"Затверджено" Рішенням Правління від 11 жовтня
2016 року, Протокол №16, вступає в силу з 25 жовтня
2016

Тарифи Банку. АТ "АЛЬТБАНК". Послуги банку, що надаються фізичним особам
РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

Послуги та операції Банку

Вартість послуги (операції)
іноземна
національна валюта
валюта*

ПДВ

* ВСІ комісії по операціях в іноземній валюті розраховуються у валюті операції (якщо не вказана валюта тарифу) та сплачуються в національній
валюті по курсу НБУ на дату проведення операції

1.
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.
1.9.

Відкриття, обслуговування та закриття рахунків у національній та іноземній валюті
Відкриття, обслуговування та закриття в національній та іноземній валюті:
тариф не передбачено
поточного та депозитного (вкладного) рахунку
згідно з рішенням КУАП
Процентні ставки по залишкам на рахунках
Надання довідки по розрахунково - касовому обслуговуванню (за документ):
30,00 грн.
про залишки коштів на рахунку, на дату
50,00 грн.
про рух коштів (обороти) за період
150,00
грн.
інші (комбіновані) довідки
Термінове надання довідки в день подання заяви (за
30,00 грн.
документ, додатково до звичайного тарифа)
Надання довідки по розрахунково - касовому
30,00 грн.
обслуговуванню англійською мовою (за документ,
додатково до звичаного тарифу)
Надання виписки про рух коштів (обороти) за
тариф не передбачено
попередній день
Надання виписки про рух коштів (обороти) за період:
за поточний та попередній місяці
інші
Надання копії SWIFT-повідомлення, що підтверджує
здійснення переказу
Видача дозволу на вивезення іноземної валюти за
кордон, яка знімається з поточного, депозитного
рахунків

Оформлення платіжного доручення та заяви про
купівлю/продаж іноземної валюти або банківських
1.10.
металів для фізичної особи за бажанням клієнта (за
документ)
Видача дублікату квитанції з оплати платежу від
1.11.
фізичної особи
1.12. Розрахункове обслуговування недіючих рахунків*

без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ

30,00 грн.
50,00 грн.
-

50,00 грн.

без ПДВ

-

50,00 грн.

без ПДВ

-

15,00 грн.

без ПДВ

10,00 грн. за одну копію

без ПДВ

200,00 грн щомісячно

без ПДВ

* недіючим вважається рахунок, по якому протягом 360 днів Клієнтом не проводилось жодних операцій. Якщо залишку на
рахунку недостатньо для списання комісії, її розмір встановлюється в розмірі залишку на рахунку
2.

Операції з готівкою, валютообмінні касові операції

2.1.

Купівля та продаж готівкової іноземної валюти в касах
та обмінних пунктах банку

2.2.

Прийняття на інкасо банкнот іноземних держав

2.3.

Обмін непридатних до обігу (старих, деформованих)
грошових білетів і монет:

обмін непридатних до обігу (старих, деформованих)
2.3.1. грошових білетів і монет національної валюти, на
придатні до обігу грошові білети (монети)

згідно з щоденним рішенням
-

10 % min 25,00
грн.

тариф не передбачено

-

без ПДВ
без ПДВ

обмін банкнот іноземної валюти, які визнаються
2.3.2. платіжними, в т.ч. з незначними ознаками зношення,
на придатні до обігу грошові білети (монети)
Перерахування готівкових коштів з одночасним
визначенням платіжності банкнот без внесення на
рахунок
3.
Операції по поточному рахунку
3.1. Зарахування коштів на поточний рахунок:
3.1.1. внесених готівкою:
2.4.

у відділенні АТ "АЛЬТБАНК", де було відкрито рахунок

-

10% від суми

0,1% від суми

без ПДВ

без ПДВ

тариф не передбачено

3.1.2. безготівково:
з іншого рахунку у АТ "АЛЬТБАНК"
з рахунків в інших Банках:

