через банкомат, за операцію *
20
Відновлення ПІН-коду для здійснення розрахунків з платіжною карткою
Користування системою M-banking
21
Щомісячна комісія за виконання операцій за допомогою системи M-banking *
доставка SMS-повідомлень через GSM-канал (для абонентів вітчизняних операторів
22
мобільного зв’язку), за кожний звіт *
доставка SMS-повідомлень через GSM-канал (для абонентів закордонних операторів
23
мобільного зв‘язку), за кожний звіт *
Надання овердрафту
24
Штраф за користування недозволеним овердрафтом по картрахунках (у валюті рахунку)
Процентна ставка за користування овердрафтом (% річних) по картрахунках (у валюті
25
рахунку)
Операції з карткою у разі виникнення надзвичайних ситуацій ******
Запити з приводу розслідування міжнародних платежів та інші послуги, пов’язані із
26
взаємодією з VISA Int., (у гривнях по курсу НБУ на день платежу)*
27
Внесення картки до стоп-списку Процесінгового центру *
Внесення картки до міжнародного стоп-списку VISA Int. (сплачується згідно вказаного тарифу
28
банку та тарифами VISA Int, у гривнях по курсу НБУ на день платежу;прим)***
Комісія за термінову видачу готівки під час перебування за кордоном у випадку втрати або
29
крадіжки картки *
30
Комісія за термінове оформлення БПК під час перебування клієнта за межами України *
Запити документів, що підтверджують операцію або безпідставне оскарження операції за
31
ініціативою клієнта*
Виписки по картрахунках

VISA Electron

5 ₴/ $ 1 / € 1
10,00₴
5 ₴/ $ 1 / € 1
0,5 ₴/ $ 0,1 / € 0,1
1,5 ₴/ $ 0,3 / € 0,3
Згідно Договору
Згідно Договору
Відповідно до рахунків міжнародної платіжної
системи VISA Int.
15 ₴/ $ 3 / € 3
$ 25 за 1 тиждень за 1 регіон (мін $
--50) *
$ 170
$ 250

--$ 220

---

80 ₴/ $ 20 / € 15

Видача довідки про наявність та стан рахунку для пред’явлення у сторонні організації
₴ 150 / ₴ 300
на наступний день / протягом поточного дня
33
10 ₴/ $ 2 / € 2
Щомісячна комісія за надання виписки на мобільний телефон (смс повідомлення)*
Надання виписки про поточний стан рахунку (щомісячно) до 10-го числа наступного за звітним
місяця
Не тарифікується
особисто у приміщенні банку
34
5,00₴
електронною поштою
5,00₴
додаткової виписки
Перелік лімітів****
35
10 000,00₴
5 000,00₴
3 000,00₴
Отримання готівки через банкомат за добу
36
50 000,00₴
30 000,00₴
10 000,00₴
Отримання готівки через касовий термінал за добу
37
50 000,00₴
30 000,00₴
10 000,00₴
Максимальна разова оплата товарів чи послуг за добу
38
10
10
5
Кількість обслуговувань на день через термінал
39
10
5
5
Кількість обслуговувань на день через банкомат
* комісії щодо операцій по рахунках сплачуються у гривнях по курсу (крос-курсу) НБУ на день проведення операції
** банки-партнери – банки, які обслуговуються у платіжній системі «УкрКарт», тобто банкомати та каси банків, де встановлено логотип «УкрКарт».
***комісія сплачується одноразово тільки згідно письмової заяви клієнта у випадку втрати, крадіжки, ін..
****перелік лімітів може бути змінено в індивідуальному порядку згідно письмової заяви клієнта та рішення Банку стосовно вищевказаної заяви.
***** оформлення платіжної картки протягом поточного дня здійснюється за подвійним тарифом
****** Комісії за операціями підлягають оподаткуванню податком на додану вартість
За картковими продуктами по операціях здійснених в валюті, відмінній від валюти рахунку,по рахунках в національній валюті тариф складає: комерційний курс
Банка на день розрахунків з ПС + 1% комісії.
32

Стор. 5 із 20

Додаток 2
ТАРИФИ АТ «БАНК БОГУСЛАВ»
НА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ПЛАТІЖНОЇ КАРТКИ
МІЖНАРОДНОЇ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ VISA Int.
(для VIP клієнтів)
Найменування послуги

№

Основні послуги
1
Відкриття рахунку
2
Розрахунково-касове обслуговування рахунку строком на 2 роки
Оформлення додаткової картки: - термін дії додаткових карток співпадає з терміном дії основної картки: при відкритті
3
додаткової картки через деякий час після відкриття основної термін її дії не може перевищувати термін дії основної; додатковою може бути тільки картка того ж класу, що і основна, або класом нижче
Переоформлення платіжної картки (основної та додаткових) протягом її дії за ініціативою клієнта (у тому числі при її втраті
4
та пошкодженні)
5
Переоформлення платіжної картки (основної та додаткових) протягом її дії за ініціативою банку
6
Переоформлення основної платіжної картки по закінченню терміну її дії
7
Переоформлення додаткової платіжної картки по закінченню терміну її дії
8
Мінімальний внесок на рахунок (у валюті рахунку)
9
Незнижуваний залишок на КР
Поповнення рахунку та нарахування процентів
10
Безготівкове (готівкове) поповнення рахунку.
11
Термінове поповнення рахунку через POS-термінал
12
Переказ коштів з рахунку на рахунок в інший банк

Тариф
VISA Gold
Не тарифікується

50 грн./10 USD/10 EUR
Щомісячно *

немає
немає
Не тарифікується
0,5 % + 1 ₴/ $ 0,2 / € 0,2
0,2% (min 2,00₴)

Проценти, які нараховуються на залишки на рахунку (% річних) – у валюті рахунку
13

1. Рахунки в гривнях
2. Рахунки в доларах США або ЄВРО
Розрахунки карткою, отримання готівки, зміна ПІН-коду

2%
1%

Отримання оперативної інформації про стан рахунку *
14
15

- у банкоматах та ПОС-терміналах АТ «БАНК БОГУСЛАВ»/банків-пертнерів**
- у банкоматах та ПОС-терміналах інших банк банків на території України та за кордоном
Безготівкові розрахунки у сфері торгівлі та побуту

0,5 ₴/ $ 0,1 / € 0,1
2 ₴/ $ 0,5 / € 0,5
Не тарифікується

Комісія за отримання готівки у касі та банкоматах:
16

17

- АТ «БАНК БОГУСЛАВ» та банків-партнерів**
- в установах та банкоматах інших банків Україні
- у банках та банкоматах за кордоном
Курс, за яким здійснюється розрахунки з ПС по операціях, здійснених в валюті, відмінній від валюти рахунку:
- по рахунках в іноземній валюті
- в національній валюті

0,75% + 1 ₴/ $ 0,2 / € 0,2
1,5% + 5 ₴/ $ 1 / € 1
1,5% (min 15 ₴/ $ 3 / € 3)
Комерційний курс
Банка на день
розрахунків з ПС + 1%
комісії

Зміна умов розрахункового обслуговування
18

зміна щоденних карткових лімітів за заявою клієнта

Не тарифікується

19
20
21

Розблокування за заявою клієнта дії платіжної картки, що раніше була призупинена
Зміна ПІН-коду через банкомат, за операцію
Відновлення ПІН-коду для здійснення розрахунків з платіжною карткою

