Тарифи на обслуговування платіжних карток в пакеті «CLUB»
для Клієнтів «А-КЛУБ»
№

Послуга

Тариф
MasterCard World Black Edition / Visa
Platinum
3 роки

(Прим 0)

1.

Тип Основної картки в Пакеті послуг

2.

Термін дії картки

3.
4.

Щорічна плата за Пакет послуг
Щомісячна комісійна винагорода Банку за обслуговування Пакету послуг при
проведенні розрахунків зі списання та зарахування коштів по рахункам, сплачується у
(Прим. 2)
випадку не відповідності:
(1) розміру залишків власних коштів
або
(2) сумі торгових операцій

(Прим. 1)

5.

Додаткові послуги в Пакеті:

5.1.

Послуга страхування для виїзду за кордон

5.2.

Послуга Консьєрж-Сервіс

(Прим. 3)

(Прим.4)

Обслуговування Платіжних карток в рамках Пакету:

6.1.

Оформлення Основної картки в Пакеті послуг (гривня) (Прим 0)

6.3.
7.
7.1.

7.2.
7.3.
7.4.
8.
8.1.
8.2.
8.3.

Оформлення основних та/або додаткових карток класу не вище MC World Black Edition
/ Visa Platinum (будь яка валюта) (Прим.5)
Оформлення наступної основної або додаткової картки класу не вище MC World Black
Edition / Visa Platinum (будь яка валюта)
Видача власних коштів з карткових рахунків:
Видача власних коштів в межах щомісячного ліміту з першого в Пакеті послуг
карткового рахунку в гривні в касах Банку, касах АТ «Укрсоцбанк» та банкоматах будь
яких банків в Україні та за кордоном (Прим.7)
Видача власних коштів в межах щомісячного ліміту з першого карткового рахунку в
іноземній валюті в касах Банку, касах АТ «Укрсоцбанк» та банкоматах будь яких банків
в Україні та за кордоном (Прим.8)
Видача власних коштів в касах та банкоматах Банку, касах та банкоматах АТ
«Укрсоцбанк», у разі перевищення щомісячного ліміту (Прим.9)
Видача власних коштів в банкоматах інших банків в Україні та за кордоном, у разі
перевищення щомісячного ліміту (Прим.9), в касах інших банків в Україні та за кордоном
Видача та переказ кредитних коштів з карткового рахунку в гривні:

Видача готівки через банкомат або касу будь-якого банку (у т.ч. АТ "Альфа-Банк")
на території України та за кордоном (у випадку використання коштів
Поновлюваної кредитної лінії з пільговим періодом)
Переказ коштів з карткового рахунку за рахунок кредитного ліміту на іншу картку
Банку через банкомат Банку (Прим. 10)
Переказ коштів з карткового рахунку за рахунок кредитного ліміту на рахунки
фізичних та юридичних осіб на території України (в т.ч. на рахунки відкриті у АТ
"Альфа-Банк")

9.

Поповнення карткового рахунку та переказ коштів:

9.1.

Безготівкове зарахування коштів на картковий рахунок
Поповнення карткового рахунку готівкою в касах Банку та через банкомати Банку з
функцією Cash-in
Поповнення карткового рахунку шляхом внесення готівки через термінали ОСМП, I-Box
(від суми операції) для поповнення карткового рахунку (Прим. 10)
Безготівковий переказ за вказаними реквізитами, шляхом списання коштів з карткового
(Прим.11)
рахунку (без використання системи Інтернет-сервісу "My AlfaBank")

9.2.
9.3.
9.4.

500,00 грн.
50 000 Доларів США
70 000 грн.
Входить у вартість обслуговування

1

Входить у вартість обслуговування

1

(Прим. 6)

6.

6.2.

5 500,00 грн.

1 картка - Входить у вартість
обслуговування 1
3 картки - Входить у вартість
обслуговування 1
500,00 грн. / 20,00 Доларів США / 20,00
Євро 4

50 000 грн.
50 000 грн.
0,80% min 1,00 грн. / Долар США / Євро 4
1,50% min 3,00 грн. / Долари США / Євро
4, 5

4% min 20,00 грн. 5
4% min 20,00 грн.
4% min 20,00 грн.

Входить у вартість обслуговування 1
Входить у вартість обслуговування 2
1%
1,50% min 3,00 грн.

9.5.

Переказ власних коштів з карткового рахунку на іншу картку Банку через
банкомат Банку (Прим. 10)

10.

Надання інформації по рахунку:

10.1.

Послуга «Мобільний банкінг» (Прим.12)

Входить у вартість обслуговування 1

10.2.

