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ТАРИФИ КОМІСІЙНОЇ ВИНАГОРОДИ ЗА БАНКІВСЬКИМИ ОПЕРАЦІЯМИ І ПОСЛУГАМИ
ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В АТ «СБЕРБАНК»
ТАРИФИ НА ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ КАРТКОВОГО РАХУНКУ У ГРИВНІ З ВИПУСКОМ КРЕДИТНИХ КАРТОК
З ПІЛЬГОВИМ ПЕРІОДОМ ДЛЯ КЛІЄНТІВ – ФІЗИЧНИХ ОСІБ
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Відкриття карткового рахунку
Обслуговування карткового рахунку, в міс.
Оформлення Миттєвої картки MC Debit Gold PayPass до рахунку та її
переоформлення у випадку втрати/крадіжки чи псування з вини держателя картки
Обслуговування додаткової картки, в міс.:
Visa Classic Debit*/ MC Standard*/ Visa Classic*
MC Debit Gold PayPass/ Visa Gold PayWave/ MC Gold*/ Visa Gold*
Оформлення основної/додаткової картки у випадку втрати/ крадіжки чи псування
з вини держателя картки
Нарахування процентів на залишок коштів на картковому рахунку, річних
Пільговий період погашення заборгованості
Пільгова відсоткова ставка за користування відновлюваною кредитною лінією,
річних
Мінімальний щомісячний платіж
Стандартна відсоткова ставка за користування відновлюваною кредитною лінією,
річних
Нарахування процентів на суму овердрафту на картковому рахунку
(недозволений кредит), річних
Нарахування пені на прострочену заборгованість за відновлюваною кредитною
лінією та відсотками, за кожний день
Проведення розрахунків по операціях видачі готівки:
• в Банку АТ «СБЕРБАНК»
• в банках України
• в іноземних банках
Проведення розрахунків за оплату товарів та послуг
Приймання готівки/ зарахування коштів на картковий рахунок
Приймання готівки від клієнтів для зарахування на карткові рахунки інших осіб,
через касу банку (утримується додатково)

Visa Classic Debit*/
MC Standard*/
Visa Classic*

MC Debit Gold PayPass/
Visa Gold PayWave/
MC Gold*/ Visa Gold*

50 грн.
10 грн.

500 грн.
35 грн.
не тарифікується

10 грн.
-

35 грн.

25 грн.

125 грн.
0%
до 45 днів
0,000001%
5% від суми використаного на розрахункову дату кредиту
+ прострочена заборгованість
+ строкові відсотки (при наявності)
45%
54%
0,05%
3% + 3 грн.
3% + 5 грн.
5% + 3 дол. США
не тарифікується
не тарифікується
1%, min 5 грн.***

Переказ коштів з карткового рахунку у гривні:
• на власні рахунки в АТ «СБЕРБАНК» або на інші рахунки
• переказ коштів з карткового рахунку на власний поточний рахунок для
подальшого оформлення та/або поповнення строкового депозиту/ сплати
страхового платежу/ сплати комісії за доставку банківських продуктів
• з метою поповнення рахунків мобільного зв’язку через банкомати АТ
«СБЕРБАНК», за одну операцію

3% + 3 грн.

2%, min 2 грн.
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Visa Classic Debit*/
MC Standard*/
Visa Classic*

MC Debit Gold PayPass/
Visa Gold PayWave/
MC Gold*/ Visa Gold*

24.

0,5% (min 20 грн. max 1000 грн.)£ + додатково до суми платежу з урахуванням комісії утримується комісія за «Переказ коштів
з карткового рахунку у гривні на власні рахунки в АТ «СБЕРБАНК» або на інші рахунки»
0,5% (min 20 грн. max 2500 грн.) + додатково до суми платежу з урахуванням комісії утримується комісія за «Переказ коштів з
на будь-які рахунки за межами Банку через відділення Банку
карткового рахунку у гривні на власні рахунки в АТ «СБЕРБАНК» або на інші рахунки»
• на користь отримувачів, з якими Банком укладено договір про прийом бізнес -платежів:
20 грн./платіж1 + додатково до суми платежу з урахуванням комісії утримується комісія за «Переказ коштів з карткового рахунку
через відділення Банку
у гривні на власні рахунки в АТ «СБЕРБАНК» або на інші рахунки»
• на оплату рахунків населення (по договору або без договору):
10 грн./платіж + додатково до суми платежу з урахуванням комісії утримується комісія за «Переказ коштів з карткового рахунку
через відділення Банку
у гривні на власні рахунки в АТ «СБЕРБАНК» або на інші рахунки»
• у відділенні Банку на користь постачальників послуг-операторів мобільного
зв’язку і телефонії, приймання платежів на користь яких, відповідно до умов 1,5%, min 1 грн. + додатково до суми платежу з урахуванням комісії утримується комісія за «Переказ коштів з карткового
договорів укладених між Банком та Провайдером, передбачає сплату Банком рахунку у гривні на власні рахунки в АТ «СБЕРБАНК» або на інші рахунки»
комісійної винагороди Провайдеру, якщо інше не передбачено Договором
• із використанням сервісу переказів P2P на сайті Банку:
з картки відправника, емітованої Банком або іншим банком, на Картку
1% + 5 грн.+ додатково до суми платежу з урахуванням комісії утримується комісія за «Переказ коштів з карткового рахунку у
отримувача, емітовану іншим банком, або не вказану Клієнтом при ініціюванні
гривні на власні рахунки в АТ «СБЕРБАНК» або на інші рахунки»
переказу
з картки відправника, емітованої Банком, на Картку отримувача, емітовану утримується комісія за «Переказ коштів з карткового рахунку у гривні на власні рахунки в АТ «СБЕРБАНК» або на інші
Банком рахунки»
з картки відправника, емітованої іншим банком, на Картку отримувача, емітовану утримується комісія за «Переказ коштів з карткового рахунку у гривні на власні рахунки в АТ «СБЕРБАНК» або на інші
Банком рахунки»
Комісія за перерахунок суми операції, якщо валюта операції відрізняється від
1%
валюти рахунку
Надання виписки щодо залишку на рахунку:
• в банкоматах Банку
10 грн.
• в банкоматах інших банків
• в банкоматах Банку одночасно з операцією видачі готівки (на чек банкомату)
не тарифікується
• у Контакт-центрі (через IVR-меню) по карткам, випущеним до карткових
2 (два) перших запити на місяць – не тарифікується,
рахунків у гривні
Кожний наступний – 1 грн.
Надання міні-виписки по рахунку в банкоматах банку
10 грн.
Послуга інформування про рух коштів по картковому рахунку в IMS/ SMS або
10 грн.
не тарифікується
e-mail повідомленні, в міс.
Послуга мобільного банкінгу:
• підключення до послуги
не тарифікується
• послуга інформування по SMS запиту про стан карткового рахунку, за запит
1 грн.
не тарифікується
Надання виписки по картковому рахунку, в міс:
• в Банку (виписка за період не більше останніх 12 місяців)
50 грн.
• в Банку (виписка за період більше останніх 12 місяців), за виписку
100 грн.
• електронною поштою (щомісячна виписка)
не тарифікується
• у Контакт-центрі (через IVR-меню) по карткам, випущеним до карткових рахунків
2 (два) перших запити на місяць – не тарифікується,
у гривні
кожний наступний – 1 грн.
Надання довідки на запит власника рахунку про наявність та стан карткового рахунку:

24.1

• стислої (стандартної)

100 грн.

24.2.

• розширеної (індивідуальної)

200 грн.

термінової (протягом 1 доби)

500 грн.

