Редакція діє з 15.10.2020

ТАРИФИ КОМІСІЙНОЇ ВИНАГОРОДИ АТ «СБЕРБАНК» НА ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ КАРТКОВОГО РАХУНКУ З
ВИПУСКОМ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПОЗА ПАКЕТОМ (У ГРН., ДОЛ. США, ЄВРО)
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Відкриття карткового рахунку, в т.ч. Прибуткового
рахунку
Обслуговування карткового рахунку, в рік
Обслуговування неактивного карткового рахунку, в міс.1
Оформлення Миттєвої картки до рахунку та її
переоформлення у випадку втрати/ крадіжки чи псування
з вини держателя картки
Обслуговування додаткової картки, в рік:
МС Debit Gold PayPass/ Visa Gold PayWave
MC Platinum PayPass/ Visa Platinum PayWave
Visa Signature PayWave
MC World Elite PayPass (TRAVEL)
MC World Elite PayPass/ Visa Infinite PayWave
Перевипуск картки:
у зв'язку із закінченням терміну дії платіжної картки
за ініціативою Банку
у випадку втрати/ крадіжки чи псування з вини держателя
картки:
МС Debit Gold PayPass/ Visa Gold PayWave
MC Platinum PayPass/ Visa Platinum PayWave
MC World Elite PayPass (TRAVEL)/ Visa Signature PayWave
MC World Elite PayPass/ Visa Infinite PayWave
Проведення розрахунків по операціях видачі готівки2:
• в банкоматах та касах АТ «СБЕРБАНК» в Україні, в
банкоматах та касах банків України, в банкоматах та касах
ПАТ «Сбєрбанк» (Росія), ВАТ «БПС-Банк» (Білорусь), ДБ АТ
«СБЕРБАНК» (Казахстан)3, в іноземних банках в межах
встановлених Лімітів
• в банкоматах та касах АТ «СБЕРБАНК» в Україні, в
банкоматах та касах банків України, в банкоматах та касах
ПАТ «Сбєрбанк» (Росія), ВАТ «БПС-Банк» (Білорусь), ДБ АТ
«СБЕРБАНК» (Казахстан)3 понад встановлені Ліміти
• в іноземних банках понад встановлені Ліміти
Ліміти по операціях з видачі готівки за Картковим рахунком,
грн. в місяць
Приймання готівки на картковий рахунок
Приймання готівки від клієнтів для зарахування на
карткові рахунки інших осіб через касу банку
Зарахування коштів на картковий рахунок безготівковим
шляхом

МС Debit Gold
PayPass/
Visa Gold PayWave

MC Platinum
PayPass/
Visa Platinum
PayWave

Visa Signature
PayWave

MC World Elite
PayPass (TRAVEL)1

MC World Elite
PayPass/
Visa Infinite

3 190 грн.

4 990 грн.

не тарифікується
150 грн.

1 190 грн.

1 990 грн.
50 грн.

VISA Debit Gold PayWave – перша картка не тарифікується, кожна наступна – 125 грн.
125 грн.
990 грн.
1 590 грн.
2 590 грн.
3 990 грн.
не тарифікується
не тарифікується
перша картка в рік9 – не тарифікується, кожна наступна – згідно пп. 6.3.1.-6.3.4.
125 грн.
300 грн.
300 грн.
500 грн.

не тарифікується

1,5% + 10 грн.

1% + 10 грн.
1,5% + 3 дол. США

7 000

50 000
не тарифікується
не тарифікується
не тарифікується

100 000
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Проведення розрахунків за оплату товарів та послуг
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Нарахування процентів на залишок коштів на картковому
рахунку відповідно до валюти рахунку, річних
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MC Platinum
PayPass/
Visa Platinum
PayWave

МС Debit Gold
PayPass/
Visa Gold PayWave

Visa Signature
PayWave

MC World Elite
PayPass (TRAVEL)1

MC World Elite
PayPass/
Visa Infinite

не тарифікується
0%

Нарахування процентів на суму овердрафту на
картковому рахунку (недозволений кредит) відповідно до
валюти рахунку, за кожний день4:
гривня
долари США
євро