Не тарифікується
Не тарифікується
Не тарифікується

Користування системою M-banking
22
Щомісячна комісія за виконання операцій за допомогою системи M-banking
23
доставка SMS-повідомлень через GSM-канал (для абонентів вітчизняних операторів мобільного зв’язку), за кожний звіт *
24
доставка SMS-повідомлень через GSM-канал (для абонентів закордонних операторів мобільного зв‘язку), за кожний звіт *
Надання овердрафту
25
Штраф за користування недозволеним овердрафтом по картрахунках (у валюті рахунку)
26
Відсоткова ставка за користування овердрафтом (% річних) по картрахунках (у валюті рахунку)
Операції з карткою у разі виникнення надзвичайних ситуацій ******
27
28

Запити з приводу розслідування міжнародних платежів та інші послуги, пов’язані із взаємодією з VISA Int., (у гривнях по
курсу НБУ на день платежу) згідно з тарифами VISA Int. *

Не тарифікується
0,5 ₴/ $ 0,1 / € 0,1
1,5 ₴/ $ 0,3 / € 0,3
Згідно Договору
Згідно Договору
Відповідно до рахунків
міжнародної платіжної
системи VISA Int.
15 ₴/ $ 3 / € 3
$ 25 за 1 тиждень за 1
регіон (мін $ 50) *
$ 170
$ 250
80 ₴/ $ 20 / € 15

Внесення картки до стоп-списку Процесінгового центру *
Внесення картки до міжнародного стоп-списку VISA Int. (сплачується згідно вказаного тарифу банку та тарифами VISA Int, у
29
гривнях по курсу НБУ на день платежу;прим)***
30
Комісія за термінову видачу готівки під час перебування за кордоном у випадку втрати або крадіжки картки*
31
Комісія за термінове оформлення БПК під час перебування клієнта за межами України*
32
Запити документів, що підтверджують операцію або безпідставне оскарження операції за ініціативою клієнта*
Виписки по картрахунках
33
Видача довідки про наявність та стан рахунку для пред’явлення у сторонні організації
150 ₴ /300 ₴
на наступний день / протягом поточного дня
34
Щомісячна комісія за надання виписки на мобільний телефон (смс повідомлення)*
Надання виписки про поточний стан рахунку (щомісячно) до 10-го числа наступного за звітним місяця
Не тарифікується
особисто у приміщенні банку
35
5,00₴
електронною поштою
5,00₴
додаткової виписки
Перелік лімітів****
36
5 000,00₴
Отримання готівки через банкомат за добу
37
50 000,00₴
Отримання готівки через касовий термінал за добу
38
50 000,00₴
Максимальна разова оплата товарів чи послуг за добу
39
10
Кількість обслуговувань на день через касовий термінал
40
10
Кількість обслуговувань на день через банкомат
* комісії щодо операцій по рахунках сплачуються у гривнях по курсу (крос-курсу) НБУ на день проведення операції
** банки-партнери – банки, які обслуговуються у платіжній системі «УкрКарт», тобто банкомати та каси банків, де встановлено логотип «УкрКарт».
***комісія сплачується одноразово тільки згідно письмової заяви клієнта у випадку втрати, крадіжки, ін..
****перелік лімітів може бути змінено в індивідуальному порядку згідно письмової заяви клієнта та рішення Банку стосовно вищевказаної заяви.
***** оформлення платіжної картки протягом поточного дня здійснюється за подвійним тарифом
****** Комісії за операціями підлягають оподаткуванню податком на додану вартість
За картковими продуктами по операціях здійснених в валюті, відмінній від валюти рахунку,по рахунках в національній валюті тариф складає: комерційний курс
Банка на день розрахунків з ПС + 1% комісії.

Стор. 6 із 20

Додаток 3
ТАРИФИ АТ «БАНК БОГУСЛАВ»
НА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ПЛАТІЖНОЇ КАРТКИ
МІЖНАРОДНОЇ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ VISA Int.
(для вкладників банку)
№

Найменування послуги

Тариф
VISA Classic

VISA Gold

Основні послуги *****
1
Відкриття рахунку

3

250,00₴
(в разі розміщення
вкладу > 200 000,00 ₴
або еквівалент - 0,01₴)
300,00₴

4

300,00₴

2

Розрахунково-касове обслуговування рахунку строком на 2 роки *

Оформлення додаткової картки (того ж класу, або класом нижче)*:
Переоформлення платіжної картки (основної та додаткових) протягом її дії за
ініціативою клієнта (у тому числі при її втраті та пошкодженні)*
Переоформлення платіжної картки (основної та додаткових) протягом її дії за
5
ініціативою банку
6
Переоформлення основної платіжної картки по закінченню терміну її дії*
7
Переоформлення додаткової платіжної картки по закінченню терміну її дії*
8
Мінімальний внесок на рахунок (у валюті рахунку)
9
Незнижуваний залишок на КР
Поповнення рахунку та нарахування процентів
10

Не тарифікується
75,00₴
(в разі розміщення
вкладу > 100 000,00 ₴
або еквівалент- 0,01₴)
80,00₴
80,00₴

300,00₴
300,00₴

Зміна щоденних карткових лімітів за заявою клієнта

19
20

Зміна ПІН-коду через банкомат, за операцію *
Відновлення ПІН-коду для здійснення розрахунків з платіжною карткою

40,00₴
40,00₴

80,00₴
80,00₴
немає
немає

40,00₴
40,00₴

0,50%

11
12

18

0,01₴

Не тарифікується

Безготівкове (готівкове) поповнення рахунку за виключенням відсотків по депозитам
та тіла депозиту

Термінове поповнення рахунку через POS-термінал
Переказ коштів з рахунку на рахунок в інший банк
Проценти, які нараховуються на залишки на рахунку (% річних) – у валюті рахунку
13
Рахунки в гривнях
Рахунки в доларах США або ЄВРО
Розрахунки карткою, отримання готівки, зміна ПІН-коду
Отримання оперативної інформації про стан рахунку *
14
у банкоматах та ПОС-терміналах АТ «БАНК БОГУСЛАВ»/банків-пертнерів*
у банкоматах та ПОС-терміналах інших банків на території України та за кордоном
15
Безготівкові розрахунки у сфері торгівлі та побуту
Комісія за отримання готівки у касі та банкоматах:
АТ «БАНК БОГУСЛАВ» та банків-партнерів**
16
- в установах та банкоматах інших банків Україні
- у банках та банкоматах за кордоном
Курс, за яким здійснюється розрахунки з ПС по операціях, здійснених в валюті,
відмінній від валюти рахунку:
17
- по рахунках в іноземній валюті
- в національній валюті
Зміна умов розрахункового обслуговування

VISA Electron

0,5 % + 1 ₴/ $ 0,2 / € 0,2
0,2% (min 2,00₴)
2%
1%

0,5 ₴/ $ 0,1 / € 0,1
2,0 ₴/ $ 0,5 / € 0,5
Не тарифікується
Не тарифікується
1,5%+5 ₴/ $ 1 / € 1
1,5% (min 15 ₴/ $ 3 / € 3 )
Комерційний курс Банка на день розрахунків з ПС + 1% комісії