Комісія за проведення розслідування за письмовою вимогою клієнта про
неправомірно списані (переказані) кошти (chargeback representment), в т.ч.
здійснення запиту до банку-екваєра або торгового закладу, за умови отримання
даних про причетність клієнта чи його довіреної особи до списання (переказу)
коштів

200 грн.
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• на рахунки інших отримувачів у системі Банку через відділення Банку

Редакція діє з 05.07.21р.

Перелік послуг
Видача коштів при закритті рахунку
Зміна ПІН-коду по платіжній картці в банкоматах

26.
27.
*
***
1

£

Visa Classic Debit*/
MC Standard*/
Visa Classic*

MC Debit Gold PayPass/
Visa Gold PayWave/
MC Gold*/ Visa Gold*

не тарифікується
1 (один) перший запит за одною карткою – не тарифікується, кожний наступний – 10 грн.

Вказані типи карт не випускаються. З 01.04.2019р. діючі картки Visa Classic Debit, Visa Classic, MC Standard перевипускаються на картки типу Visa Gold PayWave.
Сума комісії за кожною операцією у разі сплати готівкою заокруглюється до десятих значень копійок наступним чином: сума, що закінчується від 1 до 4 копійок, заокруглюється у бік зменшення до найближчої
суми, яка закінчується на 0 копійок; сума, що закінчується від 5 до 9 копійок, заокруглюється у бік збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок.
«Не тарифікується» для договорів про прийом бізнес-платежів (укладених з 28.10.2019р)/договорів доручення/договорів представництва, за якими Банк отримує комісію з юридичної особи або ФОП не менше 15%
від суми, а також про прийом бізнес-платежів, якщо по договору представництва укладеному з цією юридичною особою або ФОП Банк отримує 15% від суми платежу.
Тариф діє за умови виконання переказу менеджером на відділенні Банку. У всіх інших випадках, застосовується тариф - 0,5% min 20 UAH, max 2500 UAH
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ТАРИФИ ПО НЕАКТИВНИМ РАХУНКАМ КЛІЄНТІВ,
що були відкриті до 01.01.2015 року
З 01.02.2021р. вводиться в дію комісія за обслуговування неактивних поточних рахунків (з 17.02.2021р – для дебетно-кредитних карткових рахунків), відкритих до 01.01.2015 року, за якими з 01.01.2016 Клієнтами не
здійснювались будь-які готівкові або безготівкові, прибуткові або видаткові операції, (за допомогою розрахункових документів, ініційованих Клієнтом).
У зв’язку з чим, вносяться зміни в Тарифи комісійної винагороди за банківськими операціями і послугами для фізичних осіб в АТ «СБЕРБАНК», а саме, доповнення розділів Тарифів:
➢ Тарифи по поточним (мультивалютним та/або інвестиційним) та депозитним рахункам до 15.10.2020р.
➢ Тарифи по Пакетам продуктів та послуг для фізичних осіб - клієнтів Банка з 15.07.2019р. до 15.10.2020р.
➢ Тарифи по Пакетам продуктів та послуг для фізичних осіб - клієнтів Банка з 15.07.2019р.
➢ Тарифи комісійної винагороди АТ «СБЕРБАНК» на відкриття та обслуговування карткового рахунку з випуском платіжних карток для фізичних осіб поза пакетом
➢ Пакети продуктів та послуг для фізичних осіб - клієнтів Банку з 23.02.2015 р., продаж припинено із 15.07.2019 р.
➢ Тарифи по карткових рахунках в рамках Пакетів продуктів та послуг для фізичних осіб - клієнтів Банка, продаж припинено із 15.07.2019 р.
➢ Тарифи по карткових рахунках (поза Пакетами продуктів та послуг), продаж припинено із 15.07.2019 р.
➢ Тарифи по карткових рахунках в рамках Пакету "Турбота", продаж припинено із 25.02.2019 р.
➢ Тарифи по карткових рахунках в рамках Пакету "Соціальний", продаж припинено із 25.02.2019 р.
➢ Тарифи для карток Virtual в рамках Пакетів, продаж припинено із 25.02.2019 р.
➢ Продукт "Універсальний", продаж припинено із 23.02.2015 р.
➢ Пенсійна картка, продаж припинено із 25.02.2019 р.
➢ Особиста картка_продаж припинено з 12.02.2013 р.
➢ Карта моряка, продаж припинено з 02.06.2015 р.
➢ Virtual, продаж припинено із 25.02.2019 р.
➢ Пакети продуктів та послуг для фізичних осіб- клієнтів Банка в рамках Зарплатних проектів (договори, що укладені до 28.02.2013 р.)_продаж припинено з 09.12.2013 р.
➢ Тарифи по карткових рахунках в Пакетах продуктів та послуг для клієнтів, що обслуговуються в межах зарплатних проектів_продаж припинено з 09.12.2013 р.
➢ Тарифи по зарплатним платіжним карткам (поза Пакетами продуктів та послуг)
➢ Зарплатні картки, плату за обслуговування яких сплачує Організація_продаж припинено з 09.12.2013 р.
➢ Зарплатні картки, плату за обслуговування яких сплачує співробітник_продаж припинено з 09.12.2013 р.
➢ Тарифи по карткам Virtual в рамках Зарплатних проектів, продаж припинено із 25.02.2019 р.
➢ Тарифи по пакетам продуктів та послуг для фізичних осіб-клієнтів банку в рамках зарплатних проектів.
➢ Тарифи на відкриття та обслуговування карткового рахунку у гривні з випуском кредитних карток з пільговим періодом для клієнтів – фізичних осіб
➢ Тарифи по продукту «Кредитна картка у гривні з пільговим періодом (до 45 днів)» для використання в пакетах продуктів та послуг для клієнтів-фізичних осіб
➢ Тарифи по продукту «Кредитна картка з пільговим періодом для vip-клієнтів-фізичних осіб для використання в пакетах послуг»
➢ Тарифи по продукту «Кредитна картка з пільговим періодом для vip-клієнтів-фізичних осіб поза пакетами послуг»
➢ Тарифи на відкриття та обслуговування карткового рахунку у гривні з випуском кредитних карток з пільговим періодом для клієнтів-фізичних осіб (з застосуванням лояльності)
➢ Тарифи по продукту «кредитна картка у гривні з пільговим періодом (до 45 днів)» для використання в пакетах продуктів та послуг для клієнтів-фізичних осіб, що обслуговуються в межах зарплатних
проектів
пунктом в наступній редакції:

Назва тарифу

Розмір

Комісія за обслуговування неактивних поточних рахунків (в т.ч. карткових), відкритих до 01.01.2015 року, за якими
з 01.01.2016 Клієнтами не здійснювались будь-які готівкові або безготівкові, прибуткові або видаткові операції, у
відповідності до валюти рахунку*

200 000 UAH, еквівалент 24 000 USD, еквівалент 10 000 EUR, еквівалент 1 400 000 RUB, еквівалент
10 ТР.УНЦІЙ, у інших валютах еквівалент 10 000 у.о. в місяць**

* Комісія утримується до 30-го числа кожного місяця. З рахунків в іноземній валюті/банківських металах комісія сплачується у гривнях за офіційним курсом НБУ на дату проведення операції. Якщо залишок по
рахунку менше встановленого тарифу, комісія встановлюється в розмірі залишку на рахунку.
** З метою сплати комісійної винагороди утримання коштів здійснюється з Прибуткових рахунків та Поточних рахунків (вклад "Ощадний").
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ТАРИФИ ПО ПРОДУКТУ «КРЕДИТНА КАРТКА У ГРИВНІ З ПІЛЬГОВИМ ПЕРІОДОМ (ДО 45 ДНІВ)» ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ
В ПАКЕТАХ ПРОДУКТІВ ТА ПОСЛУГ ДЛЯ КЛІЄНТІВ-ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Перелік послуг
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
6.
7.
8.