0,2%
0,1%
0,1%

Переказ коштів з карткового рахунку:
• на власний поточний рахунок для подальшого оформлення
та/або поповнення строкового депозиту/ сплати страхового
платежу/ сплати комісії за доставку банківських продуктів
• у відділенні Банку на користь постачальників послуг операторів мобільного зв’язку і телефонії, приймання
платежів на користь яких, відповідно до умов договорів
укладених між Банком та Провайдером, передбачає сплату
Банком комісійної винагороди Провайдеру, якщо інше не
передбачено Договором
• на власні рахунки в АТ «СБЕРБАНК», через відділення
Банку
• на рахунки інших отримувачів у системі Банку/ на будь-які
рахунки за межами Банку, через відділення Банку
• на оплату рахунків населення (по договору або без
договору), через відділення Банку
• на користь отримувачів, з якими Банком укладено договір
про прийом бізнес-платежів, через відділення Банку
• з метою поповнення рахунків мобільного зв’язку через
банкомати
АТ «СБЕРБАНК», за одну операцію
• з карткового рахунку в гривні по реквізитах, наданих
клієнтом в рамках послуги «Регулярні платежі», за платіж

не тарифікується

1,5%, min 1 грн.

50 грн.
1% (min 20 грн. max 1 000 грн.)
10 грн.
20 грн.5
(якщо інше не передбачено Тарифами та/або договором про прийом платежів)
2%, min 2 грн.
5 грн.

Проведення розрахунків за операціями переказу коштів в гривні з картки:
• з картки на інші картки, за допомогою банкомату Банку
• на інші картки, в разі якщо послуга переказу надається
іншим банком або сервіс провайдером
Комісія за перерахунок суми операції, якщо валюта
операції відрізняється від валюти рахунку

10 грн.
не тарифікується
1,2%

0%

Надання виписки щодо залишку на рахунку:
• в банкоматах Банку
• в банкоматах інших банків
• в банкоматах банку одночасно з операцією видачі готівки
(на чек банкомату)
• у Системі «Сбербанк Онлайн»

10 грн.
не тарифікується
не тарифікується

1,2%
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18.

Надання міні-виписки по рахунку в банкоматах банку

19.

IMS/ SMS або e-mail повідомлення про рух коштів по
картковому рахунку

20.

Надання виписки по картковому рахунку, грн./ місяць:

20.1.
20.2.
20.3.
20.4.
20.5.
21.

МС Debit Gold
PayPass/
Visa Gold PayWave

• в Банку (виписка за період не більше останніх 12 місяців)
• в Банку (виписка за період більше останніх 12 місяців), за
виписку
• електронною поштою (щомісячна виписка)
• у Системі «Сбербанк Онлайн»
• у Контакт-центрі (через IVR-меню) по карткам, випущеним
до карткових рахунків у гривні

MC Platinum
PayPass/
Visa Platinum
PayWave

Visa Signature
PayWave
10 грн.
не тарифікується

50 грн.
100 грн.
не тарифікується
не тарифікується
2 (два) перших запити в місяць – не тарифікується, кожний наступний – 1 грн.

Надання довідки на запит власника рахунку про наявність та стан карткового рахунку:
• стислої (стандартної)
• розширеної (індивідуальної)
• термінової (протягом 1 доби)

100 грн.
200 грн.
500 грн.

22.

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

200 грн.

23.

Видача коштів при закритті рахунку

24.

Зміна ПІН-коду по платіжній картці в банкоматах

21.1.
21.2.
21.3.

MC World Elite
PayPass (TRAVEL)1

не тарифікується
1 (один) перший запит за одною карткою – не тарифікується, кожний наступний – 10 грн.

MC World Elite
PayPass/
Visa Infinite
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«Не тарифікується» вживається у розумінні включення оплати послуги до вартості тарифів зазначених в п. 7.2 - 7.3.
Комісійна винагорода за операціями в іноземній валюті сплачується у гривнях за офіційним курсом НБУ на день проведення операції.

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.
2
Сума операції, від розміру якої стягується комісія, включає в себе винагороду банку, який видає готівкові кошти.
3
ПАТ «Сбєрбанк» (Росія), ВАТ «БПС-Банк» (Білорусь), ДБ АТ «СБЕРБАНК» (Казахстан) за видачу готівки за допомогою POS-терміналу стягують комісію у розмірі
1% від суми операції.
4
Не застосовується при перерахуванні коштів на кредитні картки, відкриті Банком та на поповнення карткового рахунку «Прибутковий».
5
«Не тарифікується» для договорів про прийом бізнес-платежів (укладених з 28.10.2019р)/договорів доручення/договорів представництва, за якими Банк отримує
комісію з юридичної особи або ФОП не менше 15% від суми, а також про прийом бізнес-платежів, якщо по договору представництва укладеному з цією
юридичною особою або ФОП Банк отримує 15% від суми платежу.
1

