Тарифи* по обслуговуванню банківських кредитних карток
чинні з "01" липня 2018 року
Тарифи**
№
Періодичність
Послуги та операції
VISA
VISA
п/п
списання
Classic Gold
1. Обслуговування банківських платіжних карток (БПК) за кредитною схемою***
Плата за розрахункове обслуговування БПК за
тариф не
1.1.
кредитною схемою
передбачено
Переоформлення БПК за кредитною схемою по
тариф не
1.2. закінченню терміну дії або з ініціативи
передбачено
АТ "АЛЬТБАНК"
Переоформлення БПК у випадку
При
1.3.
50 грн.
втрати/пошкодження
перевипуску
При
1.4. Відновлення ПІН-коду
20 грн.
перевипуску
Раз на рік, з
другого року
користування
БПК, за умови
користування
в
Плата за обслуговування БПК за кредитною схемою
300
500
1.5.
попередньому
та оцінку фінансового стану клієнта
грн.
грн.
календарному
році та при
відсутності
заяви про
розірвання
договору
2. Проведення розрахунків по картковому рахунку
2.1. Безготівкові розрахунки за допомогою БПК:
тариф не
2.1.1.
оплата товарів, робіт чи послуг
передбачено
тариф не
2.2. Поповнення рахунку за допомогою іншої БПК
передбачено
2.3. Видача готівки за допомогою БПК:
2.3.1.
у банкоматах та установах АТ "АЛЬТБАНК"
7% від суми
При списанні
2.3.2.
у банкоматах та установах інших банків України
готівки
коштів по
у банкоматах та установах банків за межами
мінімум 10 грн.
операції
2.3.3.
України
Додаткова комісія за видачу готівки через інші
банки (що не являються партнерами
1% від суми
2.4. АТ «АЛЬТБАНК» ****) у сумі, що перевищує
Щомісячно
готівки
еквівалент 10 000 доларів США протягом одного
місяця
3. Інформація по операціях з БПК
Надання інформації про стан рахунку через
тариф не
3.1. банкомати, мобільні додатки або БОТ-сервіси
передбачено
АТ «АЛЬТБАНК» (за кожен запит)
При отриманні
Надання інформації про стан рахунку через
3.2.
15 грн.
інформації по
банкомати інших банків (за кожен запит)
операції
При отриманні
Надання інформації про стан рахунку через POS3.3.
20 грн.
інформації по
термінали АТ «АЛЬТБАНК» (за кожен запит)
операції
3.5. Послуга GSM-банкінг:
тариф не
3.5.1.
плата за підключення послуги
передбачено

3.5.2.

щомісячна плата за надання інформації по
операціях з БПК за допомогою SMS-повідомлень

3.6.

Надання щомісячної виписки за рахунком

3.7.

Надання додаткової виписки за рахунком***

Надання щомісячної та додаткової виписки за
рахунком через мобільні додатки або БОТ-сервіси
АТ «АЛЬТБАНК»
4. Додаткові послуги***
3.8.

4.1.

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.

4.2.

Блокування БПК за ініціативою клієнта

4.3.

Розблокування раніше заблокованої за
ініціативою клієнта БПК

4.4.

Зміна ПІН-коду в банкоматі АТ «АЛЬТБАНК» або
банку-партнера

тариф не
передбачено
тариф не
передбачено

-

50 грн.

При видачі
виписки

тариф не
передбачено

-

Сума рахунку
міжнародної
платіжної
системи +1%
від суми
рахунку МПС
тариф не
передбачено

Після
отримання
рахунку МПС
-

5 грн.

При отриманні
інформації по
операції

тариф не
передбачено

-

Після
проведення
розслідування
* всі комісії стягуються в валюті рахунку та сплачуються у гривнях по курсу НБУ на день
проведення операції
** всі комісії стягуються без ПДВ
*** комісії сплачуються з поточного рахунку клієнта
**** інформація про банки-партнери розміщена на веб сайті об’єднаної мережі банкоматів
«Радіус»
4.5.

Плата за безпідставне оскарження операції по БПК

350 грн.