Відкриття карткового рахунку
Обслуговування карткового рахунку
Оформлення Миттєвої картки MC Debit Gold PayPass до рахунку та її
переоформлення у випадку втрати/ крадіжки чи псування з вини держателя
картки
Обслуговування додаткової картки, в міс.:
Visa Classic*/ MC Standard*
MC Debit Gold PayPass/ Visa Gold PayWave/ Visa Gold*
MC Platinum PayPass/ Visa Platinum PayWave/ Visa Platinum*
Оформлення основної/ додаткової картки у випадку втрати/ крадіжки чи псування
з вини держателя картки
Нарахування процентів на залишок коштів на картковому рахунку в гривнях,
річних
Пільговий період погашення заборгованості
Пільгова відсоткова ставка за користування відновлюваною кредитною лінією,
річних

9.

Мінімальний щомісячний платіж

10.

Стандартна відсоткова ставка за користування відновлюваною кредитною лінією,
річних

11.
12.
13.
13.1.
13.2.
13.3.
14.
15.
16.
17.
17.1.
17.2.
17.3.

Нарахування процентів на суму овердрафту на картковому рахунку
(недозволений кредит), річних
Нарахування пені на прострочену заборгованість за відновлюваною кредитною
лінією та відсотками, за кожний день
Проведення розрахунків по операціях видачі готівки:
• в Банку АТ «СБЕРБАНК»
• в банках України
• в іноземних банках
Проведення розрахунків за оплату товарів та послуг
Приймання готівки/ зарахування коштів на картковий рахунок
Приймання готівки від клієнтів для зарахування на карткові рахунки інших осіб,
через касу банку (утримується додатково)

Visa Classic Debit*/
MC Standard*

MC Debit Gold PayPass/
Visa Gold PayWave/
Visa Gold*

MC Platinum PayPass/
Visa Platinum PayWave/
Visa Platinum*

не тарифікується
не тарифікується
не тарифікується
10 грн.
-

35 грн.
-

50 грн.

50 грн.

125 грн.

300 грн.

0%
до 45 днів
0,000001%

45%

5% від суми використаного на розрахункову дату кредиту
+ прострочена заборгованість
+ строкові відсотки (при наявності)
41 % для КК, відкритих до 23.02.2015р.
45% для КК, відкритих
після 23.02.2015р.

41%

54%
0,05%
3% + 3 грн.
3% + 5 грн.
5% + 3 дол. США
не тарифікується
не тарифікується
1%, min 5 грн.***

Переказ коштів з карткового рахунку у гривні:
• на власні рахунки в АТ «СБЕРБАНК» або на інші рахунки
• з картки на інші картки, за допомогою банкомату Банку
• переказ коштів з карткового рахунку на власний поточний рахунок для
подальшого оформлення та/або поповнення строкового депозиту/ сплати
страхового платежу/ сплати комісії за доставку банківських продуктів

3% + 3 грн.

17.4.1.

на рахунки інших отримувачів у системі Банку через відділення Банку

0,5% (min 20 грн. max 1 000 грн.)£ + додатково до суми платежу з урахуванням комісії утримується комісія за «Переказ коштів
з карткового рахунку у гривні на власні рахунки в АТ «СБЕРБАНК» або на інші рахунки»

17.4.2.

на будь-які рахунки за межами через відділення Банку

0,5% (min 20 грн. max 2 500 грн.) + додатково до суми платежу з урахуванням комісії утримується комісія за «Переказ коштів з
карткового рахунку у гривні на власні рахунки в АТ «СБЕРБАНК» або на інші рахунки»

Редакція діє з 05.07.21р.

Перелік послуг
17.5.
17.5.1.
17.6.
17.6.1.
17.7.

17.8.
17.9.
17.9.1.
17.9.2.
17.9.3.
18.
19.
19.1.
19.2.
19.3.
20.
21.
22.
22.1.
22.2.
22.3.
22.4.
23.
23.1
23.2.
23.3.

24.

25.
26.
£

*

Visa Classic Debit*/
MC Standard*

MC Debit Gold PayPass/
Visa Gold PayWave/
Visa Gold*

MC Platinum PayPass/
Visa Platinum PayWave/
Visa Platinum*

• на користь отримувачів, з якими Банком укладено договір про прийом бізнес-платежів:
20 грн./платіж1 + додатково до суми платежу з урахуванням комісії утримується комісія за «Переказ коштів з карткового рахунку
через відділення Банку
у гривні на власні рахунки в АТ «СБЕРБАНК» або на інші рахунки»
• на оплату рахунків населення (по договору або без договору):
10 грн./платіж + додатково до суми платежу з урахуванням комісії утримується комісія за «Переказ коштів з карткового рахунку
через відділення Банку
у гривні на власні рахунки в АТ «СБЕРБАНК» або на інші рахунки»
• з метою поповнення рахунків мобільного зв’язку через банкомати АТ
2%, min 2 грн.
«СБЕРБАНК», за одну операцію
• у відділенні Банку на користь постачальників послуг-операторів мобільного
зв’язку і телефонії, приймання платежів на користь яких, відповідно до умов 1,5%, min 1 грн. + додатково до суми платежу з урахуванням комісії утримується комісія за «Переказ коштів з карткового
договорів укладених між Банком та Провайдером, передбачає сплату Банком рахунку у гривні на власні рахунки в АТ «СБЕРБАНК» або на інші рахунки»
комісійної винагороди Провайдеру, якщо інше не передбачено Договором
• переказ коштів з карткового рахунку в гривні із використанням сервісу переказів P2P на сайті Банку:
з картки відправника, емітованої Банком або іншим банком, на Картку
1% + 5 грн.+ додатково до суми платежу з урахуванням комісії утримується комісія за «Переказ коштів з карткового рахунку у
отримувача, емітовану іншим банком, або не вказану Клієнтом при ініціюванні
гривні на власні рахунки в АТ «СБЕРБАНК» або на інші рахунки»
переказу
з картки відправника, емітованої Банком, на Картку отримувача, емітовану утримується комісія за «Переказ коштів з карткового рахунку у гривні на власні рахунки в АТ «СБЕРБАНК» або на інші
Банком рахунки»
з картки відправника, емітованої іншим банком, на Картку отримувача, емітовану утримується комісія за «Переказ коштів з карткового рахунку у гривні на власні рахунки в АТ «СБЕРБАНК» або на інші
Банком рахунки»
Комісія за перерахунок суми операції, якщо валюта операції відрізняється від
1%
валюти рахунку
Надання виписки щодо залишку на рахунку:
• в банкоматах Банку
10 грн.
• в банкоматах інших банків
• в банкоматах Банку одночасно з операцією видачі готівки (на чек банкомату)
не тарифікується
Надання міні-виписки по рахунку в банкоматах банку
10 грн.
Послуга інформування про рух коштів по картковому рахунку в IMS/SMS або
10 грн.
не тарифікується
e-mail повідомленні, в міс.
Надання виписки по картковому рахунку, в міс:
• в Банку (виписка за період не більше останніх 12 місяців)
50 грн.
• в Банку (виписка за період більше останніх 12 місяців), за виписку
100 грн.
• електронною поштою (щомісячна виписка)
не тарифікується
• у Контакт-центрі (через IVR-меню) по карткам, випущеним до карткових
рахунків у гривні

2 (два) перших запити на місяць – не тарифікується,
кожний наступний – 1 грн.

