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ТАРИФИ КОМІСІЙНОЇ ВИНАГОРОДИ АТ "СБЕРБАНК" НА ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
КАРТКОВОГО РАХУНКУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ З ВИПУСКОМ КОРПОРАТИВНИХ ПЛАТІЖНИХ
КАРТОК
ТП "Фрілансер"
№
МС Debit Business CHIP
Перелік послуг
з/п
(в т.ч. миттєва)
Не тарифікується*
1. Відкриття карткового рахунку, грн.
100,00
2. Обслуговування картки, грн./міс.
1,00
3. Обслуговування неактивного рахунку2, грн./міс.
Обслуговування картки (заміна картки після завершення її терміну дії, а також,
125,00
4.
у випадку втрати чи псування з вини держателя), грн
Не передбачено
5. Незнижувальний залишок
Нарахування процентів на суму овердрафту на картковому рахунку
0,20%
6.
(недозволений кредит), відсотків за кожний день
3
50 000,00
7. Ліміти по операціях з видачі готівки , в місяць грн.
Видача готівки з використанням платіжних карток:
в межах встановлених лімітів (п. 7)
Не тарифікується
 в банкоматах АТ «СБЕРБАНК»
1,20% від суми (min 10,00
понад встановлені ліміти
грн.)

8.

9.
10.
11.

• в банкоматах:
в межах встановлених лімітів (п. 7)
- банків на території України,
-ПАТ Сбєрбанк (Росія), ВАТ «БПС-Банк» понад встановлені ліміти
(Білорусь), ДБ АТ «СБЕРБАНК» (Казахстан) 4

в касах за допомогою POS-терміналу:
- АТ «СБЕРБАНК»
- ПАТ Сбєрбанк (Росія), ВАТ «БПС-Банк» (Білорусь), ДБ АТ «СБЕРБАНК»
(Казахстан)4


в касах банків України



в касах та банкоматах іноземних банків

Виконання операцій за розрахунками з використанням платіжних карток при
оплаті товарів та послуг
Поповнення карткового рахунку готівковими коштами
Поповнення карткового рахунку безготівковими коштами
Переказ коштів з карткового рахунку:
• на власні поточні рахунки в АТ "СБЕРБАНК"

12.
• на власні поточні рахунки в інших банках
13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.

21.
22.
23.

Комісія за перерахунок суми операції, якщо валюта операції відрізняється від
валюти рахунку (конверсійні операції)
Надання виписок щодо залишку на рахунку, грн.
• в банкоматах Банку
• в банкоматах інших банків
• в банкоматах банку одночасно з операцією видачі готівки (на чек банкомату)
Надання міні-виписки по рахунку в банкоматах банку, грн.
Надання виписки про рух коштів по картковому рахунку в SMS або e-mail
повідомленні, грн./міс.
Послуга мобільного банкінгу
• підключення до послуги
• надання виписки по SMS запиту про стан карткового рахунку, грн. за запит
Надання виписки по картковому рахунку, грн.:
• в Банку (виписка за період не більше останніх 12 місяців)
• в Банку (виписка за період більше останніх 12 місяців), грн. за виписку
• електронною поштою (щомісячна виписка)
Надання довідки про наявність та стан карткового рахунку, грн.
Комісія за проведення розслідування за письмовою вимогою клієнта про
неправомірно списані (переказані) кошти (chargeback representment), в т.ч.
здійснення запиту до банку-екваєра або торгового закладу, за умови отримання
даних про причетність клієнта чи його довіреної особи до списання (переказу)
коштів, грн.
Видача готівки при закритті рахунку
Зміна ПІН-коду по платіжній картці в банкоматах Банку, грн.
Поповнення рахунків мобільного зв’язку через банкомати АТ «СБЕРБАНК», за
одну операцію5

Не тарифікується
1,20% від суми (min 10,00
грн.)

