Діють з 01.07.2019 р.
Тарифи по обслуговуванню банківських платіжних карток для юридичних осіб

№ п/п

Послуги та операції

Тарифи 1
Mastercard
VISA Gold
Debit

Періодичність
списання

1. Обслуговування банківських платіжних карток (БПК)
1.1.

Плата за випуск та обслуговування картки протягом терміну її дії

1.2.

Переоформлення БПК у випадку втрати/пошкодження

1.3.

Відновлення ПІН-коду

1.4.

Переоформлення БПК з ініціативи АТ "АЛЬТБАНК"

тариф не
передбачено

послуга не
надається
послуга не
надається

50 грн.

При перевипуску

20 грн.
тариф не
передбачено

При перевипуску
послуга не
надається

-

2. Проведення розрахунків по картковому рахунку
2.1.

Безготівкові розрахунки за допомогою БПК:

2.1.1.

оплата товарів, робіт чи послуг

2.2.

Видача готівки за допомогою БПК:

2.2.1.

у банкоматах та установах АТ "АЛЬТБАНК"

тариф не передбачено

-

тариф не передбачено

-

у банкоматах інших банків України

2.2.2.
2.2.3.

в установах банків України, крім АТ "АЛЬТБАНК"

2.2.4.

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
3. Інформація по операціях з БПК
2.3.

Надання інформації про стан карткового рахунку через банкомати АТ
"АЛЬТБАНК" (за кожен запит)
Надання інформації про стан карткового рахунку через банкомати
3.2.
інших банків (за кожен запит)
4. Додаткові послуги:
3.1.

4.1.

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

4.2.

Розблокування раніше заблокованої БПК

4.3.

Плата за безпідставне оскарження операції по БПК

1% + 5 грн.
1,5% + 150 грн.

При списанні коштів
по операції
При списанні коштів
по операції

1%

Щомісячно

тариф не передбачено

-

15 грн.

При списанні коштів
по операції

сума рахунку міжнародної
платіжної системи +1%
5 грн.
350 грн.

Після отримання
рахунку МПС
При списанні коштів
по операції
Після проведення
розслідування

ПРИМІТКИ:
1

Всі комісії стягуються в валюті рахунку та сплачуються у гривнях по курсу НБУ на день проведення операції. При розрахунках
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.