Надання довідки на запит власника рахунку про наявність та стан карткового рахунку:
• стислої (стандартної)
100 грн.
• розширеної (індивідуальної)
200 грн.
термінової (протягом 1 доби)
500 грн.
Комісія
за проведення розслідування за письмовою вимогою клієнта про
неправомірно списані (переказані) кошти (chargeback representment), в т.ч.
здійснення запиту до банку-екваєра або торгового закладу, за умови отримання
200 грн.
даних про причетність клієнта чи його довіреної особи до списання (переказу)
коштів
Видача коштів при закритті рахунку
не тарифікується
Зміна ПІН-коду по платіжній картці в банкоматах
1 (один) перший запит за одною карткою – не тарифікується, кожний наступний – 10 грн.
Тариф діє за умови виконання переказу менеджером на відділенні Банку. У всіх інших випадках, застосовується тариф - 0,5% min 20 UAH, max 2500 UAH
Вказані типи карт не випускаються. З 01.04.2019р. діючі картки Visa Classic Debit, Visa Classic, MC Standard перевипускаються на картки типу Visa Gold PayWave.

Редакція діє з 05.07.21р.
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1

Сума комісії за кожною операцією у разі сплати готівкою заокруглюється до десятих значень копійок наступним чином: сума, що закінчується від 1 до 4 копійок, заокруглюється у бік зменшення до найближчої
суми, яка закінчується на 0 копійок; сума, що закінчується від 5 до 9 копійок, заокруглюється у бік збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок.
«Не тарифікується» для договорів про прийом бізнес-платежів (укладених з 28.10.2019р)/договорів доручення/договорів представництва, за якими Банк отримує комісію з юридичної особи або ФОП не менше 15%
від суми, а також про прийом бізнес-платежів, якщо по договору представництва укладеному з цією юридичною особою або ФОП Банк отримує 15% від суми платежу.

Редакція діє з 05.07.21р.

ТАРИФИ ПО ПРОДУКТУ «КРЕДИТНА КАРТКА З ПІЛЬГОВИМ ПЕРІОДОМ
ДЛЯ VIP-КЛІЄНТІВ-ФІЗИЧНИХ ОСІБ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ПАКЕТАХ ПОСЛУГ»
MC Platinum PayPass/
Visa Platinum PayWave/
VISA Platinum*

Перелік послуг

MC World Elite PayPass/
Visa Infinite PayWave/ Visa Infinite*

16.
16.1.

Відкриття карткового рахунку
Обслуговування карткового рахунку
Оформлення Миттєвої картки MC Debit Gold PayPass до рахунку та її
переоформлення у випадку втрати/ крадіжки чи псування з вини держателя
картки
Обслуговування додаткової картки, в міс.:
MC Platinum PayPass/ Visa Platinum PayWave/VISA Platinum*
MC World Elite PayPass/ Visa Infinite PayWave/ Visa Infinite*
Оформлення основної/ додаткової картки у випадку втрати/ крадіжки чи псування
з вини держателя картки
Нарахування процентів на залишок коштів на картковому рахунку, річних
Пільговий період погашення заборгованості
Пільгова відсоткова ставка за користування відновлюваною кредитною лінією,
річних
Мінімальний щомісячний платіж
Стандартна відсоткова ставка за користування відновлюваною кредитною лінією,
річних
Нарахування процентів на суму овердрафту на картковому рахунку
(недозволений кредит), річних
Проведення розрахунків по операціях видачі готівки:
• в Банку АТ «СБЕРБАНК»
• в банках України
• в іноземних банках
Проведення розрахунків за оплату товарів та послуг
Приймання готівки/ зарахування коштів на картковий рахунок
Приймання готівки від клієнтів для зарахування на карткові рахунки інших осіб,
через касу банку (утримується додатково)
Переказ коштів з карткового рахунку у гривні:
• на власні рахунки в АТ «СБЕРБАНК» або на інші рахунки

16.2.

• з картки на інші картки, за допомогою банкомату Банку

2% + 3 грн.

16.3.

• переказ коштів з карткового рахунку на власний поточний рахунок для
подальшого оформлення та/або поповнення строкового депозиту/ сплати
страхового платежу/ сплати комісії за доставку банківських продуктів

2% + 3 грн.

1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
12.1.
12.2.
12.3.
13.
14.
15.

16.4.1.
16.4.2.
16.5.
16.5.1.
16.6.
16.6.1.

• на рахунки інших отримувачів у системі Банку через відділення Банку
на будь-які рахунки за межами Банку через відділення Банку

не тарифікується
не тарифікується
не тарифікується
50 грн.
-

50 грн.
150 грн.

300 грн.

500 грн.
0%
до 45 днів
0,1%
не передбачено
35%
54%
2% + 3 грн.
2% + 5 грн.
3% + 3 дол. США
не тарифікується
не тарифікується
0,5%, min 5 грн.2
2% + 3 грн.

0,5% (min 20 грн. max 1 000 грн.)£ + додатково до суми платежу з урахуванням комісії утримується комісія за «Переказ коштів
з карткового рахунку у гривні на власні рахунки в АТ «СБЕРБАНК» або на інші рахунки»
0,5% (min 20 грн. max 2 500 грн.) + додатково до суми платежу з урахуванням комісії утримується комісія за «Переказ коштів
з карткового рахунку у гривні на власні рахунки в АТ «СБЕРБАНК» або на інші рахунки»

• на користь отримувачів, з якими Банком укладено договір про прийом бізнес-платежів:
через відділення Банку

20 грн./платіж3 + додатково до суми платежу з урахуванням комісії утримується комісія за «Переказ коштів з карткового рахунку
у гривні на власні рахунки в АТ «СБЕРБАНК» або на інші рахунки»

• на оплату рахунків населення (по договору або без договору):
через відділення Банку

10 грн./платіж + додатково до суми платежу з урахуванням комісії утримується комісія за «Переказ коштів з карткового рахунку
у гривні на власні рахунки в АТ «СБЕРБАНК» або на інші рахунки»
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Перелік послуг

