Тарифи на надання послуг в системі Інтернет-сервісу «My Alfa-Bank»
Тарифний план
«Інформаційний»

Тарифний план
«Операційний»

1. Перегляд та друк виписок по картковим рахунках

Входить у вартість
обслуговування*

Входить у вартість
обслуговування*

2. Перегляд стану карткових/поточних рахунків, відкритих у Банку

Входить у вартість
обслуговування*

Входить у вартість
обслуговування*

3. Перегляд і друк документів по виконаних платежів

Послуга не надається

Входить у вартість
обслуговування*

4. Здійснення переказу коштів з рахунка з використанням шаблона платежу

Послуга не надається

Входить у вартість
обслуговування**

5. Переказ коштів між поточними рахунками одного клієнта, відкритими в
АТ «Альфа-Банк»

Послуга не надається

Входить у вартість
обслуговування**

6. Переказ коштів з карткового/поточного рахунка, відкритого в АТ «АльфаБанк», на рахунок іншого клієнта (фізичної особи), відкритого в АТ «АльфаБанк»

Послуга не надається

Входить у вартість
обслуговування**

6.1. Переказ коштів з карткових рахунків А-КЛУБ з дебетно-кредитною
схемою обслуговування на поточні рахунки, відкриті в АТ «Альфа-Банк»

Послуга не надається

Входить у вартість
обслуговування**

Послуга не надається

Входить у вартість
обслуговування**

Послуга не надається

Входить у вартість
обслуговування**

8. Переказ коштів з карткового/поточного рахунка, відкритого в ПАО
«Альфа-Банк», по довільних реквізитах: за межі ПАО «Альфа-Банк» (на
користь юридичних і фізичних осіб); у межах ПАО «Альфа-Банк» (на
користь юридичних осіб)

Послуга не надається

Входить у вартість
обслуговування**

9. Переказ грошових коштів з карткового рахунку Клієнта за придбання
Клієнтом Прав на вимогу*** (Примітка 2)

Послуга не надається

2% мін. 5 грн.

10. Зарахування грошових коштів на картковий рахунок Клієнта в
результаті відступу Клієнтом Прав на вимогу (Примітка 3)

Послуга не надається

1% мін. 5 грн.

11. Надання офіційної довідки по рахункам, інформація в якій пов’язана з
розрахунково-касовим обслуговуванням за запитом Клієнта в системі "My
Alfa-Bank" кур'єрською доставкою за вказаною клієнтом адресою (Примітка 4)

Послуга не надається

150 грн.

12. Надання офіційної довідки по рахункам, інформація в якій пов’язана з
розрахунково-касовим обслуговуванням за запитом Клієнта у
електронному вигляді pdf з можливістю відправки на e-mail

Послуга не надається

25 грн.

Операції та послуги

7. Переказ коштів з карткового рахунка, відкритого в АТ «Альфа-Банк», на
рахунок оплати послуг:
7.1. комунальних, телекомунікаційних, тощо (окрім послуг вказаних в п.7.2)
7.2. операторів мобільного зв’язку АТ «Київстар», АТ «МТС» та ТОВ
«Астеліт», (іі) послуг АТ «Київстар» з надання доступу до мережі Інтернет,
(ііі) послуг телекомунікаційної групи Vega та ТОВ «Інтертелеком», а також
(iv) послуг дитячих садків шляхом вибору:
- при використанні Інтернет-сторінки за адресою
«https://my.alfabank.com.ua»: відповідної опції в розділі
«Платежі/Перекази», за виключенням його підрозділу «Перекази і платежі»;
- при використанні встановленого на мобільному телефоні додатку «Alfa
Mobile»: опцій «Мобільний зв’язок» або «Оплата мобільного телефону»
(Примітка 1)

* Послуга включена в п.1.8.4. «Тарифів на обслуговування поточних та вкладних рахунків.
** Послуга включена в п.1.4.1. та п.1.4.2. Тарифів на обслуговування поточних та вкладних рахунків.
*** Права на вимогу – це дебіторська заборгованість третіх осіб перед ТОВ «Українське гарантійне Агентство» виражена в національній валюті України – гривні.
Примітки:
1. Мінімальна сума переказу грошових коштів в рахунок оплати послуг операторів мобільного зв’язку становить 10,00грн.
2. Придбання Прав на вимогу Клієнтом – операція в результаті якої компанія ДП «Дітрейд» здійснює поступку Права вимоги на користь Клієнта на підставі договору
поступки прав вимоги та їх обліку (публічна оферта) укладається між «УГА» і Клієнтом. Операція здійснюється шляхом переказу коштів з карткового рахунку Клієнта,
відкритого в Банку, на реквізитами Клієнта.
3. Відступ Прав на вимогу Клієнтом – операція в результаті якої компанія «УГА» здійснює викуп Прав вимоги у Клієнта на підставі договору поступки прав вимоги та
їх обліку (публічна оферта) укладається між «УГА» і Клієнтом. Операція здійснюється шляхом переказу коштів з рахунку «УГА» на картковий рахунок Клієнта,
відкритий в Банку, за реквізитами Клієнта.
4. Сума сплаченої комісії за надання офіційної довідки може бути повернута Клієнту, у випадку, якщо в довідці буде допущена помилка в імені та/або прізвищі
Клієнта.