тариф не передбачено
тариф не
тариф не передбачено
передбачено

безготівково, з поточних рахунків суб'єктів
3.1.3. підприємницької діяльності у національній валюті
(2600* та 2650*):
з іншого рахунку у АТ "АЛЬТБАНК"
0,1% від суми
з рахунків в інших Банках
0,3% від суми
тариф не передбачено
3.2. Видача готівкових коштів з поточного рахунку
Переказ коштів з поточного рахунку за межі АТ
0,1% від суми min 20,00 грн.
3.3.
30,00
"АЛЬТБАНК" (Україна) (крім RUB)
max 300,00 грн.
Переказ коштів з поточного рахунку за межі АТ
3.4.
200,00
"АЛЬТБАНК" (Україна) (RUB)
Виконання термінового платіжного доручення клієнта
3.5.
30,00
(додатково до звичайного тарифа)
Ануляція переказу/повторне прийняття/зміна
3.6. реквізитів/запити (за запит)/розшук платежів(за
20,00 грн.
30,00
заявою клієнта)
4.
Операції без відкриття рахунку
Грошовий переказ в межах України без відкриття
4.1.
1% від суми min 15,00 грн.
рахунку
4.2.

Повторний грошовий переказ в межах України без
відкриття рахунку та/або зміна реквізитів/запити (з
вини клієнта)

4.4.

Повернення фізичним особам коштів прийнятих на
користь юридичних осіб по укладеним договорам

5.
5.1.

Неторгові операції
Купівля/Продаж валюти на УМВР:

0,7% від суми min 5,00 грн.

-

без ПДВ

без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ

без ПДВ
без ПДВ

тариф не передбачено

без ПДВ

до 100 000,00 грн.

0,4% від суми в гривні

без ПДВ

від 100 000,01 до 500 000,00 грн.
більше 500 000,01 грн.
НКВ
обов’язковий продаж валюти
Купівля валюти на УМВР з подальшим
перерахуванням на виконання зобов’язань за
кредитними договорами (ВКВ, ОКВ)

0,3% від суми в гривні
0,2% від суми в гривні
0,5% від суми в гривні
тариф не передбачено

без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ

тариф не передбачено

без ПДВ

ВКВ, ОКВ:

5.2.

5.3.

5.4.
6.
6.1.
7.

Конвертація безготівкових коштів між валютами
USD/EUR, EUR/USD
Комісія за термінове виконання доручення клієнта з
купівлі/продажу (ВКВ, ОКВ) на УМВР
Кредитні операції
Надання довідок та виписок про стан поточної
заборгованості позичальника (за документ)
Юридичні послуги фізичним особам

0,2% від суми
конвертації, в
гривні по курсу
НБУ min 100,00
за домовленністю сторін (з урахуванням витрат
банку)
50,00 грн.

без ПДВ

без ПДВ

без ПДВ

7.1.
7.2.
7.3.
8.

Надання консультаційних послуг фізичним особам в
різних галузях права
Складання господарських договорів або редагування
наданих клієнтом договорів
Ведення претензійно-позовної роботи
Тарифи за окремими банківськими продуктами

за окремою угодою
за окремою угодою
за окремою угодою
відповідно до затверджених Паспортів
продуктів

крім того
ПДВ
крім того
ПДВ
крім того
ПДВ
-

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління АТ "АЛЬТБАНК"
від 25.10.2016 № 19
(в редакції постанови від 06.12.2016 № 30)

Тарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток
Чинні з "20" грудня 2016 р.
№
п/п

Тарифи*
Послуги та операції

Періодичніс
ть списання

VISA Classic

VISA Gold

9,99 грн.

49 грн.

Щомісячно

9,99 грн.

49 грн.

Щомісячно

1. Обслуговування банківських платіжних карток (БПК)
1.1.

Щомісячна плата за виконання операцій по
рахунку

Плата за розрахункове обслуговування
1.2. додаткових БПК до рахунку (за кожну
випущену картку)**
1.3. Сума незнижуваного залишку

-

-

1.4.

Переоформлення основної БПК по
закінченню терміну дії

тариф не передбачено

-

1.5.

Переоформлення додаткової БПК по
закінченню терміну дії

тариф не передбачено

-

1.6.

Переоформлення основної або додаткової
БПК у випадку втрати/пошкодження

50 грн.

При
перевипуску

20 грн.

При
перевипуску

тариф не передбачено

-

200 грн.

Щомісячно

тариф не передбачено

-

тариф не передбачено

-

1.7. Відновлення ПІН-коду
1.8.

Переоформлення основної або додаткової
БПК з ініціативи АТ "АЛЬТБАНК"

Розрахункове обслуговування недіючих
рахунків***
2. Проведення розрахунків по картковому рахунку
2.1. Безготівкові розрахунки за допомогою БПК:
2.1.1. оплата товарів, робіт чи послуг
2.2. Поповнення рахунку за допомогою БПК:
поповнення карткового рахунку через
2.2.1.
касовий POS-термінал АТ "АЛЬТБАНК"
1.9.