MC Platinum PayPass/
Visa Platinum PayWave/
VISA Platinum*

MC World Elite PayPass/
Visa Infinite PayWave/ Visa Infinite*

• з метою поповнення рахунків мобільного зв’язку через банкомати АТ
2%, min 2 грн.
«СБЕРБАНК», за одну операцію
• у відділенні Банку на користь постачальників послуг-операторів мобільного
зв’язку і телефонії, приймання платежів на користь яких, відповідно до умов 1,5%, min 1 грн. + додатково до суми платежу з урахуванням комісії утримується комісія за «Переказ коштів з карткового
16.10.
договорів укладених між Банком та Провайдером, передбачає сплату Банком рахунку у гривні на власні рахунки в АТ «СБЕРБАНК» або на інші рахунки»
комісійної винагороди Провайдеру, якщо інше не передбачено Договором
16.11.
• переказ коштів з карткового рахунку в гривні із використанням сервісу переказів P2P на сайті Банку:
з картки відправника, емітованої Банком або іншим банком, на Картку
1% + 5 грн.+ додатково до суми платежу з урахуванням комісії утримується комісія за «Переказ коштів з карткового рахунку у
16.11.1.
отримувача, емітовану іншим банком, або не вказану Клієнтом при ініціюванні
гривні на власні рахунки в АТ «СБЕРБАНК» або на інші рахунки»
переказу
з картки відправника, емітованої Банком, на Картку отримувача, емітовану утримується комісія за «Переказ коштів з карткового рахунку у гривні на власні рахунки в АТ «СБЕРБАНК» або на інші
16.11.2.
Банком рахунки»
з картки відправника, емітованої іншим банком, на Картку отримувача, емітовану утримується комісія за «Переказ коштів з карткового рахунку у гривні на власні рахунки в АТ «СБЕРБАНК» або на інші
16.11.3.
Банком рахунки»
Проведення розрахунків за операції зарахування коштів на картковий рахунок в
17.
гривнях, що надходять з інших карткових рахунків, шляхом переказу за допомогою
0,5%, min 5 грн.
банкомату Банку
Комісія за перерахунок суми операції, якщо валюта операції відрізняється від
18.
1%1
валюти рахунку
19.
Надання виписки щодо залишку на рахунку:
19.1.
• в банкоматах Банку
10 грн.
19.2.
• в банкоматах інших банків
19.3.
• в банкоматах Банку одночасно з операцією видачі готівки (на чек банкомату)
не тарифікується
• у Контакт-центрі (через IVR-меню) по карткам, випущеним до карткових
2 (два) перших запити на місяць – не тарифікується,
19.5.
рахунків у гривні
кожний наступний – 1 грн.
20.
Надання міні-виписки по рахунку в банкоматах банку
10 грн.
Послуга інформування про рух коштів по картковому рахунку в IMS/SMS або
21.
не тарифікується
e-mail повідомленні
22.
Надання виписки по картковому рахунку, в міс:
22.1.
• в Банку (виписка за період не більше останніх 12 місяців)
50 грн.
22.2.
• в Банку (виписка за період більше останніх 12 місяців), за виписку
100 грн.
22.3.
• електронною поштою (щомісячна виписка)
не тарифікується
у Контакт-центрі (через IVR-меню) по карткам, випущеним до карткових рахунків
2 (два) перших запити на місяць – не тарифікується,
22.4.
у гривні
кожний наступний – 1 грн.
23.
Надання довідки на запит власника рахунку про наявність та стан карткового рахунку:
23.1
• стислої (стандартної)
100 грн.
23.2.
• розширеної (індивідуальної)
200 грн.
23.3.
термінової (протягом 1 доби)
500 грн.
Комісія за проведення розслідування за письмовою вимогою клієнта про
неправомірно списані (переказані) кошти (chargeback representment), в т.ч.
24.
здійснення запиту до банку-екваєра або торгового закладу, за умови отримання
200 грн.
даних про причетність клієнта чи його довіреної особи до списання (переказу)
коштів
25.
Видача коштів при закритті рахунку
не тарифікується
26.
Зміна ПІН-коду по платіжній картці в банкоматах Банку
1 (один) перший запит за одною карткою – не тарифікується, кожний наступний – 10 грн.
£
Тариф діє за умови виконання переказу менеджером на відділенні Банку. У всіх інших випадках, застосовується тариф - 0,5% min 20 UAH, max 2500 UAH
*
Вказані типи карт не випускаються.
**
Випуск картки MC World Elite PayPass здійснюється виключно в рамках Пакету «Престиж», оформленого, починаючи з 05.09.2016р.
***
Випуск додаткової картки MC World Elite PayPass здійснюється виключно в рамках Пакету «Престиж», оформленого, починаючи з 05.09.2016р., протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту оформлення
такого Пакету.
16.9.

Редакція діє з 05.07.21р.
1
2

3

зміни вступають в дію з 01.09.2020 р.
Сума комісії за кожною операцією у разі сплати готівкою заокруглюється до десятих значень копійок наступним чином: сума, що закінчується від 1 до 4 копійок, заокруглюється у бік зменшення до найближчої
суми, яка закінчується на 0 копійок; сума, що закінчується від 5 до 9 копійок, заокруглюється у бік збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок.
«Не тарифікується» для договорів про прийом бізнес-платежів (укладених з 28.10.2019р)/договорів доручення/договорів представництва, за якими Банк отримує комісію з юридичної особи або ФОП не менше 15%
від суми, а також про прийом бізнес-платежів, якщо по договору представництва укладеному з цією юридичною особою або ФОП Банк отримує 15% від суми платежу.

Редакція діє з 05.07.21р.

ТАРИФИ ПО ПРОДУКТУ «КРЕДИТНА КАРТКА З ПІЛЬГОВИМ ПЕРІОДОМ
ДЛЯ VIP-КЛІЄНТІВ-ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПОЗА ПАКЕТАМИ ПОСЛУГ»
Перелік послуг

MC Gold PayPass***/ Visa
Gold PayWave***/
Visa Gold*

MC Platinum PayPass/
Visa Platinum PayWave/
Visa Platinum*

Visa Infinite PayWave/ MC
World Elite PayPass/ Visa
Infinite*

500 грн.
35 грн.

1 000 грн.
50 грн.

1 500 грн.
150 грн.

16.
16.1.

Відкриття карткового рахунку
Обслуговування карткового рахунку, в міс.
Оформлення Миттєвої картки MC Debit Gold PayPass до рахунку та її
переоформлення у випадку втрати/ крадіжки чи псування з вини держателя
картки
Обслуговування додаткової картки, в міс.:
MC Gold PayPass/ Visa Gold PayWave/ Visa Gold*
MC Platinum PayPass/ Visa Platinum PayWave/ Visa Platinum*
Visa Infinite PayWave/ MC World Elite PayPass/ Visa Infinite*
Оформлення основної/ додаткової картки у випадку втрати/ крадіжки чи псування
з вини держателя картки
Нарахування відсотків на залишок коштів на картковому рахунку в гривнях, річних
Пільговий період погашення заборгованості
Пільгова відсоткова ставка за користування відновлюваною кредитною лінією,
річних
Мінімальний щомісячний платіж
Стандартна відсоткова ставка за користування відновлюваною кредитною лінією,
річних
Нарахування відсотків на суму овердрафту на картковому рахунку (недозволений
кредит), річних
Проведення розрахунків по операціях видачі готівки:
• в Банку АТ «СБЕРБАНК»
• в банках України
• в іноземних банках
Проведення розрахунків за оплату товарів та послуг
Приймання готівки/ зарахування коштів на картковий рахунок
Приймання готівки від клієнтів для зарахування на карткові рахунки інших осіб,
через касу банку (утримується додатково)
Переказ коштів з карткового рахунку у гривні:
• на власні рахунки в АТ «СБЕРБАНК» або на інші рахунки

16.2.

• з картки на інші картки за допомогою банкомату Банку

2% + 3 грн.

16.3.

• на власний поточний рахунок для подальшого оформлення та/або поповнення
строкового депозиту/ сплати страхового платежу/ сплати комісії за доставку
банківських продуктів

2% + 3 грн.

1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
12.1.
12.2.
12.3.
13.
14.
15.

16.4.1.

• на рахунки інших отримувачів у системі Банку через відділення Банку

16.4.2.

на будь-які рахунки за межами Банку через відділення Банку

16.5.
16.5.1.
16.6.

не тарифікується
35 грн.
-

50 грн.
-

50 грн.
150 грн.

125 грн.

300 грн.

500 грн.

0%
до 45 днів
0,1%
не передбачено
35%
54%
2% + 3 грн.
2% + 5 грн.
3% + 3 дол. США
не тарифікується
не тарифікується
0,5%, min 5 грн.2
2% + 3 грн.

0,5% (min 20 грн. max 1 000 грн.)£ + додатково до суми платежу з урахуванням комісії утримується комісія за «Переказ коштів
з карткового рахунку у гривні на власні рахунки в АТ «СБЕРБАНК» або на інші рахунки»
0,5% (min 20 грн. max 2 500 грн.) + додатково до суми платежу з урахуванням комісії утримується комісія за «Переказ коштів
з карткового рахунку у гривні на власні рахунки в АТ «СБЕРБАНК» або на інші рахунки»

• на користь отримувачів, з якими Банком укладено договір про прийом бізнес-платежів:
через відділення Банку
• на оплату рахунків населення (по договору або без договору):

20 грн./платіж3 + додатково до суми платежу з урахуванням комісії утримується комісія за «Переказ коштів з карткового рахунку
у гривні на власні рахунки в АТ «СБЕРБАНК» або на інші рахунки»

Редакція діє з 05.07.21р.

MC Gold PayPass***/ Visa
Gold PayWave***/
Visa Gold*

Перелік послуг
через відділення Банку

16.6.1.

