Тарифи на обслуговування зарплатних карток Visa Infinite та Mastercard World Elite
1. Тип картки
Mastercard World Elite, Visa Infinite
2. Валюта картки
UAH, USD, EUR
3. Вартість оформлення картки
3.1. Перші три основні картки на клієнта
Входить у вартість
обслуговування1
3.2. Четверта та наступні основні,
500 грн./рік
додаткові картки для клиента
та на третю особу
4. Обслуговування картки2
Не тарифікується,
входить у вартість
обслуговування п.7.1,
за
4.1. Наявності залишків по пасивам
20 000 USD
4.2. Торгівельний оборот за картковим
рахунком
4.3. При невиконанні умов
5. Перевипуск картки

50 000 грн./міс.
500 грн./міс.
Входить у вартість
обслуговування1

6. Видача готівки
6.1. за рахунок власних коштів понад
Щомісячного ліміту3
150 000 грн. (еквівалент в USD, EUR)
а) через касу Банка
б) через банкомати Банка, банкомати
та пункти выдачи готівки інших банків в
Україні та за кордоном
6.2. за рахунок кредитних коштів

1%
1,5%

4%

7. Перекази
7.1. Безготівковий переказ за реквізитами
в національній валюті
7.2. Безготівковий переказ за рахунок
кредитних коштів4
8. Комісія за готівковий обмін7
9. Проценти за користування несанкціонованим овердрафтом по
рахунку з кредитним лімітом (від суми овердрафту за кожен день
користування овердрафтом)
10. Інформування за карткою:
- выписка по рахунку
- смс-інформування
- надання офіційної довідки по рахункам
- оформлення довіреності на розпорядження рахунками
- надання копій квитанцій по операціям
11. Поповнення карткового рахунку:
- безготівкове зарахування коштів
- поповнення готівки через банкомат або касу Банку
12. Надання кредитної лінії на картковий рахунок5
13. Додаткові послуги6:
- Послуга страхування при виїзді за кордон
- Послуга добровільного медичного страхування
- Послуга Консьєрж-Сервіс8
14. Комісія за обслуговування неактивного карткового рахунку6
15. Відсотки по середньомісячним залишкам по Рахунку
«Дохідний сейф»*

АТ «Альфа-Банк». В Державному реєстрі банків № 158. Ліцензія НБУ № 61 від 05.10.2011 р. Усі види банківських послуг.

1%
4%
1%
0,2%

Входить у вартість
обслуговування1

Входить у вартість
обслуговування1
Входить у вартість
обслуговування1
Входить у вартість
обслуговування1

100 грн.
10%UAH/0,1%
USD/0,01% EUR

Примітки:
1.

Послуга окремо не тарифікується, вартість включена в п.7.1.

2.

Щомісячна комісійна винагорода Банку оплачується Клієнтом в тому випадку, якщо розмір
залишків власних коштів на рахунках Клієнта/Сім'ї Клієнта або сума торгових операцій по
рахунках ЕПЗ не відповідає встановленим вимогам. Списання плати відбувається зі Рахунків
Клієнта. У разі недостатності (відсутності) коштів на Рахунках Клієнта в гривні, списання плати
відбувається з Рахунку Клієнта 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 і депозитних (вкладних) рахунках Клієнта/Сім'ї Клієнта, відкритих в Банку за
попередній календарний місяць. Для розрахунку суми залишків на рахунках Клієнта/Сім'ї Клієнта
відкритих в Банку використовується еквівалент в доларах США, в разі його наявності, за офіційним
курсом НБУ на перший операційний день місяця, що настає за місяцем надання банківських
послуг.
Торговельні операції - операції, які були здійснені за Рахунками Клієнта за допомогою платіжної
картки в торгово-сервісній мережі або мережі Інтернет (виключаючи переказів з картки на
картку/на рахунок, кредитних сліпів, reversal, покупки дорожніх чеків). Сума списаних торгових
операцій підсумовується за всіма Рахунками Клієнта (виключаючи заблоковані суми) за
попередній календарний місяць. При обліку суми торговельних операцій за рахунками в
іноземних валютах використовується еквівалент у гривні за комерційним курсом Банку для
платіжних карт на дату списання операції по рахунку.

3.

Щомісячний ліміт - сума коштів, в рамках якої видача готівки протягом календарного місяця з
карткового рахунку окремо не тарифікується, входить у вартість п.7.1. Щомісячний ліміт діє для
всіх Рахунків Клієнта у всіх валютах. Клієнт має можливість провести 2 операції зі зняття готівки без
комісії в місяць за рахунок власних коштів в касі Банку, окремо не тарифікується, входить у
вартість п.7.1.

4.

Розмір кредитного ліміту встановлюється і може бути змінений за рішенням колегіального органу
Банку, при цьому кредитний ліміт у розмірі 100 000 грн. встановлюється за бажанням Клієнта (для
резидентів) без узгодження відповідним колегіальним органом відповідно до чинної кредитної
політики Банку.

5.

Послугу надає СК «Альфа страхування», СК «Уніка», СК «ІНГО» - на вибір клієнта. Сума страхового
платежу визначена страховою компанією відповідно до умов Комплексного договору
страхування фізичних осіб, які подорожують за кордон, який укладений між Клієнтом і страховою
компанією, і підлягає перерахуванню в повному обсязі, на умовах визначених Договором, на
користь страхової компанії.
Неактивний рахунок - це рахунок, за яким більше 180 календарних днів від дати останнього
робочого дня поточного місяця, не здійснювали фінансові операції за рахунком ЕПЗ і залишок
коштів на рахунку на дату списання комісії не перевищував 5 000 грн. / 200 дол.США / 200 Євро.
Якщо в день списання комісії залишок на рахунку, нижче комісії зазначеної в тарифах, то комісія
встановлюється і списується в рамках залишку власних коштів на рахунку. Під розрахунковокасовим обслуговуванням мається на увазі зміна лімітів ЕПЗ або їх платіжних додатків, внесення,
вилучення ЕПЗ в / з стоп-списку тощо, якщо дана послуга не вказана окремо в чинних Тарифах.

6.

7.

Готівковий обмін - купівля іноземної валюти 1 групи Класифікатора на міжбанківському валютному
ринку України за іншу іноземну валюту цієї ж групи Класифікатора. Плата за обмін коштів при
здійсненні розрахунків окремо не тарифікується, вартість входить в п.7.1, у випадку встановлення на
рахунок ЕПЗ відновлювальної кредитної лінії.

8.

Послуга Консьєрж-Сервіс від Mastercard надається власникам карток Mastercard Mastercard
World Elite в гривні, терміном на один рік. Вартість послуги з підключення входить у вартість
щомісячного обслуговування, та складає 420,00 грн. в т.ч. ПДВ 70,00 грн.
*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.

АТ «Альфа-Банк». В Державному реєстрі банків № 158. Ліцензія НБУ № 61 від 05.10.2011 р. Усі види банківських послуг.