2,00₴
5 ₴/ $ 1 / € 1
10,00₴

Користування системою M-banking
21

Щомісячна комісія за виконання операцій за допомогою системи M-banking*
доставка SMS-повідомлень через GSM-канал (для абонентів вітчизняних операторів
22
мобільного зв’язку), за кожний звіт*
доставка SMS-повідомлень через GSM-канал (для абонентів закордонних операторів
23
мобільного зв‘язку), за кожний звіт*
Надання овердрафту
Штраф за користування недозволеним овердрафтом по картрахунках (у валюті
24
рахунку)
Відсоткова ставка за користування овердрафтом (% річних) по картрахунках (у
25
валюті рахунку)
Операції з карткою у разі виникнення надзвичайних ситуацій ******
Запити з приводу розслідування міжнародних платежів та інші послуги, пов’язані із
26
взаємодією з VISA Int., (у гривнях по курсу НБУ на день платежу)*
27
Внесення картки до стоп-списку Процесінгового центру *
Внесення картки до міжнародного стоп-списку VISA Int. (сплачується згідно вказаного
28
тарифу банку та тарифами VISA Int, у гривнях по курсу НБУ на день платежу;прим)***
Комісія за термінову видачу готівки під час перебування за кордоном у випадку
29
втрати або крадіжки картки*
Комісія за термінове оформлення БПК під час перебування клієнта за межами
30
України*
Запити документів, що підтверджують операцію або безпідставне оскарження
31
операції за ініціативою клієнта*
Виписки по картрахунках
Видача довідки про наявність та стан рахунку для пред’явлення у сторонні організації
32
на наступний день / протягом поточного дня
33
Щомісячна комісія за надання виписки на мобільний телефон (смс повідомлення)*
Надання виписки про поточний стан рахунку (щомісячно) до 10-го числа наступного
за звітним місяця
особисто у приміщенні банку
34
електронною поштою
додаткової виписки
Перелік лімітів****
35
Отримання готівки через банкомат за добу
36
Отримання готівки через касовий термінал за добу
37
Максимальна разова оплата товарів чи послуг за добу

5 ₴/ $ 1 / € 1
0,5 ₴/ $ 0,1 / € 0,1
1,5 ₴/ $ 0,3 / € 0,3

Згідно Договору
Згідно Договору

Відповідно до рахунків міжнародної платіжної системи VISA Int.
15 ₴/ $ 3 / € 3
$ 25 за 1 тиждень за 1 регіон (мін $ 50) *

---

$ 170

---

$ 250

$ 220

---

80 ₴/ $ 20 / € 15

₴ 150 / ₴ 200
10 ₴/ $ 2 / € 2

Не тарифікується
5,00₴
5,00₴
5 000,00₴
50 000,00₴

3 000,00₴
30 000,00₴

2 000,00₴
10 000,00₴

50 000,00₴

30 000,00₴

10 000,00₴

38
10
10
Кількість обслуговувань на день через термінал
39
10
5
Кількість обслуговувань на день через банкомат
* комісії щодо операцій по рахунках сплачуються у гривнях по курсу (крос-курсу) НБУ на день проведення операції
** банки-партнери – банки, які обслуговуються у платіжній системі «УкрКарт», тобто банкомати та каси банків, де встановлено логотип «УкрКарт».
***комісія сплачується одноразово тільки згідно письмової заяви клієнта у випадку втрати, крадіжки, ін..

5
5
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****перелік лімітів може бути змінено в індивідуальному порядку згідно письмової заяви клієнта та рішення Банку стосовно вищевказаної заяви.
***** оформлення платіжної картки протягом поточного дня здійснюється за подвійним тарифом
****** Комісії за операціями підлягають оподаткуванню податком на додану вартість
За картковими продуктами по операціях здійснених в валюті, відмінній від валюти рахунку,по рахунках в національній валюті тариф складає: комерційний курс Банка
на день розрахунків з ПС + 1% комісії.

Додаток 4
ТАРИФИ АТ «БАНК БОГУСЛАВ»
НА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
БАНКІВСЬКОЇ ПЛАТІЖНОЇ КАРТКИ
МІЖНАРОДНОЇ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ VISA Int.
(зарплатні проекти на підприємствах)
Тариф
№

Найменування послуги
VISA
Gold

VISA Classic

VISA Electron

Основні послуги cплачує підприємство

1

Відкриття рахунку

Не тарифікується

2

Оформлення основної картки строком на 2 роки

3

Зарахування заробітної плати та інших виплат підприємства

70,00₴

50,00₴

20,00₴
1%

Основні послуги cплачує працівник*****

4

Оформлення додаткової картки строком на 2 роки

70,00₴

50,00₴

20,00₴

5

Переоформлення платіжної картки (основної) протягом її дії за
ініціативою клієнта (у тому числі при її втраті та пошкодженні)

70,00₴

50,00₴

20,00₴

6

Переоформлення платіжної картки (основної) протягом її дії за
ініціативою банку

7

Незнижуваний залишок на КР

Не тарифікується
10,00₴

Поповнення рахунку та нарахування процентів
8

Безготівкове (готівкове) поповнення рахунку (за виключенням
заробітної плати та інших виплат підприємства)..

9

Термінове поповнення рахунку через POS-термінал

10

Переказ коштів з рахунку на рахунок в інший банк

11

Проценти, які нараховуються на залишки на рахунку (% річних)
– щомісячно

0,75%

0,5 % + 1 ₴
0,2% (min 2,00₴)

5%

Розрахунки карткою, отримання готівки, зміна ПІН-коду
Отримання оперативної інформації про стан рахунку

12

13

- у банкоматах та ПОС-терміналах АТ «БАНК
БОГУСЛАВ»/банків-пертнерів*

0,30₴

- у банкоматах та ПОС-терміналах інших банк банків на
території України та за кордоном

2,00₴

Безготівкові розрахунки у сфері торгівлі та побуту

Не тарифікується

Комісія за отримання готівки у касі та банкоматах:
14

- АТ «БАНК БОГУСЛАВ» та банків-партнерів**
- в установах та банкоматах інших банків Україні
- у банках та банкоматах за кордоном

Не тарифікується
1,5% + 5,00 ₴
1,5% (min 15,00 ₴)
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Курс, за яким здійснюється розрахунки з ПС по операціях,
здійснених в валюті, відмінній від валюти рахунку:
15
- по рахунках в іноземній валюті

Комерційний курс Банка на день розрахунків з ПС + 1%
комісії

- в національній валюті
Зміна умов розрахункового обслуговування
16

Зміна ПІН-коду через банкомат, за операцію

17

Відновлення ПІН-коду для здійснення розрахунків з платіжною
карткою

2,00₴
10,00₴

Користування системою M-banking
18

Щомісячна комісія за виконання операцій за допомогою системи
M-banking

5,00₴

19

Доставка SMS-повідомлень через GSM-канал (для абонентів
вітчизняних операторів мобільного зв’язку), за кожний звіт

0,50₴

20

Доставка SMS-повідомлень через GSM-канал (для абонентів
закордонних операторів мобільного зв‘язку), за кожний звіт

1,50₴

Надання овердрафту
21

Штраф за користування недозволеним овердрафтом по
картрахунках (у валюті рахунку)

Згідно
Договору

22

Відсоткова ставка за користування овердрафтом (% річних) по
картрахунках (у валюті рахунку)

Згідно
Договору

Операції з карткою у разі виникнення надзвичайних ситуацій ******

23

Запити з приводу розслідування міжнародних платежів та інші
послуги, пов’язані із взаємодією з VISA Int., (у гривнях по курсу
НБУ на день платежу) згідно з тарифами VISA Int. *

24

Внесення картки до стоп-списку Процесінгового центру

25

Внесення картки до міжнародного стоп-списку VISA Int.
(сплачується згідно вказаного тарифу банку та тарифами VISA
Int, у гривнях по курсу НБУ на день платежу;прим)***

26

Комісія за термінову видачу готівки під час перебування за
кордоном у випадку втрати або крадіжки картки*

27

Комісія за термінове оформлення БПК під час перебування
клієнта за межами України*

28

Запити документів, що підтверджують операцію або
безпідставне оскарження операції за ініціативою клієнта

Відповідно до рахунків міжнародної платіжної системи
VISA Int.