MC Platinum PayPass/
Visa Platinum PayWave/
Visa Platinum*

Visa Infinite PayWave/ MC
World Elite PayPass/ Visa
Infinite*

10 грн./платіж + додатково до суми платежу з урахуванням комісії утримується комісія за «Переказ коштів з карткового рахунку
у гривні на власні рахунки в АТ «СБЕРБАНК» або на інші рахунки»

• з метою поповнення рахунків мобільного зв’язку через банкомати АТ
2%, min 2 грн.
«СБЕРБАНК», за одну операцію
• у відділенні Банку на користь постачальників послуг-операторів мобільного
зв’язку і телефонії, приймання платежів на користь яких, відповідно до умов 1,5%, min 1 грн. + додатково до суми платежу з урахуванням комісії утримується комісія за «Переказ коштів з карткового
16.8.
договорів укладених між Банком та Провайдером, передбачає сплату Банком рахунку у гривні на власні рахунки в АТ «СБЕРБАНК» або на інші рахунки»
комісійної винагороди Провайдеру, якщо інше не передбачено Договором
16.9.
• з карткового рахунку в гривні із використанням сервісу переказів P2P на сайті Банку:
з картки відправника, емітованої Банком або іншим банком, на Картку
1% + 5 грн.+ додатково до суми платежу з урахуванням комісії утримується комісія за «Переказ коштів з карткового рахунку у
16.9.1.
отримувача, емітовану іншим банком, або не вказану Клієнтом при ініціюванні
гривні на власні рахунки в АТ «СБЕРБАНК» або на інші рахунки»
переказу
з картки відправника, емітованої Банком, на Картку отримувача, емітовану утримується комісія за «Переказ коштів з карткового рахунку у гривні на власні рахунки в АТ «СБЕРБАНК» або на інші
16.9.2.
Банком рахунки»
з картки відправника, емітованої іншим банком, на Картку отримувача, емітовану утримується комісія за «Переказ коштів з карткового рахунку у гривні на власні рахунки в АТ «СБЕРБАНК» або на інші
16.9.3.
Банком рахунки»
Проведення розрахунків за операції зарахування коштів на картковий рахунок в
17.
гривнях, що надходять з інших карткових рахунків, шляхом переказу за допомогою
0,5%, min 5 грн.
банкомату Банку
Комісія за перерахунок суми операції, якщо валюта операції відрізняється від
18.
1%
валюти рахунку
19.
Надання виписки щодо залишку на рахунку:
19.1.
• в банкоматах Банку
10 грн.
19.2.
• в банкоматах інших банків
19.3.
• в банкоматах Банку одночасно з операцією видачі готівки (на чек банкомату)
не тарифікується
• у Контакт-центрі (через IVR-меню) по карткам, випущеним до карткових
2 (два) перших запити на місяць – не тарифікується,
19.4.
рахунків у гривні
кожний наступний – 1 грн.
20.
Надання міні-виписки по рахунку в банкоматах банку
10 грн.
Послуга інформування про рух коштів по картковому рахунку в IMS/SMS або
21.
не тарифікується
e-mail повідомленні
22.
Надання виписки по картковому рахунку, в міс:
22.1.
• в Банку (виписка за період не більше останніх 12 місяців)
50 грн.
22.2.
• в Банку (виписка за період більше останніх 12 місяців), за виписку
100 грн.
22.3.
• електронною поштою (щомісячна виписка)
не тарифікується
• у Контакт-центрі (через IVR-меню) по карткам, випущеним до карткових
2 (два) перших запити на місяць – не тарифікується,
22.5.
рахунків у гривні
кожний наступний – 1 грн.
23.
Надання довідки на запит власника рахунку про наявність та стан карткового рахунку:
23.1
• стислої (стандартної)
100 грн.
23.2.
• розширеної (індивідуальної)
100 грн.
23.3.
термінової (протягом 1 доби)
500 грн.
Комісія
за проведення розслідування за письмовою вимогою клієнта про
неправомірно списані (переказані) кошти (chargeback representment), в т.ч. здійснення
24.
200 грн.
запиту до банку-екваєра або торгового закладу, за умови отримання даних про
причетність клієнта чи його довіреної особи до списання (переказу) коштів
25.
Видача коштів при закритті рахунку
не тарифікується
26.
Зміна ПІН-коду по платіжній картці в банкоматах Банку
1 (один) перший запит за одною карткою – не тарифікується, кожний наступний – 10 грн.
16.7.

*

Вказані типи карт не випускаються.

Редакція діє з 05.07.21р.
Відкриття нових карткових рахунків з вказаними типами карт буде припинено з 04.11.2019 р.
***
£
1
2

3

Тариф діє за умови виконання переказу менеджером на відділенні Банку. У всіх інших випадках, застосовується тариф - 0,5% min 20 UAH, max 2500 UAH
зміни вступають в дію з 01.09.2020 р.
Сума комісії за кожною операцією у разі сплати готівкою заокруглюється до десятих значень копійок наступним чином: сума, що закінчується від 1 до 4 копійок, заокруглюється у бік зменшення до найближчої
суми, яка закінчується на 0 копійок; сума, що закінчується від 5 до 9 копійок, заокруглюється у бік збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок.
«Не тарифікується» для договорів про прийом бізнес-платежів (укладених з 28.10.2019р)/договорів доручення/договорів представництва, за якими Банк отримує комісію з юридичної особи або ФОП не менше 15%
від суми, а також про прийом бізнес-платежів, якщо по договору представництва укладеному з цією юридичною особою або ФОП Банк отримує 15% від суми платежу.

Редакція діє з 05.07.21р.

ТАРИФИ НА ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ КАРТКОВОГО РАХУНКУ У ГРИВНІ З ВИПУСКОМ КРЕДИТНИХ КАРТОК
З ПІЛЬГОВИМ ПЕРІОДОМ ДЛЯ КЛІЄНТІВ-ФІЗИЧНИХ ОСІБ (З ЗАСТОСУВАННЯМ ЛОЯЛЬНОСТІ)
Перелік послуг
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
6.
7.
8.
9.

Відкриття карткового рахунку
Обслуговування карткового рахунку
Оформлення Миттєвої картки MC Debit Gold PayPass до рахунку та її
переоформлення у випадку втрати/ крадіжки чи псування з вини держателя
картки
Обслуговування додаткової картки, в міс.:
Visa Classic Debit*/ Visa Classic*/Visa Classic Unembossed*/ MC Standard*
MC Debit Gold PayPass/ Visa Gold PayWave/ MC Gold*/ Visa Gold*
MC Platinum PayPass/ Visa Platinum PayWave/ MC Platinum*/ Visa Platinum*
Оформлення основної/ додаткової картки у випадку втрати/ крадіжки чи псування
з вини держателя картки
Нарахування відсотків на залишок коштів на картковому рахунку в гривнях, річних
Пільговий період погашення заборгованості
Пільгова відсоткова ставка за користування відновлюваною кредитною лінією,
річних
Мінімальний щомісячний платіж

Visa Classic Debit*/
MC Standard*/
Visa Classic*/
Visa Classic Unembossed*

MC Debit Gold PayPass/
Visa Gold PayWave/
MC Gold*/ Visa Gold*

MC Platinum PayPass/
Visa Platinum PayWave/
MC Platinum*/
VISA Platinum*

не тарифікується
не тарифікується
не тарифікується
10 грн.
-

35 грн.
-

50 грн.

25 грн.

125 грн.

125 грн.

0%
до 45 днів
0,000001%
5% від суми використаного на розрахункову дату кредиту
+ прострочена заборгованість
+ строкові відсотки (при наявності)

17.
17.1.

