Зі змінами від 30.11.20р.

ТАРИФИ ПО ПАКЕТАМ ПРОДУКТІВ ТА ПОСЛУГ
ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ - КЛІЄНТІВ БАНКУ
Перелік послуг

ДЛЯ ВИПЛАТ1

І. Наповнення та тарифікація пакетів:
1. Комісія за відкриття та обслуговування Пакету продуктів та послуг
1.1.

Відкриття Рахунків, надання послуг по відкритих Рахунках, користування додатковими
сервісами

1.2.

Щомісячна комісія за обслуговування Пакету

не тарифікується
10 грн.

2. Картковий рахунок та Платіжні Картки
2.1.

Види Основних платіжних Карток
(1 платіжна картка на вибір Клієнта)

2.2.

Термін дії Картки

2.3.

Відкриття Карткового Рахунку

2.4.

Додаткова платіжна картка до Карткового рахунку

2.5.

Оформлення Миттєвої картки до рахунку та її переоформлення у випадку втрати/
крадіжки чи псування з вини держателя картки

MC Debit Unembossed CHIP
4 роки
1 рахунок (UAH)
не входить у вартість
Пакету
MC Debit Unembossed CHIP
– перша картка не
тарифікується, кожна
наступна – 50 грн.

3. Ліміт безкоштовного отримання готівки:
3.1.

в банкоматах АТ «СБЕРБАНК», в банкоматах та касах банків в усьому світі (грн. в
місяць)

3.2.

в касах АТ «СБЕРБАНК» в Україні (кількість в місяць)

-

4. Поточний Рахунок
4.1.

Відкриття Поточного Рахунку

1 рахунок (UAH)

5. Оренда індивідуальних банківських сейфів
5.1.

Знижка від вартості оренди індивідуальних банківських сейфів для клієнтів, які мають
оформлений у банку Пакет

-

6. Додаткові сервіси
6.1.

Відкриття Прибуткового рахунку

6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Послуга інформування про рух коштів в ims/ sms чи e-mail повідомленні:
по Картковому Рахунку (надається по всіх картках у Пакеті)
по Поточному Рахунку
Обслуговування персональним менеджером
Консьєрж-сервіс
Туристичне страхування при виїзді за кордон

входить у вартість Пакету
входить у вартість Пакету
входить у вартість Пакету2
послуга не надається

ІI. Тарифи щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку з випуском
платіжних карток для фізичних осіб
1.

Обслуговування Додаткової картки до Карткового рахунку, в рік3:

Послуга не надається

2. Перевипуск картки:
2.1
2.2
2.3

у зв'язку із закінченням терміну дії платіжної картки
за ініціативою Банку
у випадку втрати/ крадіжки чи псування з вини держателя картки:

не тарифікується
перша картка 4 в рік – не
тарифікується,
кожна наступна –
50 грн.

Зі змінами від 30.11.20р.
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ДЛЯ ВИПЛАТ1

3. Проведення розрахунків по операціях отримання готівки5:
3.1.

в банкоматах АТ «СБЕРБАНК» в Україні, в банкоматах банків України, в банкоматах та
касах ПАТ «Сбєрбанк» (Росія), ВАТ «БПС-Банк» (Білорусь), ДБ
АТ«СБЕРБАНК» (Казахстан)5

3.2.

в касах АТ «СБЕРБАНК» в Україні

3.3.

в касах банків України

3.4.

в іноземних банках

4.

Приймання готівки на картковий рахунок

5.

Приймання готівки від клієнтів для зарахування на карткові рахунки інших осіб
через касу банку6

не тарифікується

1,5% + 10 грн.
2% + 3 дол.США
1%
1% min 5 грн.

6. Зарахування коштів на картковий рахунок безготівковим шляхом:
6.1.
6.2.
6.3.

зарахування цільових коштів7

не тарифікується

із використанням сервісу Р2Р переказів, що надано Банком,
з використанням платіжної картки Банку або інших банків
із використанням сервісу Р2Р переказів , що надано іншим банком або сервіспровайдером, з використанням платіжної картки Банку або інших банків

6.4.

через відділення Банку з рахунків відкритих в Банку

6.5.

з рахунків, відкритих в інших банках

7.Конвертація

1,2%

ІІІ. Тарифи щодо відкриття та обслуговування Поточного рахунку для
фізичних осіб – власників пакетів продуктів та послуг для фізичних осіб8
1.

