Тариф «ЮО/ФОП СТАНДАРТ»
на обслуговування платіжних карток МПС MasterCard Worldwide
для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (корпоративні картки)
Чинний з 18.06.2018 р.

Найменування послуги1

№

Відкриття поточного рахунку
Оформлення основної ПК2 / Переоформлення основної ПК після закінчення строку
2.
дії3
Переоформлення основної / оформлення та переоформлення додаткової ПК за
3.
ініціативою клієнта, у тому числі при її втраті / викраденні / пошкодженні
Термінове оформлення/переоформлення картки за ініціативи клієнта (видача картки
4.
здійснюється впродовж 3-х робочих днів для м. Києва; впродовж 5-ти робочих днів
для інших населених пунктів України)
5.
Друк ПІН конверту на вимогу клієнта (за умови відмови від сервісу M-Banking)
6.
Незнижуваний залишок на картковому рахунку4
Зарахування та переказ коштів
1.

7.

Готівкове / безготівкове зарахування коштів на рахунок

8.

Термінове зарахування коштів на рахунок через POS-термінали і термінали
самообслуговування БАНКУ СІЧ та банків-партнерів5

9.
10.
11.

Переказ6 коштів через термінали самообслуговування ПС УКРКАРТ на картки
БАНКУ СІЧ та банків-партнерів
Переказ коштів з карткового рахунку на інший рахунок в національній валюті в
межах Банку
Переказ коштів з карткового рахунку на рахунок відкритий в іншому банку

Тариф
MasterCard
MasterCard
MasterCard
Gold та
Debit
Platinum
Debit
Gold
Не тарифікується
600 ₴

500 ₴

50 ₴

600 ₴

500 ₴

50 ₴

200 ₴
(додатково)
100 ₴
0,7% + 100 ₴
Не тарифікується

0,5% + 1 ₴

Не тарифікується
0,1% від суми платежу,
min 40,00 ₴, max 100,00 ₴

Розрахунки ПК, отримання готівки,
Отримання оперативної інформації про стан рахунку:

у банкоматах, POS –терміналах, терміналах самообслуговування Банку
12.



у банкоматах, POS –терміналах, терміналах самообслуговування банківпартнерів 7


13.

у банкоматах і POS-терміналах інших банків на території України та за
кордоном 8
Безготівкові розрахунки у сфері торгівлі та побуту
Комісія за отримання готівки у банкоматах та POS-терміналах:

ПАТ «БАНК СІЧ»


14.

15.

16.

у банкоматах та POS –терміналах банків-партнерів



в установах та банкоматах інших банків України



у банках та банкоматах за кордоном



у касі Банку без наявності картки

9

Курс, за яким здійснюються розрахунки по операціях у валюті, що відмінна від
валюти рахунку
Комісія за розрахунки по платіжних картках:

номінованих у гривні у випадку, якщо валюта розрахунку відрізняється від
валюти рахунку;

номінованих в іноземній валюті у випадку, якщо валюта розрахунку - гривня

Не тарифікується
0,7 ₴
7₴
Не тарифікується
0,7% + 1 ₴
0,7% + 5 ₴
1,5% + 6 ₴
2% + 3 $
0,7% + 100 ₴
Комерційний курс Банку для операцій з
використанням платіжних карток
1% від суми фактичного списання коштів з
рахунку Клієнта в день обробки трансакції
Банком

Зміна умов розрахункового обслуговування
17.

Зміна ПІН-коду через банкомат, за операцію

18.

Використання недозволеного овердрафту по картрахунках

Не тарифікується
50%

M-banking та інформація про стан рахунку
19.
20.
21.

Доставка SMS-повідомлень через GSM-канал для абонентів вітчизняних операторів
мобільного зв’язку (за кожний звіт) 10
Доставка SMS-повідомлень через GSM-канал для абонентів закордонних операторів
мобільного зв‘язку (за кожний звіт) 11
Комісія за надання довідки про стан карткового рахунку згідно письмового запиту
клієнта наступного дня/ протягом поточного дня/ протягом 2-х робочих годин

0,5 ₴
1,5 ₴
100 ₴ / 200 ₴ / 500 ₴

Операції з ПК у разі виникнення надзвичайних ситуацій
Запити з приводу розслідування міжнародних платежів, внесення картки до
22. міжнародного стоп-списку MasterCard Worldwide та інші послуги, пов’язані із
взаємодією з MasterCard Worldwide (у гривнях по курсу НБУ на день платежу)
23. Внесення картки до стоп-списку Процесингового центру
Запити документів, що підтверджують операцію, або безпідставне оскарження
24.
операції за ініціативою клієнта
Обслуговування неактивного поточного рахунку
25.

Щомісячна плата за обслуговування неактивного карткового рахунку12

Перелік добових лімітів
(може бути змінено в індивідуальному порядку)
I
II
III
IV

1

Загальна сума оплати товарів чи послуг за добу
Загальна сума отримання готівки через касу терміналу за добу
Загальна сума отримання готівки в банкоматі за добу
Загальна кількість разів успішного використання ПК на добу

Відповідно до тарифів міжнародної платіжної
системи MasterCard Worldwide
Не тарифікується
10 $
20 ₴, але не більше ніж
позитивний залишок на рахунку
MasterCard
MasterCard
MasterCard
Gold та
Debit
Platinum
Debit
Gold
15 000 ₴
10 000 ₴
10 000 ₴
15 000 ₴
15 000 ₴
15 000 ₴
10 000 ₴
5 000 ₴
5 000 ₴
10 разів
5 разів
5 разів

Комісійна винагорода та інші плати утримуються без стягнення ПДВ; стягуються в національній валюті України за курсом НБУ
на день розрахунків по здійсненій операції.
2
Термін дії платіжних карток 3 роки.
3
При закритті рахунку та основної ПК дія додаткової ПК припиняється.
4
В разі, якщо валюта рахунку відрізняється від валюти операції Банк залишає за собою право встановлювати незнижувальний
залишок в розмірі відсотка від суми залишку на рахунку залежно від коливання курсу.
5
Банки-партнери – банки, які обслуговуються у платіжній системі «УкрКарт», тобто банкомати та каси банків, де встановлено
логотип «УкрКарт».
6
Переказ коштів в межах України здійснюється виключно в національній валюті.
7
Комісійна нагорода стягується у разі наявності потрібної суми на рахунку
8
Комісійна нагорода стягується у разі наявності потрібної суми на рахунку
9
За видачу готівки в касі іншого банку України або в іноземному банку крім комісії ПАТ «БАНК СІЧ» Держатель платіжної карти
сплачує комісію згідно тарифів іншого банку.
10
Комісійна нагорода стягується у разі наявності потрібної суми на рахунку
11
Комісійна нагорода стягується у разі наявності потрібної суми на рахунку
12
Комісія списується Банком з карткового рахунку, на якому є залишки коштів Держателя, починаючи з місяця, наступного за
місяцем, в якому сплинуло 180 календарних днів або більше з дня здійснення останньої з наступних операцій: зарахування коштів на
картрахунок (за виключенням зарахування на рахунок нарахованих на суму залишку відсотків по картковому рахунку), зняття
готівки, безготівкової оплати товарів та послуг, безготівкового перерахування коштів з рахунку, перегляду балансу в банкоматі.
Банк залишає за собою право на свій розсуд списувати дану комісію.