Стандартна відсоткова ставка за користування відновлюваною кредитною лінією,
річних
Нарахування відсотків на суму овердрафту на картковому рахунку (недозволений
кредит), річних
Нарахування пені на прострочену заборгованість за відновлюваною кредитною
лінією та відсотками, за кожний день
Проведення розрахунків по операціях видачі готівки:
• в Банку АТ «СБЕРБАНК»
• в банках України
• в іноземних банках
Проведення розрахунків за оплату товарів та послуг
Приймання готівки/ зарахування коштів на картковий рахунок
Приймання готівки від клієнтів для зарахування на карткові рахунки інших осіб,
через касу банку (утримується додатково)
Переказ коштів з карткового рахунку у гривні:
• на власні рахунки в АТ «СБЕРБАНК» або на інші рахунки

17.2.

• з картки на інші картки, за допомогою банкомату Банку

3% + 3 грн.

17.3.

• на власний поточний рахунок для подальшого оформлення та/або поповнення
строкового депозиту/ сплати страхового платежу/ сплати комісії за доставку
банківських продуктів

3% + 3 грн.

17.4.1

• на рахунки інших отримувачів у системі Банку через відділення Банку

0,5% (min 20 грн. max 1 000 грн.)£ + додатково до суми платежу з урахуванням комісії утримується комісія за «Переказ коштів
з карткового рахунку у гривні на власні рахунки в АТ «СБЕРБАНК» або на інші рахунки»

17.4.2.

на будь-які рахунки за межами Банку через відділення Банку

0,5% (min 20 грн. max 2 500 грн.) + додатково до суми платежу з урахуванням комісії утримується комісія за «Переказ коштів
з карткового рахунку у гривні на власні рахунки в АТ «СБЕРБАНК» або на інші рахунки»

10.
11.
12.
13.
13.1.
13.2.
13.3.
14.
15.
16.

41%
54%
0,05%
3% + 3 грн.
3% + 5 грн.
5% + 3 дол. США
не тарифікується
не тарифікується
1%, min 5 грн.***
3% + 3 грн.
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Перелік послуг
17.5.
17.5.1.
17.6.
17.6.1.
17.7.

17.8.
17.9.
17.9.1.
17.9.2.
17.9.3.
18.
19.
19.1.
19.2.
19.3.
19.5.
20.
21.
22.
22.1.
22.2.
23.
23.1.
23.2.
23.3.
23.5.
24.
24.1
24.2.
24.3.

25.

26.
27.

Visa Classic Debit*/
MC Standard*/
Visa Classic*/
Visa Classic Unembossed*

MC Debit Gold PayPass/
Visa Gold PayWave/
MC Gold*/ Visa Gold*

MC Platinum PayPass/
Visa Platinum PayWave/
MC Platinum*/
VISA Platinum*

• на користь отримувачів, з якими Банком укладено договір про прийом бізнес-платежів:
20 грн./платіж1 + додатково до суми платежу з урахуванням комісії утримується комісія за «Переказ коштів з карткового рахунку
через відділення Банку
у гривні на власні рахунки в АТ «СБЕРБАНК» або на інші рахунки»
• на оплату рахунків населення (по договору або без договору):
10 грн./платіж + додатково до суми платежу з урахуванням комісії утримується комісія за «Переказ коштів з карткового рахунку
через відділення Банку
у гривні на власні рахунки в АТ «СБЕРБАНК» або на інші рахунки»
• з метою поповнення рахунків мобільного зв’язку через банкомати АТ
2%, min 2 грн.
«СБЕРБАНК», за одну операцію
• у відділенні Банку на користь постачальників послуг-операторів мобільного
зв’язку і телефонії, приймання платежів на користь яких, відповідно до умов 1,5%, min 1 грн. + додатково до суми платежу з урахуванням комісії утримується комісія за «Переказ коштів з карткового
договорів укладених між Банком та Провайдером, передбачає сплату Банком рахунку у гривні на власні рахунки в АТ «СБЕРБАНК» або на інші рахунки»
комісійної винагороди Провайдеру, якщо інше не передбачено Договором
• з карткового рахунку в гривні із використанням сервісу переказів P2P на сайті Банку:
з картки відправника, емітованої Банком або іншим банком, на Картку
1% + 5 грн.+ додатково до суми платежу з урахуванням комісії утримується комісія за «Переказ коштів з карткового рахунку у
отримувача, емітовану іншим банком, або не вказану Клієнтом при ініціюванні
гривні на власні рахунки в АТ «СБЕРБАНК» або на інші рахунки»
переказу
з картки відправника, емітованої Банком, на Картку отримувача, емітовану утримується комісія за «Переказ коштів з карткового рахунку у гривні на власні рахунки в АТ «СБЕРБАНК» або на інші
Банком рахунки»
з картки відправника, емітованої іншим банком, на Картку отримувача, емітовану утримується комісія за «Переказ коштів з карткового рахунку у гривні на власні рахунки в АТ «СБЕРБАНК» або на інші
Банком рахунки»
Комісія за перерахунок суми операції, якщо валюта операції відрізняється від
1%
валюти рахунку
Надання виписки щодо залишку на рахунку:
• в банкоматах Банку
10 грн.
• в банкоматах інших банків
• в банкоматах Банку одночасно з операцією видачі готівки (на чек банкомату)
не тарифікується
• у Контакт-центрі (через IVR-меню) по карткам, випущеним до карткових
2 (два) перших запити на місяць – не тарифікується,
рахунків у гривні
кожний наступний – 1 грн.
Надання міні-виписки по рахунку в банкоматах банку
10 грн.
Послуга інформування про рух коштів по картковому рахунку в IMS/SMS або
10 грн.
не тарифікується
e-mail повідомленні, в міс.
Послуга мобільного банкінгу:
• підключення до послуги
не тарифікується
• послуга інформування по SMS запиту про стан карткового рахунку, за запит
1 грн.
не тарифікується
Надання виписки по картковому рахунку, в міс:
• в Банку (виписка за період не більше останніх 12 місяців)
50 грн.
• в Банку (виписка за період більше останніх 12 місяців), за виписку
100 грн.
• електронною поштою (щомісячна виписка)
не тарифікується
• у Контакт-центрі (через IVR-меню) по карткам, випущеним до карткових рахунків
2 (два) перших запити на місяць – не тарифікується,
у гривні
кожний наступний – 1 грн.
Надання довідки на запит власника рахунку про наявність та стан карткового рахунку:
• стислої (стандартної)
100 грн.
• розширеної (індивідуальної) або
200 грн.
термінової (протягом 1 доби)
500 грн.
Комісія
за проведення розслідування за письмовою вимогою клієнта про
неправомірно списані (переказані) кошти (chargeback representment), в т.ч.
здійснення запиту до банку-екваєра або торгового закладу, за умови отримання
200 грн.
даних про причетність клієнта чи його довіреної особи до списання (переказу)
коштів
Видача коштів при закритті рахунку
не тарифікується
Зміна ПІН-коду по платіжній картці в банкоматах
1 (один) перший запит за одною карткою – не тарифікується, кожний наступний – 10 грн.
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1

£

Вказані типи карт не випускаються. З 01.04.2019р. діючі картки Visa Classic Debit, Visa Classic, Visa Classic Unembossed, MC Standard перевипускаються на картки типу Visa Gold PayWave.
Сума комісії за кожною операцією у разі сплати готівкою заокруглюється до десятих значень копійок наступним чином: сума, що закінчується від 1 до 4 копійок, заокруглюється у бік зменшення до найближчої
суми, яка закінчується на 0 копійок; сума, що закінчується від 5 до 9 копійок, заокруглюється у бік збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок.
«Не тарифікується» для договорів про прийом бізнес-платежів (укладених з 28.10.2019р)/договорів доручення/договорів представництва, за якими Банк отримує комісію з юридичної особи або ФОП не менше 15%
від суми, а також про прийом бізнес-платежів, якщо по договору представництва укладеному з цією юридичною особою або ФОП Банк отримує 15% від суми платежу.
Тариф діє за умови виконання переказу менеджером на відділенні Банку. У всіх інших випадках, застосовується тариф - 0,5% min 20 UAH, max 2500 UAH
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ТАРИФИ ПО ПРОДУКТУ «КРЕДИТНА КАРТКА У ГРИВНІ З ПІЛЬГОВИМ ПЕРІОДОМ (ДО 45 ДНІВ)» ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ
В ПАКЕТАХ ПРОДУКТІВ ТА ПОСЛУГ ДЛЯ КЛІЄНТІВ-ФІЗИЧНИХ ОСІБ, ЩО ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ В МЕЖАХ ЗАРПЛАТНИХ ПРОЕКТІВ
Перелік послуг
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
13.1.
13.2.
13.3.
14.
15.
16.
17.
17.1.
17.2.
17.3.
17.4.1.
17.4.2.
17.5.
17.5.1.
17.6.
17.6.1.