Надання копій чеків (сліпів) по проведених транзакціях (за кожну операцію)
Надання виписки по картковому рахунку шляхом перегляду наявного залишку на
картковому рахунку в банкоматах або терміналах Банку та інших банків
Надання офіційної довідки по рахунках, інформація в якій пов'язана з РКО (Прим. 13)
Оформлення довіреності на розпорядження рахунками у відділенні Банку (за одну
довіреність)
Інші послуги:
Оформлення (перевипуск) основної або додаткової картки у випадку втрати,
пошкодження, компрометації або заміна по терміну дії
Оформлення та перевипуск додаткової карти з Free design у випадку втрати,
пошкодження, компрометації або заміна по терміну дії (Прим. 6)
Оформлення додаткової карти смарт-карти з носієм для підтримки технологій
безконтактної оплати MasterCard ® PayPass (Прим. 14)
Оформлення додаткової карти з технологією безконтактної оплати MasterCard ®
PayPass (Прим. 15)
Зміна ПІН-коду в банкоматах АТ «Альфа-банк» (за операцію) в рамках виконання
операцій по розрахункам платіжними картками
Внесення карти в стоп-список за заявою Клієнта

Входить у вартість обслуговування 3

10.3.
10.4.
10.5.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.

Входить у вартість обслуговування 1

Входить у вартість обслуговування

3, 5

100,00 грн.
150,00 грн.

Входить у вартість обслуговування 1
500,00 грн. / 20,00 Доларів США / 20,00
Євро 4
1 500,00 грн.
200,00 грн.
Входить у вартість обслуговування 1
Входить у вартість обслуговування 1

11.7.

Перерахунок коштів по операції в валюту рахунку по платіжній картці (конвертація)
(Прим. 16)

11.8.

Послуга страхування фінансових ризиків за платіжною карткою

11.9.

Послуга Інтернет-сервісу "My AlfaBank"

12.

Плата за використання несанкціонованого овердрафту:
Відсотки за користування несанкціонованим овердрафтом (від суми несанкціонованого
овердрафту, за кожний день користування несанкціонованим овердрафтом)
Пеня за прострочення повернення заборгованості по несанкціонованому овердрафту
(за кожний день прострочення, від суми заборгованості)
Пеня за несвоєчасне погашення суми мінімального платежу, одноразово за кожен факт
прострочки (Прим. 17)

12.1.
12.2.
12.3.