0,90%

1,50% від суми + 5,00
грн.
1,00% від суми+3,00
дол.США
Не тарифікується
Не тарифікується
0,30% від суми
Не тарифікується
0,50% від суми (min 5,00 грн., max - 300,00
грн.)
1,00% від суми операції
Не тарифікується
Не тарифікується
Не тарифікується
Не тарифікується
Не тарифікується
Не тарифікується
Не тарифікується
Не тарифікується
100,00
Не тарифікується
15,00

200,00
Не тарифікується
5,00
2,00%, але не менше 1,50
грн.
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Примітки:
*

тут та надалі в цих тарифах під словосполученням «Не тарифікується» мається на увазі, що вартість послуг вже включена до місячної
вартості обслуговування картки, що зазначена в п.2 цих Тарифів та окремо не вираховується.
27.10.2015 року Тарифний пакет «Спеціаліст» перейменованій на «Фрілансер». Клієнт може використовувати лише один картковий
рахунок на умовах Тарифного Пакету «Фрілансер» з випуском корпоративних карток. Зазначена умова є обов’язковою при відкритті
нових карткових рахунків, зміні тарифних пакетів.
1

Під неактивним рахунком, мається на увазі, картковий рахунок, на якому протягом Розрахункового періоду були відсутні операції,
крім операцій, що проводились за ініціативою Банку (поверненні коштів тощо), при наявності операцій по картковому рахунку в
Розрахунковий період - він вважається активним. У разі якщо залишок на неактивному рахунку менше комісії, к омісія стягується у
розмірі суми залишку на рахунку.
2

Вказаний ліміт зазначено з урахуванням наступного.
У випадку, якщо у Клієнта в АТ «СБЕРБАНК» відкрито та обслуговується два та більше карткових рахунків, що обслуговуються на
умовах Тарифного Пакету «Фрілансер», доступний Клієнту ліміт по операціях з видачі готівки, що не тарифікується (вартість послуги
включена до місячної вартості обслуговування картки), надалі в цьому пункті – Нетарифікований ліміт, по картковому рахунку,
визначається з урахуванням всіх готівкових коштів, які були зняті протягом календарного місяця зі всіх карткових рахунків Клієнта, що
обслуговуються на умовах Тарифного Пакету «Фрілансер». Комісія за операціями з видачі готівки по кожному картковому рахунку, що
обслуговуються на умовах Тарифного Пакету «Фрілансер», понад Нетарифікований ліміт утримується Банком шляхом здійснення
договірного списання з будь-якого рахунку Клієнта, відкритого в Банку, в розмірі, визначеному Тарифами, в будь-який момент після
здійснення Клієнтом відповідної операції.
Приклад:
У Клієнта відкрито три карткових рахунки, кожний з яких обслуговуються на умовах Тарифних Пакетів «Фрілансер». Нетарифіковани й
ліміт по операціях з видачі готівки – 50000грн. З карткового рахунку № 1 Клієнта протягом звітного місяця було отримано готівкою 10
000 гривень; з карткового рахунку № 2 Клієнта протягом звітного місяця було отримано готівкою 40 000 гривень; з карткового ра хунку
№ 3 Клієнта протягом звітного місяця було отримано готівкою 8 000 гривень. За підсумками розрахункового періоду (місяця) загальна
сума отримання готівки становить 58 000 грн. за всіма картковими рахунками Клієнта, що обслуговуються на умовах Тарифного
Пакету «Фрілансер». Таким чином, комісія буде утримана з суми 8 000 грн., оскільки така сума перевищує Нетарифікований ліміт
(50000 грн.) по операціях з видачі готівки в місяць сукупно для всіх вищевказаних карткових рахунків Клієнта.
3

Сума операції, від розміру якої стягується комісія, включає в себе винагороду банку, який видає готівкові кошти.
ПАТ Сбєрбанк (Росія), ВАТ «БПС-Банк» (Білорусь), ДБ АТ «СБЕРБАНК» (Казахстан) за видачу готівки за допомогою POS-терміналу
за надані послуги стягує комісію у розмірі 1% від суми операції
4

Додатково до комісії Банку стягується комісія на користь ФК МБК (0,50 грн. за одну операцію) відповідно до договору з
контрагентом
5

