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 основні три картки
Входить у вартість
на клієнта
обслуговування1
3.2. Четверта та наступні основні,
500 грн./рік
додаткові картки для клиента
та на третю особу
3.3. Додаткова картка на дитину до 14 років
500 грн.
4. Обслуговування
Не тарифікується,
карткового рахунку
входить у вартість
обслуговування п.7.1,
за
4.1. Наявності залишків по пасивам
20 000 USD
4.2. Торгівельний оборот за картковим
рахунком на клієнта
4.3. При невиконанні умов2
5. Перевипуск картки

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

6. Видача готівки
6.1. за рахунок власних коштів
а) через касу Банка 2 рази в місяць - не
тарифікується без обмежень по сумі
транзакції1, кожна наступна операція та
каси інших банків
б) через банкомати Банка, банкомати та
пункти видачи готівки інших банків в Україні
та за кордоном понад Щомісячного
ліміту3 150 000 грн. (еквівалент в USD, EUR)
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 коштів
8. Комісія за готівковий обмін4
9. Проценти за користування несанкціонованим овердрафтом по
рахунку з кредитною лінією (від суми овердрафту за кожен день
користування овердрафтом)
10. Інформування за карткою:
- виписка 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 Консьєрж-Сервіс
- A-HUB
14. Комісія за обслуговування неактивного карткового рахунку8
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%
Входить у вартість
обслуговування1
0,2%

Входить у вартість
обслуговування1

Входить у вартість
обслуговування1
Входить у вартість
обслуговування1
Входить у вартість
обслуговування1
100 грн.
9,25%UAH/0,01%
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 з рахунків ЕПЗ до 10-го числа
кожного місяця, що настає за місяцем надання банківських послуг. У разі 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. В разі недостатності коштів на рахунка ЕПЗ (в гривні
або валюті) Клієнт доручає Банку списати кошти для погашення заборгованості з поточного рахунку
в гривні або з поточного рахунку 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
проведення операції по карті.
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 перераховується в еквівалент гривні по комерційному курсу Банку на
дату списання.
4. Готівковий обмін - купівля іноземної валюти 1 групи Класифікатора на міжбанківському валютному
ринку України за іншу іноземну валюту цієї ж групи Класифікатора.
5. 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.
6. Клієнт має можливість підключитись до консьерж-сервісу МПС Visa International та Mastercard
Worldwide. Також передбачена можливість користування комплексом послуг згідно з умовами
Програми AHUB, що розміщена за посиланням: http://www. ahub.alfabank.ua.
7. Неактивний Рахунок – це Рахунок, по котрому більше ніж 180 календарних днів від дати останнього
робочого дня поточного місяця, не здійснювали фінансові операції по Рахунку та залишок кошів на
Рахунку на дату списання комісії не перевищував 5 000 грн для рахунків у гривні, 200 доларів США и
200 євро для рахунків у валюті / рахунок, по якому Клієнтом оформлена заява на закриття Рахунку
за умови, що з дати оформлення такої заяви пройшов термін 30 днів. Якщо в день списання комісії
залишок на рахунку, нижче комісії вказаної у тарифах, то комісія встановлюється та списується в
межах залишку особистих коштів на рахунку.
*Випуск платіжних карток Mastercard здійснюється у валюті UAH, USD
**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.

Умови надання коштів відновлювальної кредитної лінії для преміальних карток
Visa Infinite та Mastercard World Elite
Тип продукту або платіжної картки

Валюта Відновлюваної кредитної лінії
Строк дії Відновлюваної кредитної лінії

Пільговий період для погашення заборгованості, що
виникла внаслідок здійснення торгової операції 1
Проценти за користування Відновлювальною
кредитною лінією по торговим операціям і по
операціям зняття готівки в термінальних пристроях
(POS-термінал, банкомат), які здійснені з
використанням картки, % річних
Проценти за користування Відновлювальною
кредитною лінією по торговим операціям, які
здійснені з використанням картки, за умови
погашення повної суми заборгованості протягом
пільгового періоду, % річних
Розмір обов’язкового мінімального платежу, який
повинен бути щомісячно сплачений в разі
виникнення заборгованості (від суми фактичної
заборгованості, що виникла в розрахунковому
періоді) (Прим. 2)
Проценти за користування простроченою
заборгованістю за Відновлювальною кредитною
лінією (від суми простроченої заборгованості за
кожний день такої заборгованості)
Видача готівки за рахунок коштів Відновлюваної
кредитної лінії через банкомат або касу будь-якого
банку (у т.ч. АТ "Альфа-Банк") на території України та
за кордоном
Переказ коштів з карткового рахунку за рахунок
коштів Відновлюваної кредитної лінії на іншу картку
Банку через банкомат Банку
Переказ коштів з карткового рахунку за рахунок
коштів Відновлюваної кредитної лінії на рахунки
фізичних та юридичних осіб на території України (в
т.ч. на рахунки відкриті у ПАТ "Альфа-Банк")

Картковий продукт А-Клуб, Зарплатний
продукт А-Клуб,
( Visa Infinite / Mastercard World Elite)
Гривня
12 міс. з можливістю пролонгації дії
відновлювальної кредитної лінії на
новий строк, але не більше закінчення
строку дії платіжної картки, за умови
дотримання Клієнтом умов Договору
До 62 днів
28%

0,01%

7%

0,20%

4%1

4%

4%

Інші умови використання коштів за відновлювальною кредитною лінією:
Кошти Відновлювальної кредитної лінії можуть бути використані на будь-які особисті потреби в готівковій формі (знаття готівки в
банкоматах і касах) і формі безготівкових розрахунків в торгово-сервісній мережі, при цьому за операції розрахунків в
торгово-сервісній мережі Банк не нараховує ніяких комісій, а також дає можливість користування пільговим періодом,
протягом якого не здійснює нарахування процентів.
1 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.1. Пільговий період - період часу протягом якого, за умови повного повернення Клієнтом суми загальної заборгованості
за Відновлювальною кредитною лінією, що існувала на кінець останнього дня Розрахункового періоду, Процентна ставка за
користування Відновлювальною кредитною лінією, що використана для розрахунків за товари (роботи, послуги) в торговосервісних підприємствах та/або сплати суми комісій / процентів чи інших платежів, сплата яких передбачена умовами, які
Клієнт сплачує за здійснення операцій по Рахунку, встановлюється у розмірі 0,01% від суми операцій з розрахунків за товари
(роботи, послуги) в торгово-сервісних підприємствах та/або сплати суми комісій / процентів чи інших платежів, сплата яких
передбачена умовами Договору Банківського обслуговування.
Прим. 2. В разі, якщо по рахунку існує прострочена/несанкціонована заборгованість, то додатково до суми обов’язкового
мінімального платежу, Клієнт має сплатити суму даної простроченої/несанкціонованої заборгованості.
Розрахунковий період - період часу, за який банком формується звіт про стан рахунку Клієнта. Розрахунковий період дорівнює
одному місяцю. Датою початку першого Розрахункового періоду є дата відкриття Банком рахунку (активації рахунку). Датою
початку всіх наступних Розрахункових періодів є дата, яка слідує за датою, яка відповідає даті відкриття рахунку.
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