15,00₴

$ 25 за 1 тиждень за 1 регіон (мін $ 50) *

---

$ 170

$ 250

---

$ 220

80,00₴

Виписки по картрахунках
29

Видача довідки про наявність та стан рахунку для пред’явлення
у сторонні організації
на наступний день / протягом поточного дня

30

150 ₴ /300 ₴

Щомісячна комісія за надання виписки на мобільний телефон
(смс повідомлення)

10,00₴

Надання виписки про поточний стан рахунку (щомісячно) до 10го числа наступного за звітним місяця
31

особисто у приміщенні банку

Не тарифікується

електронною поштою

5,00₴

додаткової виписки

5,00₴

Перелік лімітів****
32

Отримання готівки через банкомат за добу

33

Отримання готівки через касовий термінал за добу

34

Максимальна разова оплата товарів чи послуг за добу

35

Кількість обслуговувань на день через касовий термінал

5
000,00₴
50
000,00₴
50
000,00₴
10

3 000,00₴

2 000,00₴

30 000,00₴

10 000,00₴

30 000,00₴

10 000,00₴

10

5

36 Кількість обслуговувань на день через банкомат
10
5
* комісії щодо операцій по рахунках сплачуються у гривнях по курсу (крос-курсу) НБУ на день проведення операції

5
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** банки-партнери – банки, які обслуговуються у платіжній системі «УкрКарт», тобто банкомати та каси банків, де встановлено логотип
«УкрКарт».
***комісія сплачується одноразово тільки згідно письмової заяви клієнта у випадку втрати, крадіжки, ін..
****перелік лімітів може бути змінено в індивідуальному порядку згідно письмової заяви клієнта та рішення Банку стосовно
вищевказаної заяви.
***** оформлення платіжної картки протягом поточного дня здійснюється за подвійним тарифом
****** Комісії за операціями підлягають оподаткуванню податком на додану вартість
За картковими продуктами по операціях здійснених в валюті, відмінній від валюти рахунку,по рахунках в національній валюті тариф
складає: комерційний курс Банка на день розрахунків з ПС + 1% комісії.

Додаток 5
ТАРИФИ АТ «БАНК БОГУСЛАВ»
НА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
БАНКІВСЬКОЇ ПЛАТІЖНОЇ КАРТКИ
МІЖНАРОДНОЇ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ VISA Int.
(Універсальний картковий)

Тариф
№

Найменування послуги

VISA
Classic

VISA Gold

VISA
Electron

Основні послуги *****
1

Відкриття рахунку

Не тарифікується
250,00₴
(в разі
розміщення
вкладу >
250 000,00 ₴
або
еквівалент 0,01₴ )

75,00₴
(в разі
розміщення
вкладу >
150 000,00
₴ або
еквівалент0,01₴ )

0,01₴

2

Розрахунково-касове обслуговування рахунку строком на 2 роки *

3

Оформлення додаткової картки (того ж класу, або класом
нижче)*:

300,00₴

80,00₴

40,00₴

4

Переоформлення платіжної картки (основної та додаткових)
протягом її дії за ініціативою клієнта (у тому числі при її втраті та
пошкодженні)*

300,00₴

80,00₴

40,00₴

5

Переоформлення платіжної картки (основної та додаткових)
протягом її дії за ініціативою банку

6

Переоформлення основної платіжної картки по закінченню терміну
її дії*

300,00₴

80,00₴

40,00₴

7

Переоформлення додаткової платіжної картки по закінченню
терміну її дії*

300,00₴

80,00₴

40,00₴

8

Мінімальний первинний внесок на рахунок (у валюті рахунку)

9

Незнижуваний залишок на КР

Не тарифікується

5 000 ₴/ $ 1 000 / € 1000
50% від первинного внеску

Поповнення рахунку та нарахування процентів
Безготівкове поповнення рахунку:

0,5 % (min 1 ₴/ $ 0,2 / € 0,2)

10
Готівкове поповнення рахунку:
11

Термінове поповнення рахунку через POS-термінал

12

Переказ коштів з рахунку на рахунок в інший банк

Не тарифікується
0,5 % + 1 ₴/ $ 0,2 / € 0,2
0,2% (min 2,00₴)

Проценти, які нараховуються на залишки на поточному рахунку (% річних) – у валюті рахунку
13

- До суми, що становить 3 незнижувальних залишки

₴-8% / $-3,5% / € - 3%

- До суми, що перебільшує 3 незнижувальні залишки

0,01%
Стор. 10 із 20

Розрахунки карткою, отримання готівки, зміна ПІН-коду

14

Отримання оперативної інформації про стан рахунку *
- у банкоматах та ПОС-терміналах АТ «БАНК БОГУСЛАВ»/банківпертнерів**

0,5 ₴/ $ 0,1 / € 0,1

- у банкоматах та ПОС-терміналах інших банків на території
України та за кордоном
15

2,0 ₴/ $ 0,5 / € 0,5

Безготівкові розрахунки у сфері торгівлі та побуту

Не тарифікується

Комісія за отримання готівки у касі та банкоматах:
- АТ «БАНК БОГУСЛАВ»
- банків-партнерів*
16

Не тарифікується
0,75% + 1 ₴/ $ 0,2 / € 0,2

- в установах та банкоматах інших банків Україні

1,5% + 5 ₴/ $ 1 / € 1

- у банках та банкоматах за кордоном
Курс, за яким здійснюється розрахунки з ПС по операціях,
здійснених в валюті, відмінній від валюти рахунку:
17
- по рахунках в іноземній валюті

1,5% min 15 ₴/ $ 3 / € 3

Комерційний курс Банка на день
розрахунків з ПС + 1% комісії

- в національній валюті
Зміна умов розрахункового обслуговування
18

Зміна щоденних карткових лімітів за заявою клієнта

19

Зміна ПІН-коду через банкомат, за операцію *

20

Відновлення ПІН-коду для здійснення розрахунків з платіжною
карткою

2,00₴
5 ₴/ $ 1 / € 1
10,00₴

Користування системою M-banking
21

Щомісячна комісія за виконання операцій за допомогою системи
M-banking*

22

доставка SMS-повідомлень через GSM-канал (для абонентів
вітчизняних операторів мобільного зв’язку), за кожний звіт*

0,5 ₴/ $ 0,1 / € 0,1

23

доставка SMS-повідомлень через GSM-канал (для абонентів
закордонних операторів мобільного зв‘язку), за кожний звіт*

1,5 ₴/ $ 0,3 / € 0,3

5 ₴/ $ 1 / € 1

Надання овердрафту
24

Штраф за користування недозволеним овердрафтом по
картрахунках (у валюті рахунку)

Згідно Договору

25

Відсоткова ставка за користування овердрафтом (% річних) по
картрахунках (у валюті рахунку)

Згідно Договору

Операції з карткою у разі виникнення надзвичайних ситуацій ******

26

Запити з приводу розслідування міжнародних платежів та інші
послуги, пов’язані із взаємодією з VISA Int., (у гривнях по курсу
НБУ на день платежу)*

27

Внесення картки до стоп-списку Процесінгового центру *

28

Внесення картки до міжнародного стоп-списку VISA Int.
(сплачується згідно вказаного тарифу банку та тарифами VISA Int,
у гривнях по курсу НБУ на день платежу;прим)***

29

Комісія за термінову видачу готівки під час перебування за
кордоном у випадку втрати або крадіжки картки*

30

Комісія за термінове оформлення БПК під час перебування
клієнта за межами України*

31

Запити документів, що підтверджують операцію або безпідставне
оскарження операції за ініціативою клієнта*

Відповідно до рахунків міжнародної
платіжної системи VISA Int.