2.3. Видача готівки за допомогою БПК:
2.3.1.

у банкоматах та установах АТ "АЛЬТБАНК"

2.3.2.

у банкоматах інших банків України
в установах банків України, крім АТ
"АЛЬТБАНК"
у банкоматах та установах банків за
межами України
Додаткова комісія за зняття у «третіх»
банках (що не являються партнерами АТ
"АЛЬТБАНК") протягом одного місяця
готівки у сумі, що перевищує екв. 10000
долларів США

2.3.3.
2.3.4.

2.4.

тариф не передбачено
1% + 5 грн.
1,5% мін. 3 USD

-

При списанні
коштів по
операції
При списанні
коштів по
операції

1%

Щомісячно

тариф не передбачено

-

0,4 USD

При списанні
коштів по
операції

0,15 USD

При списанні
коштів по
операції

тариф не передбачено

-

тариф не передбачено

-

сума рахунку міжнародної платіжної
системи +1%

Після
отримання
рахунку МПС

3. Інформація по операціях з БПК
Надання інформації про стан карткового
рахунку через банкомати АТ "АЛЬТБАНК"
(за кожен запит)
Надання інформації про стан карткового
3.2.
рахунку через банкомати інших банків (за
кожен запит)
Надання інформації про стан карткового
3.3.
рахунку через POS-термінали АТ
"АЛЬТБАНК" (за кожен запит)
3.4. Послуга GSM-банкінг:
3.4.1. плата за підключення послуги
щомісячна плата за надання інформації по
операціях з платіжними картками за
3.4.2.
допомогою SMS-повідомлень (за кожну
відкриту до рахунку картку)
4. Додаткові послуги:
Блокування БПК за ініціативою клієнта із
4.1.
внесенням до міжнародного СТОП-листа
МПС VISA Inc., екстрена заміна картки,
4.2.
Блокування БПК за ініціативою клієнта
3.1.

4.3.

Розблокування раніше заблокованої БПК

4.4.

Зміна ПІН-коду в банкоматі АТ "АЛЬТБАНК"
або банка-партнера

4.5.

Плата за безпідставне оскарження операції
по БПК

тариф не передбачено

-

0,1 USD

При списанні
коштів по
операції

тариф не передбачено

-

10 USD

Після
проведення
розслідуванн
я

* всі комісії стягуються в валюті рахунку та сплачуються у гривнях по курсу НБУ на день проведення
операції. При розрхунках платіжною карткою у валюті, що відрізняється від валюти рахунку, валюта
операції конвертується у валюту рахунку по курсу, встановленому банком на день проведення
списання по картрахунку. Без ПДВ.
** додаткова картка випускається класом не вище, ніж основна.
*** недіючим вважається рахунок, по якому протягом останніх 360 днів Клієнтом не проводилось
жодних операцій. Якщо залишку на рахунку недостатньо для списання комісії, її розмір
встановлюється в розмірі залишку на рахунку.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Правління АТ "АЛЬТБАНК"
від 04.04.2017 № 10

Тарифи по обслуговуванню банківських кредитних карток
Чинні з "04" квітня 2017 р.
№
п/п

Послуги та операції

Тарифи*
VISA Classic

VISA Gold

Періодичніс
ть списання

1. Обслуговування банківських платіжних карток (БПК) за кредитною схемою
Щорічна плата за випуск БПК та виконання
1.1. операцій по рахунку, з другого року
користування карткою
Плата за розрахункове обслуговування
1.2. додаткових БПК (за кожну випущену
картку)**
Переоформлення основної БПК по
1.3.
закінченню терміну дії
Переоформлення додаткової БПК по
1.4.
закінченню терміну дії
1.5.

Переоформлення основної або додаткової
БПК у випадку втрати/пошкодження

1.6. Відновлення ПІН-коду
1.7.

Переоформлення основної або додаткової
БПК з ініціативи АТ "АЛЬТБАНК"

2. Умови кредитування
2.1. Ліміт кредитування
Процентна ставка за користування
2.2.
кредитними коштами, % річних
Процентна ставка на суму простроченої
заборгованості за
2.3.
кредитним лімітом або несанкціонованої
заборгоіваності, % річних
Пільговий період користування кредитними
2.4. коштами (при оплаті товарів/робіт/послуг за
допомогою БПК), днів
Процентна ставка на пільговий період (при
2.5. виконанні умов пільлгового періоду), %
річних

300 грн.