Входить у вартість обслуговування 1
Входить у вартість обслуговування

1

Входить у вартість обслуговування

1

0,20%
0,20%
200,00 грн

1

Послуга входить в вартість п.3.
Послуга входить в вартість п.7.3.
3
Послуга входить в вартість п.10.4.
4
Комісія стягується у валюті відповідного карткового рахунку, по якому здійснюється операція.
5
Додатково до винагороди Банку, Клієнт повинен оплатити Банку суму винагороди банку, що видав готівкові кошти, якщо така винагорода передбачена тарифами останнього й
була списана МПС із Банку.
Примітки:
Прим 0.
Основна картка в Пакеті послуг - основна платіжна картка при відкритті першого рахунку ЕПЗ в гривні в рамках Пакету послуг, оформлення якої є обов'язковим при
оформленні Пакету послуг. У вартість обслуговування Основної картки входить послуга Lounge Key або видача Клієнту сервісної картки Priority Pass, яка надається
компанією Visa/MasterCard. За відвідування VIP-залу очікування з використанням платіжної картки (Lounge Key) або картки Priority Pass передбачена комісія згідно з
тарифами міжнародних платіжних систем.
Прим 1.
Комісія сплачується щорічно за відкриття, закриття будь-яких рахунків Клієнтів у національній валюті України та іноземних валютах, оформлення та облуговування
платіжних карток. Щорічна плата за Пакет послуг стягується з Рахунку ЕПЗ в гривні в останній операційний день місяця в якому був відкритий перший рахунок ЕПЗ в
гривні в рамках Пакету послуг.
Прим. 2.
Плата, що вказана у п.4 Тарифів, розраховується та списується щомісячно до 10-го числа місяця наступного за місяцем надання банківських послуг в рамках Пакету
послуг у випадку, якщо розмір залишків власних коштів менший 50 000,00 Доларів США або сума торгових операцій менша 70 000,00 гривень. Перше списання плати
відбувається за другий місяць обслуговування Пакету послуг. Списання плати відбувається з рахунків ЕПЗ в рамках Пакету послуг. У випадку недостатності (відсутності)
коштів на рахунках ЕПЗ в гривні, списання плати відбувається з рахунку ЕПЗ в іноземній валюті, при цьому, розмір комісійної винагороди в гривні перераховується в
еквівалент іноземної валюти за офіційним курсом НБУ на дату списання комісії.
Розмір залишків власних коштів - середньоденні залишки власних коштів розміщених на карткових, поточних та депозитних (вкладних) рахунках Клієнта / Сім’ї Клієнта
відкритих у Банку та в інших банках в рамках однієї банківської групи на території України для фізичних осіб за попередній календарний місяць. Для розрахунку суми
залишків на рахунках Клієнта / Сім’ї Клієнта відкритих у Банку та в інших банках в рамках однієї банківської групи на території України для фізичних осіб
використовується еквівалент у Доларах США, у випадку його наявності, за офіційним курсом НБУ станом на перший операційний день місяця наступного за місяцем
надання банківських послуг.
Торгові операції - операції, що були здійснені по рахункам ЕПЗ в рамках Пакету послуг за допомогою платіжної картки в торгово-сервісній мережі або мережі Інтернет
(за виключенням переказів з картки на картку / на рахунок, кредитових сліпів, reversal, купівлі дорожних чеків). Сума списаних торгових операцій сумується по всіх
Рахунках ЕПЗ (за виключенням заблокованих сум) в рамках Пакету послуг за попередній календарний місяць. При врахуванні суми торгових операцій по рахунках в
іноземних валютах використовується еквівалент в гривні за комерційним курсом Банку для платіжних карток на дату списання операції з рахунку.
Прим. 3.
Послугу надає СК «Альфа страхування», СК «Уніка», СК «ІНГО» - на вибір Клієнта. Cума страхового платежу визначена страховою компанією згідно з умовами
Комплексного договору страхування фізичних осіб що подорожують за кордон, який укладений між Клієнтом та страховою компанією, та включена до вартості річного
обслуговування пакетів послуг і підлягає перерахуванню у повному обсязі, на умовах визначених Договором, на користь страхової компанії (1) ПрАТ СК «Альфа
страхування» ЄДРПОУ 30968986 , поточний рахунок 26504010601605, відкритий в АТ «Альфа Банк» МФО 300346; (2) ПрАТ СК «Уніка» ЄДРПОУ 20033533, поточний
рахунок 26500011089101, відкритий в АТ «Альфа Банк» МФО 300346; (3) ПрАТ СК «ІНГО» ЄДРПОУ 16285602, поточний рахунок 26504101493001, відкритий в АТ
«Альфа Банк» МФО 300346. Для пакету Club сума страхового платежу складає (1) СК «Альфа страхування» - 525,64 грн (без ПДВ); (2) СК «Уніка» - 800,00 грн (без
ПДВ); (3) СК «ІНГО» - 600,81 грн (без ПДВ), даний тариф розрахований за офіційним курсом Національного банку України гривні до ЄВРО (28,61) та станом на
10.01.2017 еквівалентний до 21,00 ЄВРО, тариф підлягає перерахунку і розраховується в національній валюті України в еквіваленті до ЄВРО згідно офіційного курсу
НБУ на дату укладання поліса.
Прим. 4.
Консьєрж-Сервіс надається на вибір Клієнта: (1) Послуга включена у вартість обслуговування Основної картки в Пакеті послуг, вартість складає 350,00 грн, в т.ч. ПДВ;
або (2) Послуга Консьєрж-Сервіс від Mastercard надається власникам карток Mastercard World Black Edition в гривні, терміном на один рік. Вартість послуги з
підключення входить у вартість пакету Club та складає 600,00 грн. в т.ч. ПДВ 100,00 грн.
Прим. 5.
Оформлення вказаної кількості платіжних карток входить у вартість Пакету послуг, не рахуючи першої Основної картки в Пакеті послуг.
Прим. 6.
Загальна кількість основних карток (рахунків) не може перевищувати 5 (п'яти) в рамках Пакету послуг.
Прим. 7.
Щомісячний ліміт - сума коштів в межах якої видача готівки протягом календарного місяця з карткового рахунку окремо не тарифікується, вартість входить в п.7.3.-7.4.
Ліміт доступний для першого в Пакеті послуг карткового рахунку в гривні.
Прим. 8.
Щомісячний ліміт - сума коштів в межах якої видача готівки протягом календарного місяця з карткового рахунку окремо не тарифікується, вартість входить в п.7.3.-7.4.
Ліміт доступний для карткового рахунку в іноземній валюті, який відкрито першим серед інших карткових рахунків в іноземній валюті в рамках Пакету послуг. Ліміт для
рахунку в іноземній валюті розраховується в гривні в еквіваленті до відповідної іноземної валюти за комерційним курсом Банку.
Прим. 9.
Послуга окремо не тарифікується, вартість включена в п.3, за видачу коштів в межах щомісячного ліміту, що встановлений в п.7.1.-7.2., у тому випадку якщо тип операції
зі зняття коштів та тип карткового рахунку відповідають умовам визначеним в п.7.1.-7.2.
Прим. 10. Передбачене поповнення тільки карткових рахунків в національній валюті. Комісія стягується в момент поповнення.
Прим. 11. Послуга окремо не тарифікується, вартість включена в п.3, за переказ коштів на рахунки для погашення кредитної заборгованості та на рахунки фізичних осіб, що
відриті в Банку та в АТ "Укрсоцбанк". За будь які інші перекази комісія стягується в національній валюті за офіційним курсом НБУ на день проведення операції. У
випадку відсутності (недостатності) коштів на рахунках Клієнта в гривні для оплати комісії, Клієнт доручає Банку здійснити продаж іноземної валюти клієнта на МВРУ
відповідно до вимог чинного законодавства за існуючими Тарифами, зарахувати еквівалент проданої валюти на поточний рахунок в гривні і списати комісію за цим
рахунком.
Прим. 12. Плата стягується за кожний номер телефону, на який надається послуга. Послуга «Мобільний банкінг» включає в себе: - повідомлення Держателя в режимі on-line SMS
випискою про здійснення будь-якої операції по картковому рахунку на мобільний телефон;- надання виписки по картковому рахунку при отриманні SMS запитів (про
останню транзакцію, баланс по рахунку);- внесення карти в стоп-лист при отриманні від Держателя запиту, відправленого в Банк за допомогою SMS-повідомлення;щоденне надання виписки по картковому рахунку шляхом відправки Банком Держателю SMS повідомлень.
Прим. 13. Послуга окремо не тарифікується, вартість включена в п.3, за надання офіційної довідки про відкриття рахунку в день його відкриття, та довідки про пролонгацію
банківського вкладу.
Прим. 14. По даному тарифу надається комплект, який включає у себе смарт-картку з технологією безконтактної оплати Mastercard ® Paypass та носій з підтримкою технології
безконтактної оплати Mastercard ® Paypass (у вигляді годинника). Винагорода списується тільки в перший рік і повинна бути сплачена в день надання відповідної
послуги.
Прим. 15. По даному тарифу надається смарт-картка з технологією безконтактної оплати Mastercard ® Paypass.
Прим. 16. Послуга надається СК «Альфа-Страхування». Сума страхового платежу визначена страховою компанією згідно з умовами Договору добровільного страхування
фінансових ризиків держателів платіжних карток, який укладено між Клієнтом та страховою компанією, та включена до вартості річного обслуговування Пакету послуг і
становить 250,00 грн (без ПДВ) та підлягає перерахуванню на користь ПрАТ СК «Альфа страхування» ЄДРПОУ 30968986 , поточний рахунок 26504010601605,
відкритий в АТ «Альфа Банк» МФО 300346.
Прим. 17. Тариф застосовується лише для карткових рахунків в національній валюті.
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Умови
Відсотки по середньомісячним залишкам по Рахунку «Дохідний сейф»*