15 ₴/ $ 3 / € 3

$ 25 за 1 тиждень за 1
регіон (мін $ 50) *

---

$ 170

---

$ 250

$ 220

---

80 ₴/ $ 20 / € 15

Виписки по картрахунках
32

33

Видача довідки про наявність та стан рахун-ку для пред’явлення у
сторонні організації
на наступний день / протягом поточного дня

150 ₴ /300 ₴

Щомісячна комісія за надання виписки на мобільний телефон (смс
повідомлення)*

10 ₴/ $ 2 / € 2

Стор. 11 із 20

Надання виписки про поточний стан рахунку (щомісячно) до 10-го
числа наступного за звітним місяця
34

особисто у приміщенні банку

Не тарифікується

електронною поштою

5,00₴

додаткової виписки

5,00₴

Перелік лімітів****
35

Отримання готівки через банкомат за добу

5 000,00₴

3 000,00₴

36

Отримання готівки через касовий термінал за добу

50 000,00₴

30 000,00₴

37

Максимальна разова оплата товарів чи послуг за добу

50 000,00₴

30 000,00₴

38

Кількість обслуговувань на день через термінал

10

10

2 000,00₴
10
000,00₴
10
000,00₴
5

39

Кількість обслуговувань на день через банкомат

10

5

5

*

комісії щодо операцій по рахунках сплачуються у гривнях по курсу (крос-курсу) НБУ на день проведення операції

** банки-партнери – банки, які обслуговуються у платіжній системі «УкрКарт», тобто банкомати та каси банків, де
встановлено логотип «УкрКарт».
***комісія сплачується одноразово тільки згідно письмової заяви клієнта у випадку втрати, крадіжки, ін..
****перелік лімітів може бути змінено в індивідуальному порядку згідно письмової заяви клієнта та рішення Банку
стосовно вищевказаної заяви.
***** оформлення платіжної картки протягом поточного дня здійснюється за подвійним тарифом
****** Комісії за операціями підлягають оподаткуванню податком на додану вартість
За картковими продуктами по операціях здійснених в валюті, відмінній від валюти рахунку,по рахунках в національній
валюті тариф складає: комерційний курс Банка на день розрахунків з ПС + 1% комісії.

Додаток 6
ТАРИФИ АТ «БАНК БОГУСЛАВ»
НА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
БАНКІВСЬКОЇ ПЛАТІЖНОЇ КАРТКИ
МІЖНАРОДНОЇ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ VISA Int.
(Універсальний картковий+)
Тариф
№

Найменування послуги
VISA Gold

VISA Classic

VISA
Electron

Основні послуги *****
1

Відкриття рахунку

Не тарифікується
250,00₴
(в разі
розміщення
вкладу >
250 000,00 ₴
або
еквівалент 0,01₴ )

75,00₴
(в разі
розміщення
вкладу >
150 000,00 ₴
або
еквівалент0,01₴ )

0,01₴

2

Розрахунково-касове обслуговування рахунку строком на 2
роки *

3

Оформлення додаткової картки (того ж класу, або класом
нижче)*:

300,00₴

80,00₴

40,00₴

4

Переоформлення платіжної картки (основної та додаткових)
протягом її дії за ініціативою клієнта (у тому числі при її втраті
та пошкодженні)*

300,00₴

80,00₴

40,00₴

5

Переоформлення платіжної картки (основної та додаткових)
протягом її дії за ініціативою банку

6

Переоформлення основної платіжної картки по закінченню
терміну її дії*

300,00₴

80,00₴

40,00₴

7

Переоформлення додаткової платіжної картки по закінченню
терміну її дії*

300,00₴

80,00₴

40,00₴

Не тарифікується

Стор. 12 із 20

8

Мінімальний первинний внесок на рахунок (у валюті рахунку)

9

Незнижуваний залишок на КР

5 000 ₴/ $ 1 000 / € 1000
50% від первинного внеску

Поповнення рахунку та нарахування процентів
10

Безготівкове (готівкове) поповнення рахунку.

11

Термінове поповнення рахунку через POS-термінал

12

Переказ коштів з рахунку на рахунок в інший банк

13

Проценти, які нараховуються на залишки на поточному
рахунку (% річних) – у валюті рахунку

Не тарифікується

0,5 % + 1 ₴/ $ 0,2 / € 0,2
0,2% (min 2,00₴)

₴- 9% / $-4% / € - 3,5%

Розрахунки карткою, отримання готівки, зміна ПІН-коду
Отримання оперативної інформації про стан рахунку *

14

15

- у банкоматах та ПОС-терміналах АТ «БАНК
БОГУСЛАВ»/банків-пертнерів**

0,5 ₴/ $ 0,1 / € 0,1

- у банкоматах та ПОС-терміналах інших банків на території
України та за кордоном

2,0 ₴/ $ 0,5 / € 0,5

Безготівкові розрахунки у сфері торгівлі та побуту

Не тарифікується

Комісія за отримання готівки у касі та банкоматах:

16

- АТ «БАНК БОГУСЛАВ»

0,75% + 1 ₴/ $ 0,2 / € 0,2

- банків-партнерів*

0,75% + 1 ₴/ $ 0,2 / € 0,2

- в установах та банкоматах інших банків Україні
- у банках та банкоматах за кордоном
Курс, за яким здійснюється розрахунки з ПС по операціях,
здійснених в валюті, відмінній від валюти рахунку:

17
- по рахунках в іноземній валюті

1,5% + 5 ₴/ $ 1 / € 1
1,5% min 15 ₴/ $ 3 / € 3

Комерційний курс Банка на день
розрахунків з ПС + 1% комісії

- в національній валюті
Зміна умов розрахункового обслуговування
18

Зміна щоденних карткових лімітів за заявою клієнта

19

Зміна ПІН-коду через банкомат, за операцію *

20

Відновлення ПІН-коду для здійснення розрахунків з платіжною
карткою

2,00₴

5 ₴/ $ 1 / € 1
10,00₴

Користування системою M-banking
21

Щомісячна комісія за виконання операцій за допомогою
системи M-banking*

22

доставка SMS-повідомлень через GSM-канал (для абонентів
вітчизняних операторів мобільного зв’язку), за кожний звіт*

0,5 ₴/ $ 0,1 / € 0,1

23

доставка SMS-повідомлень через GSM-канал (для абонентів
закордонних операторів мобільного зв‘язку), за кожний звіт*

1,5 ₴/ $ 0,3 / € 0,3

5 ₴/ $ 1 / € 1

Надання овердрафту
24

Штраф за користування недозволеним овердрафтом по
картрахунках (у валюті рахунку)

Згідно Договору

25

Відсоткова ставка за користування овердрафтом (% річних) по
картрахунках (у валюті рахунку)

Згідно Договору

Операції з карткою у разі виникнення надзвичайних ситуацій ******

26

Запити з приводу розслідування міжнародних платежів та інші
послуги, пов’язані із взаємодією з VISA Int., (у гривнях по курсу
НБУ на день платежу)*

27

Внесення картки до стоп-списку Процесінгового центру *

Відповідно до рахунків міжнародної
платіжної системи VISA Int.

