Мої тарифи

Діють з 01 листопада 2022 р.

Картка Банку Власний Рахунок
Тип картки

Картка міжнародної платіжної системи
Masterсard

Види карток

Фізична (з наявністю пластикової картки)

Віртуальна (без наявності пластикової картки)

Валюта рахунку

Гривня

Оформлення віртуальної та фізичної картки
Обслуговування віртуальної та фізичної картки

Безкоштовно

Перевипуск віртуальної та фізичної картки
Готівкове поповнення картки через каси в
мережах партнерів: «Сільпо», «Ringoo», каси та
термінали ПАТ «Банк Восток»

Безкоштовно

Безготівкове поповнення картки
Зняття готівкових коштів через каси та
банкомати українських банків

1% за рахунок власних коштів

4% + 20 грн за рахунок кредитних коштів

Зняття готівкових коштів через каси та
банкомати українських банків, отриманих як
виграш в рекламно-маркетингових акціях ТОВ
"СІЛЬПО-ФУД"

Безкоштовно

Зняття готівкових коштів за межами України

Зняття готівкових коштів через каси в
торгівельних точках
Розрахунки карткою в торговельних точках та
інтернет-магазинах

2% за рахунок власних коштів 

6% + 3 дол. США (в еквіваленті за курсом купівлі,
що встановлено для операцій з платіжними
картками на день списання операції по
рахунку) за рахунок кредитних коштів
20 грн в Україні

3 дол. США (в еквіваленті за курсом купівлі, що
встановлено для операцій з платіжними
картами на день списання операції по рахунку)
за межами України
Безкоштовно
На клієнтів українських банків: 


Платіж з картки на картку або на поточні
рахунки фізичних осіб

Комісія за операції з quasi-готівкою
Поповнення мобільного телефону за власні або
кредитні кошти
Комунальні платежі за власні або кредитні
кошти

Безкоштовно за рахунок власних коштів 

4% за рахунок кредитних коштів 


На картку закордонного банку:

2% за рахунок власних коштів

6% за рахунок кредитних коштів
4% за рахунок власних коштів

8% за рахунок кредитних коштів

Безкоштовно

Переказ на поточні рахунки ФОП, юридичних
осіб, що відкриті в українських банках

Безкоштовно за рахунок власних коштів

4% за рахунок кредитних коштів

Підключення та обслуговування системи 

Онлайн-Банк через Мобільний додаток

Безкоштовно

Комісія для платежів за банківськими
шаблонами в мобільному додатку

Розмір комісії залежить від отримувача платежу.
Про конкретний розмір комісії Банк повідомляє
Клієнта за допомогою мобільного додатка до
момента здійснення Клієнтом платежу

Процентна ставка, яка нараховується щомісяця
на залишок власних коштів – послуга
«Назбиратус»

5% річних

Процентна ставка, яка нараховується щомісяця
на залишок власних коштів на картці

0%

Активація послуги «Назбиратус»
Поповнення «Назбиратус»

Безкоштовно

Списання з «Назбиратус»

Умови кредитування за програмою


«Кредитний ліміт до 100 000 грн»
Процентна ставка на кредитну заборгованість
протягом пільгового періоду

0,00001% річних

Процентна ставка, що нараховується на
кредитну заборгованість, не погашену в
повному обсязі в пільговий період, за кожен
день з моменту виникнення заборгованості

3% на місяць

Процентна ставка, яка застосовується при
невиконанні зобов’язання щодо повернення
кредиту (наявності простроченої
заборгованості)

Пільговий період

Обов'язковий мінімальний (щомісячний) платіж

Строк сплати обов'язкового мінімального
(щомісячного) платежу

6 % на місяць

У період дії в Україні воєнного, надзвичайного
стану та у тридцятиденний строк після дня його

припинення або скасування, а також в період,
який визначається чинним законодавством для
карантиних обмежень – застосовується
процентна ставка заборгованості,
непогашеної у пільговому періоді
До 62 днів (діє з моменту виникнення
заборгованості до кінця календарного місяця,
наступного за місяцем виникнення
заборгованості, за умови погашення в повному
обсязі до кінця строку дії пільгового періоду)
4% від кредитної заборгованості

(не менше 100 грн та не більше залишку
заборгованості). 

У разі нестачі коштів для списання
нарахованих процентів, в т.ч. за рахунок
кредитного ліміту, сума непогашених процентів
додається до обов'язкового мінімального
платежу
Щомісячно з 1-го (першого) числа до кінця
календарного місяця, наступного за місяцем
виникнення заборгованості (в останній день
місяця до 17:00)

Штрафні санкції за прострочення заборгованості за кредитом

(залежать від кількості днів прострочення):
Від 1 до 30 днів

Штраф у розмірі 50 грн

Від 31 до 180 днів

Штраф у розмірі 100 грн. Штраф
розраховується кожного першого числа місяця

Понад 181 день

до погашення простроченої заборгованості
Штраф у розмірі 100 грн + 6% від суми загальної
заборгованості, що виникла на перший день
відповідного календарного місяця. Штраф
розраховується кожного першого числа місяця
до погашення простроченої заборгованості.

При цьому діє відсоткова ставка на кредитну
заборгованість у розмірі 0,00001% річних

У період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану та у тридцятиденний строк після дня його
припинення або скасування, а також в період, який визначається чинним законодавством для
карантиних обмежень – не застосовується

Обслуговування
Розрахункове обслуговування неактивного
поточного рахунка


Неактивний рахунок — рахунок, до якого

200 грн в місяць, але не більше залишку на
рахунку

Розрахункове обслуговування недіючого
рахунка (балансові рахунки 2903)

200 грн в місяць, але не більше залишку на
рахунку

більше року відсутні діючі картки та відсутній
рух коштів, крім списання комісій та/або
нарахування процентів на залишок власних
коштів

Отримання виписки за карткою
Інформування за карткою

Отримання довідки про наявність картки

Безкоштовно

Установка або зміна PIN-коду

Запит в іншому банку документів, що
підтверджують правомірності списання коштів
за розрахунковою операцією

50 грн

Опротестування непідтвердженої претензії за
розрахунковою операцією

100 грн

Закриття картки

Безкоштовно

Отримання довідки про закриття рахунку

Безкоштовно

Під «карткою» мається на увазі електронний платіжний засіб - платіжний інструмент, що містить в
електронній формі дані, необхідні для ініціювання платіжної операції та/або здійснення інших операцій