Видача готівки з Рахунку Клієнту або його спадкоємцям,
в т.ч. за Заявкою Клієнта9

1,7% + 10 грн.

КУЗ №73 від 13.12.2019р.
Зі змінами від 15.10.20р.

ІV. Загальні тарифи щодо відкриття та обслуговування карткового
рахунку з випуском платіжних карток для фізичних осіб8
1.

Обслуговування неактивного карткового рахунку, в міс.10
Нарахування процентів на залишок коштів на картковому рахунку
2.
відповідно до валюти рахунку, річних
3. Нарахування процентів на суму овердрафту на картковому рахунку (недозволений
валюти рахунку, за кожний день11:
3.1.
гривня
3.2.
долари США
3.3.
євро
4.
Проведення розрахунків за оплату товарів та послуг
Проведення розрахунків за операціями переказу коштів в гривні з
5.
картки на інші картки, в разі якщо послуга переказу надається іншим
банком або сервіс провайдером
6. Надання довідки на запит власника рахунку про наявність та стан
карткового рахунку:
6.1. стислої (стандартної)
6.2. розширеної (індивідуальної)
6.3. або термінової (протягом 1 доби)
Комісія за проведення розслідування за письмовою вимогою клієнта про
неправомірно списані (переказані) кошти (chargeback representment), в т.ч.
7.
здійснення запиту до банку-екваєра або торгового закладу, за умови отримання
даних про причетність клієнта чи його довіреної особи до списання (переказу)
коштів
8.
Видача коштів при закритті рахунку

10 грн.
0%
кредит) відповідно до
0,2%
0,1%
0,1%
не тарифікується
не тарифікується

100 грн.
200 грн.
500 грн.
200 грн.

не тарифікується

Пакет відкривається будь-якій фізичній особі, яка уклала з юридичною особою або фізичною особою – підприємцем договір,
пов’язаний або з емфітевзисом, або орендою (сервітутом), або купівлею-продажем земельної ділянки.
2
Послуга надається у разі звернення Клієнта до відділення Банку із відповідною письмовою заявою та/або відповідною усною
заявою до Контакт-центру.
3
Вартість зазначена за виключенням тих Рахунків/Карток, що входять у вартість Пакету згідно п.2 Розділу І.
4
Датою початку відліку року є дата випуску першої іменної картки до Карткового рахунку.
5
Сума операції, від розміру якої стягується комісія, може включати в себе винагороду банку, який видає готівкові кошти.
6
Сума комісії за кожною операцією у разі сплати готівкою заокруглюється до десятих значень копійок наступним чином: сума,
що закінчується від 1 до 4 копійок, заокруглюється у бік зменшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок; сума,
що закінчується від 5 до 9 копійок, заокруглюється у бік збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок.
7
Під цільовими коштами мається на увазі кошти, що зараховуються на підставі укладеного між Клієнтом та юридичною особою
або фізичною особою – підприємцем договору, пов’язаного або з емфітевзисом, або орендою (сервітутом), або купівлеюпродажем земельної ділянки.
8
Решта послуг, що не були зазначені, в т.ч. послуги, що надаються через Контакт-центр, Дистанційні канали тарифікуються
згідно зі Збірником всіх Тарифів по приватним пакетам, картам з 15.10.20_поточним рахункам, дистанційним каналам, та ін. з
15.10.2020р.; Тарифи щодо обслуговування поточних рахунків, згідно з Тарифами по поточним (мультивалютним та/або
інвестиційним) та депозитним рахункам, що відкривались в рамках пакетів та/або поза пакетами продуктів та послуг до
15.10.2020р.
9
Крім видачі коштів при закритті поточного рахунку у сумі, що не перевищує: 100 гривень/ 250 Російських рублів/ 5 доларів
США/Євро та/або при видачі коштів із одночасним проведенням операції купівлі та/або продажу іноземної валюти на всю суму
виданих коштів.
10
Неактивним вважається рахунок, по якому Клієнтом на протязі 6 календарних місяців поспіль не здійснювались операції. Якщо
залишок по неактивному рахунку менше встановленого тарифу, комісія встановлюється в розмірі залишку на рахунку.
11
Строкові проценти за Несанкціонований овердрафт нараховуються, починаючи з 4-го (четвертого) календарного дня від дня
виникнення такої заборгованості, без урахування дня, в якому вона виникла.
1