15 ₴/ $ 3 / € 3
Стор. 13 із 20

28

Внесення картки до міжнародного стоп-списку VISA Int.
(сплачується згідно вказаного тарифу банку та тарифами VISA
Int, у гривнях по курсу НБУ на день платежу;прим)***

29

Комісія за термінову видачу готівки під час перебування за
кордоном у випадку втрати або крадіжки картки*

30

Комісія за термінове оформлення БПК під час перебування
клієнта за межами України*

31

Запити документів, що підтверджують операцію або
безпідставне оскарження операції за ініціативою клієнта*

$ 25 за 1 тиждень за 1
регіон (мін $ 50) *

---

$ 170

---

$ 250

$ 220

---

80 ₴/ $ 20 / € 15

Виписки по картрахунках
32

33

Видача довідки про наявність та стан рахун-ку для
пред’явлення у сторонні організації
на наступний день / протягом поточного дня

150 ₴ /300 ₴

Щомісячна комісія за надання виписки на мобільний телефон
(смс повідомлення)*

10 ₴/ $ 2 / € 2

Надання виписки про поточний стан рахунку (щомісячно) до
10-го числа наступного за звітним місяця
34

особисто у приміщенні банку

Не тарифікується

електронною поштою

5,00₴

додаткової виписки

5,00₴

Перелік лімітів****
35

Отримання готівки через банкомат за добу

5 000,00₴

3 000,00₴

2 000,00₴

36

Отримання готівки через касовий термінал за добу

50 000,00₴

30 000,00₴

10 000,00₴

37

Максимальна разова оплата товарів чи послуг за добу

50 000,00₴

30 000,00₴

10 000,00₴

38

Кількість обслуговувань на день через термінал

10

10

5

39

Кількість обслуговувань на день через банкомат

10

5

5

*

комісії щодо операцій по рахунках сплачуються у гривнях по курсу (крос-курсу) НБУ на день проведення операції

** банки-партнери – банки, які обслуговуються у платіжній системі «УкрКарт», тобто банкомати та каси банків, де
встановлено логотип «УкрКарт».
***комісія сплачується одноразово тільки згідно письмової заяви клієнта у випадку втрати, крадіжки, ін..
****перелік лімітів може бути змінено в індивідуальному порядку згідно письмової заяви клієнта та рішення Банку
стосовно вищевказаної заяви.
***** оформлення платіжної картки протягом поточного дня здійснюється за подвійним тарифом
****** Комісії за операціями підлягають оподаткуванню податком на додану вартість
За картковими продуктами по операціях здійснених в валюті, відмінній від валюти рахунку,по рахунках в
національній валюті тариф складає: комерційний курс Банка на день розрахунків з ПС + 1% комісії.

Додаток 7
ТАРИФИ АТ «БАНК БОГУСЛАВ»
НА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
БАНКІВСЬКОЇ ПЛАТІЖНОЇ КАРТКИ
МІЖНАРОДНОЇ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ VISA Int.
(для корпоративних клієнтів)

Тариф
№

Найменування послуги
VISA Gold

VISA Classic

VISA
Electron

Основні послуги *****
1

Відкриття рахунку

Не тарифікується

Стор. 14 із 20

2

Оформлення основної картки строком на 2 роки

500,00₴

150,00₴

50,00₴

3

Оформлення додаткової картки: термін дії додаткових
карток співпадає з терміном дії основної картки: при відкритті
додаткової картки через деякий час після відкриття основної
термін її дії не може перевищувати термін дії основної; додатковою може бути тільки картка того ж класу, що і
основна, або класом нижче

300,00₴

80,00₴

40,00₴

4

Переоформлення платіжної картки (основної та додаткових)
протягом її дії за ініціативою клієнта (у тому числі при її
втраті та пошкодженні)

300,00₴

80,00₴

40,00₴

5

Незнижуваний залишок на КР

100,00₴

100,00₴

100,00₴

Поповнення рахунку та нарахування процентів
6

Безготівкове (готівкове) поповнення рахунку.

7

Термінове поповнення рахунку через POS-термінал

8

Переказ коштів з рахунку на рахунок в інший банк

9

Проценти, які нараховуються на залишки на рахунку (%
річних)

Не тарифікується

0,5 % + 1 ₴
0,2% (min 1,00₴)

2%

Розрахунки карткою, отримання готівки, зміна ПІН-коду
Отримання оперативної інформації про стан рахунку

10

11

- у банкоматах та ПОС-терміналах АТ «БАНК
БОГУСЛАВ»/банків-пертнерів**

0,50₴

- у банкоматах та ПОС-терміналах інших банк банків на
території України та за кордоном

2,00₴

Безготівкові розрахунки у сфері торгівлі та побуту

Не тарифікується

Комісія за отримання готівки у касі та банкоматах:
- АТ «БАНК БОГУСЛАВ» та банків-партнерів**
- в установах та банкоматах інших банків Україні
12

- у банках та банкоматах за кордоном

Курс, за яким здійснюється розрахунки з ПС по операціях,
здійснених в валюті, відмінній від валюти рахунку:
13
- по рахунках в іноземній валюті

0,75% + 1 ₴
1,5% + 5 ₴
1,5% (min 15 ₴)

Комерційний курс Банка на день
розрахунків з ПС + 1% комісії

- в національній валюті
Зміна умов розрахункового обслуговування
14

Зміна щоденних карткових лімітів за заявою клієнта

2,00₴

15

Розблокування за заявою клієнта дії платіжної картки, що
раніше була призупинена

5,00₴

16

Зміна ПІН-коду через банкомат, за операцію

5,00₴

Стор. 15 із 20

17

Відновлення ПІН-коду для здійснення розрахунків з
платіжною карткою

10,00₴

Користування системою M-banking
18

Щомісячна комісія за виконання операцій за допомогою
системи M-banking

5,00₴

19

Доставка SMS-повідомлень через GSM-канал (для абонентів
вітчизняних операторів мобільного зв’язку), за кожний звіт

0,50₴

20

Доставка SMS-повідомлень через GSM-канал (для абонентів
закордонних операторів мобільного зв‘язку), за кожний звіт

1,50₴

Надання овердрафту
21

Штраф за користування недозволеним овердрафтом по
картрахунках (у валюті рахунку)

Згідно Договору

Операції з карткою у разі виникнення надзвичайних ситуацій ******

22

Запити з приводу розслідування міжнародних платежів та
інші послуги, пов’язані із взаємодією з VISA Int., (у гривнях по
курсу НБУ на день платежу) згідно з тарифами VISA Int. *

23

Внесення картки до стоп-списку Процесінгового центру

24

Внесення картки до міжнародного стоп-списку VISA Int.
(сплачується згідно вказаного тарифу банку та тарифами
VISA Int, у гривнях по курсу НБУ на день платежу;прим)***

25 USD за 1 тиждень за 1 регіон, мін 50 USD

25

Комісія за термінову видачу готівки під час перебування за
кордоном у випадку втрати або крадіжки картки*

150 USD

26

Комісія за термінове оформлення БПК під час перебування
клієнта за межами України*

250 USD

27

Запити документів, що підтверджують операцію або
безпідставне оскарження операції за ініціативою клієнта

Відповідно до рахунків міжнародної
платіжної системи VISA Int.

15 грн.

80 грн.