UAH
12,00%

USD
0,20%

EUR
0,01%

* Нарахування процентів для Рахунку «Дохідний сейф» відбувається наступним чином:
- нарахування та сплата відсотків для Рахунку «Доходний сейф» процентів на залишок грошових коштів, що обліковуються на Рахунку «Доходний сейф» на кінець операційного дня,
здійснюється за фактичну кількість днів в періоді (28-29-30-31/365-366), з урахуванням вихідних (неробочих) днів, в останній робочий день поточного місяця.
- нараховані відсотки сплачуються Банком щомісячно до 5 (п’ятого) числа кожного місяця шляхом збільшення суми коштів, яка обліковується на Рахунку «Доходний сейф».
- у разі закриття Рахунку «Доходний сейф» до завершення поточного Розрахункового циклу (у будь-який день поточного місяця, крім останнього робочого дня поточного місяця) відсотки
на залишок коштів по Рахунку «Доходний сейф» за цей Розрахунковий місяць не нараховуються та не сплачуються
- у разі встановлення кредитної лінії до завершення поточного Розрахункового циклу (у будь-який день поточного місяця, крім останнього робочого дня поточного місяця) відсотки на
залишок коштів по Рахунку «Доходний сейф» за цей Розрахунковий місяць не нараховуються та не сплачуються а «Доходний сейф» закривається.