500 грн.

Щорічно

послуга не надається

-

тариф не передбачено

-

послуга не надається

-

50 грн.

При
перевипуску

20 грн.

При
перевипуску

тариф не передбачено

-

до 30 000 грн.

до 50 000 грн.

36%

50%

до 55 днів

0,001%

-

2.5.

Мінімальний щомісячний платіж з погашення
заборгованості за лімітом кредитування

3. Проведення розрахунків по рахунку/БПК
3.1. Безготівкові розрахунки за допомогою БПК:
3.1.1. оплата товарів, робіт чи послуг
3.2. Поповнення рахунку за допомогою БПК
3.3. Видача готівки за допомогою БПК:
3.3.1.

10%

тариф не передбачено
тариф не передбачено

-

у банкоматах та установах АТ "АЛЬТБАНК"

3.3.2.

у банкоматах інших банів України
у установах банків України, крім АТ
3.3.3.
"АЛЬТБАНК"
у банкоматах та установах банків за
3.3.4.
межами України
Додаткова комісія за зняття у «третіх»
банках (що не являються партнерами АТ
3.4.
"АЛЬТБАНК") протягом одного місяця
готівки у сумі, що перевищує екв. 10000
долларів США
3. Інформація по операціях з БПК

7% мін. 10 грн.

При списанні
коштів по
операції

1%

Щомісячно

3.1.

Надання інформації про стан рахунку через
банкомати АТ "АЛЬТБАНК" (за кожен запит)

тариф не передбачено

-

3.2.

Надання інформації про стан рахунку через
банкомати інших банків (за кожен запит)

15 грн.

При списанні
коштів по
операції

20 грн.

При списанні
коштів по
операції

тариф не передбачено

-

тариф не передбачено

-

тариф не передбачено

-

3.3.

3.4.
3.5.
3.5.1
3.5.2

Надання інформації про стан рахунку через
POS-термінали АТ "АЛЬТБАНК" (за кожен
запит)
Надання інформації про стан рахунку через
мобільні додатки або БОТ-сервіси АТ
"АЛЬТБАНК" (за кожен запит)
Послуга GSM-банкінг:
плата за підключення послуги
щомісячна плата за надання інформації по
операціях з БПК за допомогою SMSповідомлень

3.6.

Надання щомісячної виписки за рахунком

тариф не передбачено

-

3.7.

Надання виписки за рахунком через
мобільні додатки або БОТ-сервіси АТ
"АЛЬТБАНК"

тариф не передбачено

-

3.8.

Надання додаткової виписки за рахунком

50 грн.

При видачі
виписки

тариф не передбачено

-

Надання додаткової виписки за рахунком
через мобільні додатки або БОТ-сервіси АТ
"АЛЬТБАНК"
4. Додаткові послуги:
3.9.

4.2.

Блокування БПК за ініціативою клієнта із
внесенням до міжнародного СТОП-листа
МПС VISA Inc., екстрена заміна картки,
екстрена видача готівки та інші послуги
МПС VISA Inc.
Блокування БПК за ініціативою клієнта

4.3.

Розблокування раніше заблокованої БПК

4.4.

Зміна ПІН-коду в банкоматі АТ "АЛЬТБАНК"
або банка-партнера

4.5.

Плата за безпідставне оскарження операції
по БПК

4.1.

сума рахунку міжнародної платіжної
системи +1%

Після
отримання
рахунку МПС

тариф не передбачено

-

5 грн.

При списанні
коштів по
операції

тариф не передбачено

-

350 грн.

Після
проведення
розслідуванн
я

* всі комісії стягуються в валюті рахунку та сплачуються у гривнях по курсу НБУ на день проведення
операції. При розрхунках платіжною картою у валюті, що відрізняється від валюти рахунку, валюта
операції та валюта рахунку конвертуються у розрахункову валюту між МПС VISA Inc. та АТ "АЛЬТБАНК"
по курсу, встановленому МПС VISA Inc. на день проведення списання по картрахунку. Без ПДВ.
** додаткова картка випускається класом не вище, ніж основна.