Виписки по картрахунках
28

Видача довідки про наявність та стан рахунку для
пред’явлення у сторонні організації

150 ₴ /300 ₴

на наступний день / протягом поточного дня
29

Щомісячна комісія за надання виписки на мобільний
телефон (смс повідомлення)

10₴

Перелік лімітів****
30

Отримання готівки через банкомат за добу

5 000,00₴

3 000,00₴

2 000,00₴

31

Отримання готівки через касовий термінал за добу

50 000,00₴

30 000,00₴

10 000,00₴

32

Максимальна разова оплата товарів чи послуг за добу

50 000,00₴

30 000,00₴

10 000,00₴

33

Кількість обслуговувань на день через касовий термінал

10

10

5

34

Кількість обслуговувань на день через банкомат

10

5

5

*

комісії щодо операцій по рахунках сплачуються у гривнях по курсу (крос-курсу) НБУ на день проведення операції

** банки-партнери – банки, які обслуговуються у платіжній системі «УкрКарт», тобто банкомати та каси банків, де
встановлено логотип «УкрКарт».
***комісія сплачується одноразово тільки згідно письмової заяви клієнта у випадку втрати, крадіжки, ін..
****перелік лімітів може бути змінено в індивідуальному порядку згідно письмової заяви клієнта та рішення Банку
стосовно вищевказаної заяви.
***** оформлення платіжної картки протягом поточного дня здійснюється за подвійним тарифом
****** Комісії за операціями підлягають оподаткуванню податком на додану вартість
За картковими продуктами по операціях здійснених в валюті, відмінній від валюти рахунку,по рахунках в
національній валюті тариф складає: комерційний курс Банка на день розрахунків з ПС + 1% комісії.

Стор. 16 із 20

Додаток 10
ТАРИФИ АТ «БАНК БОГУСЛАВ»
НА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
БАНКІВСЬКОЇ ПЛАТІЖНОЇ КАРТКИ
МІЖНАРОДНОЇ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ VISA Int.
(зарплатний проект для працівників банку)

Тариф
№

Найменування послуги
VISA Gold

VISA
Classic

VISA
Electron

Основні послуги *****
1

Відкриття рахунку

Не тарифікується

2

Оформлення основної картки строком на 2 роки

150,00₴

90,00₴

0,01₴

3

Оформлення додаткової картки: - термін дії
додаткових карток співпадає з терміном дії основної
картки: при відкритті додаткової картки через деякий
час після відкриття основної термін її дії не може
перевищувати термін дії основної;

150,00₴

90,00₴

35,00₴

4

Переоформлення платіжної картки (основної та
додаткових) протягом її дії за ініціативою клієнта (у
тому числі при її втраті та пошкодженні)

150,00₴

90,00₴

35,00₴

5

Незнижуваний залишок на КР

немає

Поповнення рахунку та нарахування процентів
6

Безготівкове (готівкове) поповнення рахунку.

Не тарифікується

7

Термінове поповнення рахунку через POS-термінал

Не тарифікується

8

Переказ коштів з рахунку на рахунок в інший банк

9

Проценти, які нараховуються на залишки на рахунку
(% річних)

0,2% (min 1,00₴)

12%

Розрахунки карткою, отримання готівки, зміна ПІН-коду
Отримання оперативної інформації про стан рахунку

10

11

- у банкоматах та ПОС-терміналах АТ «БАНК
БОГУСЛАВ»/банків-пертнерів*

0,30₴

- у банкоматах та ПОС-терміналах інших банк банків
на території України та за кордоном

1,00₴

Безготівкові розрахунки у сфері торгівлі та побуту

Не тарифікується

Комісія за отримання готівки у касі та банкоматах:
- АТ «БАНК БОГУСЛАВ» та банків-партнерів**
- в установах та банкоматах інших банків Україні
12

13

- у банках та банкоматах за кордоном

Курс, за яким здійснюється розрахунки з ПС по
операціях, здійснених в валюті, відмінній від валюти
рахунку:
- по рахунках в іноземній валюті

Не тарифікується
1,5% + 5 ₴
1,5% min 15 ₴

Комерційний курс Банка на день
розрахунків з ПС + 1% комісії

- в національній валюті
Зміна умов розрахункового обслуговування
14

зміна щоденних карткових лімітів за заявою клієнта

Не тарифікується
Стор. 17 із 20

15

Розблокування за заявою клієнта дії платіжної картки,
що раніше була призупинена

16

Зміна ПІН-коду через банкомат, за операцію

2,00₴

17

Відновлення ПІН-коду для здійснення розрахунків з
платіжною карткою

5,00₴

Не тарифікується

Користування системою M-banking
18

Щомісячна комісія за виконання операцій за
допомогою системи M-banking

5,00₴

19

доставка SMS-повідомлень через GSM-канал (для
абонентів вітчизняних операторів мобільного зв’язку),
за кожний звіт

0,50₴

20

доставка SMS-повідомлень через GSM-канал (для
абонентів закордонних операторів мобільного
зв‘язку), за кожний звіт

1,50₴

Надання овердрафту
21

Штраф за користування недозволеним овердрафтом
по картрахунках (у валюті рахунку)

Згідно Договору

22

Відсоткова ставка за користування овердрафтом (%
річних) по картрахунках (у валюті рахунку)

Згідно Договору

Операції з карткою у разі виникнення надзвичайних ситуацій ******

23

Запити з приводу розслідування міжнародних
платежів та інші послуги, пов’язані із взаємодією з
VISA Int., (у гривнях по курсу НБУ на день платежу)
згідно з тарифами VISA Int. *

24

Внесення картки до стоп-списку Процесінгового
центру

25

Внесення картки до міжнародного стоп-списку VISA
Int. (сплачується згідно вказаного тарифу банку та
тарифами VISA Int, у гривнях по курсу НБУ на день
платежу;прим)***

26

Комісія за термінову видачу готівки під час
перебування за кордоном у випадку втрати або
крадіжки картки*

$ 150

27

Комісія за термінове оформлення БПК під час
перебування клієнта за межами України*

$ 250

28

Запити документів, що підтверджують операцію або
безпідставне оскарження операції за ініціативою
клієнта

Відповідно до рахунків міжнародної
платіжної системи VISA Int.

15,00₴

$ 25 за 1 тиждень за 1 регіон (мін $ 50) *

80,00₴

Виписки по картрахунках
29

Видача довідки про наявність та стан рахунку для
пред’явлення у сторонні організації
на наступний день / протягом поточного дня

30

150 ₴ /300 ₴

Щомісячна комісія за надання виписки на мобільний
телефон (смс повідомлення)

10,00₴

Надання виписки про поточний стан рахунку
(щомісячно) до 10-го числа наступного за звітним
місяця
31

особисто у приміщенні банку
електронною поштою
додаткової виписки

Перелік лімітів****
31

Отримання готівки через банкомат за добу

10 000,00₴

5 000,00₴

3 000,00₴

32

Отримання готівки через касовий термінал за добу
50 000,00₴
30 000,00₴
10 000,00₴
Максимальна разова оплата товарів чи послуг за
33
50 000,00₴
30 000,00₴
10 000,00₴
добу
Кількість обслуговувань на день через касовий
34
10
10
5
термінал
35 Кількість обслуговувань на день через банкомат
10
5
5
* комісії щодо операцій по рахунках сплачуються у гривнях по курсу (крос-курсу) НБУ на день проведення
операції
** банки-партнери – банки, які обслуговуються у платіжній системі «УкрКарт», тобто банкомати та каси
банків, де встановлено логотип «УкрКарт».
***комісія сплачується одноразово тільки згідно письмової заяви клієнта у випадку втрати, крадіжки, ін..
****перелік лімітів може бути змінено в індивідуальному порядку згідно письмової заяви клієнта та рішення
Банку стосовно вищевказаної заяви.
***** оформлення платіжної картки протягом поточного дня здійснюється за подвійним тарифом
****** Комісії за операціями підлягають оподаткуванню податком на додану вартість
Стор. 18 із 20

За картковими продуктами по операціях здійснених в валюті, відмінній від валюти рахунку,по рахунках в
національній валюті тариф складає: комерційний курс Банка на день розрахунків з ПС + 1% комісії.