Ліміти на проведення операцій в системі Інтернет-сервісу «My Alfa-Bank»
Ліміт на одну
операцію

Денний ліміт

Щомісячний ліміт

-

-

-

300 000 грн.

500 000 грн.

1 000 000 грн.

300 000 грн.

500 000 грн.

1 000 000 грн.

50 000 грн.

150 000 грн.

150 000 грн.

50 000 грн.

50 000 грн.

300 000 грн.

1 000 грн

10 000 грн

10 000 грн

15 000 грн

30 000 грн

50 000грн

15 000 грн

30 000 грн

50 000 грн

20 000 000 грн

-

-

500 000 доларів США

-

-

400 000 євро

-

-

100 000 грн

300 000 грн

1 000 000 грн

Розмір лімітів операцій
Перекази між рахунками одного Клієнта, які відкриті
в АТ «Альфа-Банк»
Перекази між рахунками різних Клієнтів, які відкриті
в АТ «Альфа-Банк»
Перекази по довільних реквізитах на рахунки
фізичних і юридичних осіб в інших Банках України
Перекази на рахунки Клієнтів АТ «Альфа-Банк» за
допомогою карти, емітованої будь-яким Банком
України (крім карт АТ «Альфа-Банк»)
Перекази на кредитні рахунки Клієнтів АТ «АльфаБанк» для погашення заборгованості за кредитом,
за допомогою карти, емітованої будь-яким Банком
України (окрім карт АТ «Альфа-Банк»)
Поповнення рахунків мобільних операторів
Виведення електронних коштів з гаманця системи
Web Money на рахунки, що відкриті в Банку
(відступлення прав вимоги Клієнтом)
Поповнення електронних гаманців системи Web
Money з рахунків, що відкриті в Банку (придбання
прав вимоги Клієнтом)
Договірне списання на депозит в гривні при його
відкритті
Договірне списання на депозит в доларах США при
його відкритті
Договірне списання на депозит в євро при його
відкритті
Платежі з метою сплати комунальних,
телекомунікаційних та ін. послуг, що знаходяться в
розділі «Платежі та Перекази» (Прим. 4)

Примітки:
3. Отримувачем даного платежу може бути лише Клієнт, зареєстрований в системі My Alfa-Bank з підтвердженим номером телефону.
4. За виключенням операцій щодо яких встановлено додаткові ліміти на стороні партнера, де партнером виступає ТОВ «Фінансова Компанія «МБК».

Тарифи на виконання операцій при наданні послуги "Переказ з карти на карту" ("Альфапереказ")
Операції та послуги

Тариф

1. Виконання операцій за розрахунками з використанням платіжної картки (з
використанням платіжних карток, емітованих виключно банками-резидентами України)

1% + 5 грн.

2. Виконання операцій за розрахунками з використанням платіжної картки (з
використанням платіжних карток, емітованих виключно банками-резидентами України) з
наданням документу в електронному вигляді отримувачу платежу у вигляді sms-повідомлення

1% + 6 грн.

3. Виконання операцій за розрахунками з використанням платіжної картки (з
використанням платіжних карток, де операція списання відбувається з платіжної картки,
емітованої АТ «Альфа-Банк», а операція поповнення – на платіжну картку, емітовану банком,
що зареєстрований згідно з законодавством іноземної держави (Прим. 5) та є нерезидентом
України)

2% min 2 USD/EUR

Примітки:
5. Перелік країн, за картками отримувачів банків-нерезидентів України яких здійснюється послуга «Переказ з картки на карту» та визначається відповідним
договором між АТ «Альфа-Банк» та фізичною особою при наданні послуги «Переказ з карти на карту». Переказ можливо здійснити лише з сайту АТ «Альфа-Банк»

Розмір лімітів операцій
Для переказів по Україні
Для переказів за межі України

Ліміт на одну
операцію

Денний ліміт

Щомісячний ліміт

49 999 грн

149 999 грн

149 999 грн

49 999 грн *****

149 999 грн *****

149 999 грн *****

***** сума вказана в гривневому еквіваленті згідно з офіційним курсом НБУ до відповідної іноземної валюти на дату здійснення переказу.