Додаток 11
ТАРИФИ АТ «БАНК БОГУСЛАВ»
НА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
БАНКІВСЬКОЇ ПЛАТІЖНОЇ КАРТКИ
МІЖНАРОДНОЇ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ VISA Int.
(для вкладників співробітників банку)
Тариф
№

Найменування послуги
VISA Gold

VISA Classic

VISA
Electron

Основні послуги *****
1

Відкриття рахунку

Не тарифікується

2

Розрахунково-касове обслуговування рахунку строком на 2
роки *

250,00 ₴
(0,01 ₴ (в разі
розміщення
вкладу >
250 000,00 ₴
або
еквівалент)

3

Оформлення додаткової картки: - додатковою може бути
тільки картка того ж класу, що і основна, або класом нижче*

300,00₴

80,00₴

40,00₴

4

Переоформлення платіжної картки (основної та додаткових)
протягом її дії за ініціативою клієнта (у тому числі при її втраті
та пошкодженні)*

300,00₴

80,00₴

40,00₴

5

Переоформлення платіжної картки (основної та додаткових)
протягом її дії за ініціативою банку

6

Переоформлення основної платіжної картки по закінченню
терміну її дії*

300,00₴

80,00₴

40,00₴

7

Переоформлення додаткової платіжної картки по закінченню
терміну її дії*

300,00₴

80,00₴

40,00₴

Безготівкове (готівкове) поповнення рахунку.

11

Термінове поповнення рахунку через POS-термінал

12

Переказ коштів з рахунку на рахунок в інший банк

0,01₴

Не тарифікується

8
Мінімальний внесок на рахунок (у валюті рахунку)
9
Незнижуваний залишок на КР
Поповнення рахунку та нарахування процентів
10

75,00₴
(0,01 ₴ в разі
розміщення
вкладу >
50 000 ₴ або
еквівалент

немає
немає
Не тарифікується
0,5 % + 1 ₴/ $ 0,2 / € 0,2
0,2% (min 2,00₴)

Проценти, які нараховуються на залишки на рахунку (% річних) – у валюті рахунку
13

Рахунки в гривнях

2%

Рахунки в доларах США або ЄВРО

1%

Розрахунки карткою, отримання готівки, зміна ПІН-коду
Отримання оперативної інформації про стан рахунку *

14

- у банкоматах та ПОС-терміналах АТ «БАНК
БОГУСЛАВ»/банків-пертнерів**
- у банкоматах та ПОС-терміналах інших банк банків на
території України та за кордоном

15

Безготівкові розрахунки у сфері торгівлі та побуту

0,5 ₴/ $ 0,1 / € 0,1

2 ₴/ $ 0,5 / € 0,5
Не тарифікується

Комісія за отримання готівки у касі та банкоматах:
16

- АТ «БАНК БОГУСЛАВ»
- банків-партнерів*
- в установах та банкоматах інших банків Україні

Не тарифікується
0,75% + 1 ₴/ $ 0,2 / € 0,2
1,5% + 5 ₴/ $ 1 / € 1
Стор. 19 із 20

у банках та банкоматах за кордоном
Курс, за яким здійснюється розрахунки з ПС по операціях,
здійснених в валюті, відмінній від валюти рахунку:
17
- по рахунках в іноземній валюті

1,5% min 15 ₴/ $ 3 / € 3

Комерційний курс Банка на день розрахунків
з ПС + 1% комісії

- в національній валюті
Зміна умов розрахункового обслуговування
18

Зміна щоденних карткових лімітів за заявою клієнта

19

Зміна ПІН-коду через банкомат, за операцію*

20

Відновлення ПІН-коду для здійснення розрахунків з платіжною
карткою

2,00₴
5 ₴/ $ 1 / € 1
10,00₴

Користування системою M-banking
21

Щомісячна комісія за виконання операцій за допомогою
системи M-banking*

22

доставка SMS-повідомлень через GSM-канал (для абонентів
вітчизняних операторів мобільного зв’язку), за кожний звіт*

0,5 ₴/ $ 0,1 / € 0,1

23

доставка SMS-повідомлень через GSM-канал (для абонентів
закордонних операторів мобільного зв‘язку), за кожний звіт*

1,5 ₴/ $ 0,3 / € 0,3

5 ₴/ $ 1 / € 1

Надання овердрафту
24

Штраф за користування недозволеним овердрафтом по
картрахунках (у валюті рахунку)

Згідно Договору

25

Відсоткова ставка за користування овердрафтом (% річних) по
картрахунках (у валюті рахунку)

Згідно Договору

Операції з карткою у разі виникнення надзвичайних ситуацій ******

26

Запити з приводу розслідування міжнародних платежів та інші
послуги, пов’язані із взаємодією з VISA Int., (у гривнях по курсу
НБУ на день платежу) згідно з тарифами VISA Int.*

27

Внесення картки до стоп-списку Процесінгового центру *

28

Внесення картки до міжнародного стоп-списку VISA Int.
(сплачується згідно вказаного тарифу банку та тарифами VISA
Int, у гривнях по курсу НБУ на день платежу;прим)***

29

Комісія за термінову видачу готівки під час перебування за
кордоном у випадку втрати або крадіжки картки *

30

Комісія за термінове оформлення БПК під час перебування
клієнта за межами України*

31

Запити документів, що підтверджують операцію або
безпідставне оскарження операції за ініціативою клієнта*

Відповідно до рахунків міжнародної
платіжної системи VISA Int.

15 ₴/ $ 3 / € 3

$ 25 за 1 тиждень за 1 регіон (мін $ 50) *

$ 170

$ 250

---

$ 220

---

80 ₴/ $ 20 / € 15

Виписки по картрахунках
32

33

Видача довідки про наявність та стан рахунку для
пред’явлення у сторонні організації
на наступний день / протягом поточного дня

150 ₴ /300 ₴

Щомісячна комісія за надання виписки на мобільний
телефон (смс повідомлення)*

10 ₴/ $ 2 / € 2

Надання виписки про поточний стан рахунку (щомісячно) до
10-го числа наступного за звітним місяця
34

особисто у приміщенні банку

Не тарифікується

електронною поштою
додаткової виписки
Перелік лімітів****
35
Отримання готівки через банкомат за добу

5,00₴
5,00₴
5 000,00₴

3 000,00₴

2 000,00₴

36

Отримання готівки через касовий термінал за добу

50 000,00₴

30 000,00₴

10 000,00₴

37

Максимальна разова оплата товарів чи послуг за добу

50 000,00₴

30 000,00₴

10 000,00₴

38

Кількість обслуговувань на день через термінал

10

10

5

39
Кількість обслуговувань на день через банкомат
10
5
* комісії щодо операцій по рахунках сплачуються у гривнях по курсу (крос-курсу) НБУ на день проведення операції

5

Стор. 20 із 20

** банки-партнери – банки, які обслуговуються у платіжній системі «УкрКарт», тобто банкомати та каси банків, де
встановлено логотип «УкрКарт».
***комісія сплачується одноразово тільки згідно письмової заяви клієнта у випадку втрати, крадіжки, ін..
****перелік лімітів може бути змінено в індивідуальному порядку згідно письмової заяви клієнта та рішення Банку стосовно
вищевказаної заяви.
***** оформлення платіжної картки протягом поточного дня здійснюється за подвійним тарифом
****** Комісії за операціями підлягають оподаткуванню податком на додану вартість
За картковими продуктами по операціях здійснених в валюті, відмінній від валюти рахунку,по рахунках в національній
валюті тариф складає: комерційний курс Банка на день розрахунків з ПС + 1% комісії.
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