Відкриття карткового рахунку
Обслуговування карткового рахунку
Оформлення Миттєвої картки MC Debit Gold PayPass до рахунку та її
переоформлення у випадку втрати/ крадіжки чи псування з вини держателя картки
Обслуговування додаткової картки, в міс.:
Visa Classic Debit*/ Visa Classic*/ Visa Classic Unembossed*/ MC Standard*
MC Debit Gold PayPass/ Visa Gold PayWave/ MC Debit Gold*/MC Gold*/ Visa Gold*
MC Platinum PayPass/ Visa Platinum PayWave/ MC Platinum*/ Visa Platinum*
Оформлення основної/ додаткової картки у випадку втрати/ крадіжки чи псування
з вини держателя картки
Нарахування відсотків на залишок коштів на картковому рахунку в гривнях, річних
Пільговий період погашення заборгованості
Пільгова відсоткова ставка за користування відновлюваною кредитною лінією,
річних
Мінімальний щомісячний платіж
Стандартна відсоткова ставка за користування відновлюваною кредитною лінією,
річних
Нарахування відсотків на суму овердрафту на картковому рахунку (недозволений
кредит), річних
Нарахування пені на прострочену заборгованість за відновлюваною кредитною
лінією та відсотками, за кожний день
Проведення розрахунків по операціях видачі готівки:
• в Банку АТ «СБЕРБАНК»
• в банках України
• в іноземних банках
Проведення розрахунків за оплату товарів та послуг
Приймання готівки/ зарахування коштів на картковий рахунок
Приймання готівки від клієнтів для зарахування на карткові рахунки інших осіб
через касу банку (утримується додатково)
Переказ коштів з карткового рахунку у гривні:
• на власні рахунки в АТ «СБЕРБАНК» або на інші рахунки
• з картки на інші картки за допомогою банкомату Банку
• на власний поточний рахунок для подальшого оформлення та/або поповнення
строкового депозиту/ сплати страхового платежу/ сплати комісії за доставку
банківських продуктів

Visa Classic Debit*/
Visa Classic*/
Visa Classic Unembossed*/
MC Standard*

MC Debit Gold PayPass/
Visa Gold PayWave/
MC Debit Gold*/
MC Gold*/ Visa Gold*

MC Platinum PayPass/
Visa Platinum PayWave/
MC Platinum*/
Visa Platinum*

не тарифікується
не тарифікується
не тарифікується
10 грн.
-

35 грн.
-

50 грн.

25 грн.

125 грн.

300 грн.

0%
до 45 днів
0,000001%
5% від суми використаного на розрахункову дату кредиту
+ прострочена заборгованість + строкові відсотки (при наявності)
41%
54%
0,05%
3% + 3 грн.
3% + 5 грн.
5% + 3 дол. США
не тарифікується
не тарифікується
1%, min 5 грн.***
3% + 3 грн.
3% + 3 грн.
3% + 3 грн.

0,5% (min 20 грн. max 1000 грн.)£ + додатково до суми платежу з урахуванням комісії утримується комісія за «Переказ коштів
з карткового рахунку у гривні на власні рахунки в АТ «СБЕРБАНК» або на інші рахунки»
0,5% (min 20 грн. max 2500 грн.) + додатково до суми платежу з урахуванням комісії утримується комісія за «Переказ коштів з
на будь-які рахунки за межами Банку через відділення Банку
карткового рахунку у гривні на власні рахунки в АТ «СБЕРБАНК» або на інші рахунки»
• на користь отримувачів, з якими Банком укладено договір про прийом бізнес-платежів:
20 грн./платіж1 + додатково до суми платежу з урахуванням комісії утримується комісія за «Переказ коштів з карткового рахунку
через відділення Банку
у гривні на власні рахунки в АТ «СБЕРБАНК» або на інші рахунки»
• на оплату рахунків населення (по договору або без договору):
10 грн./платіж + додатково до суми платежу з урахуванням комісії утримується комісія за «Переказ коштів з карткового рахунку
через відділення Банку
у гривні на власні рахунки в АТ «СБЕРБАНК» або на інші рахунки»
• на рахунки інших отримувачів у системі Банку через відділення Банку
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Перелік послуг

Visa Classic Debit*/
Visa Classic*/
Visa Classic Unembossed*/
MC Standard*

MC Debit Gold PayPass/
Visa Gold PayWave/
MC Debit Gold*/
MC Gold*/ Visa Gold*

MC Platinum PayPass/
Visa Platinum PayWave/
MC Platinum*/
Visa Platinum*

• з метою поповнення рахунків мобільного зв’язку через банкомати АТ
2%, min 2 грн.
«СБЕРБАНК», за одну операцію
• у відділенні Банку на користь постачальників послуг-операторів мобільного
зв’язку і телефонії, приймання платежів на користь яких, відповідно до умов 1,5%, min 1 грн. + додатково до суми платежу з урахуванням комісії утримується комісія за «Переказ коштів з карткового
17.8.
договорів укладених між Банком та Провайдером, передбачає сплату Банком рахунку у гривні на власні рахунки в АТ «СБЕРБАНК» або на інші рахунки»
комісійної винагороди Провайдеру, якщо інше не передбачено Договором
17.9.
• з карткового рахунку в гривні із використанням сервісу переказів P2P на сайті Банку:
з картки відправника, емітованої Банком або іншим банком, на Картку
1% + 5 грн.+ додатково до суми платежу з урахуванням комісії утримується комісія за «Переказ коштів з карткового рахунку у
17.9.1.
отримувача, емітовану іншим банком, або не вказану Клієнтом при ініціюванні
гривні на власні рахунки в АТ «СБЕРБАНК» або на інші рахунки»
переказу
з картки відправника, емітованої Банком, на Картку отримувача, емітовану утримується комісія за «Переказ коштів з карткового рахунку у гривні на власні рахунки в АТ «СБЕРБАНК» або на інші
17.9.2.
Банком рахунки»
з картки відправника, емітованої іншим банком, на Картку отримувача, емітовану утримується комісія за «Переказ коштів з карткового рахунку у гривні на власні рахунки в АТ «СБЕРБАНК» або на інші
17.9.3.
Банком рахунки»
Комісія за перерахунок суми операції, якщо валюта операції відрізняється від
18.
1%
валюти рахунку
19.
Надання виписки щодо залишку на рахунку:
19.1.
• в банкоматах Банку
10 грн.
19.2.
• в банкоматах інших банків
19.3.
• в банкоматах Банку одночасно з операцією видачі готівки (на чек банкомату)
не тарифікується
20.
Надання міні-виписки по рахунку в банкоматах банку
10 грн.
Послуга інформування про рух коштів по картковому рахунку в IMS/SMS або
21.
не тарифікується
e-mail повідомленні
22.
Послуга мобільного банкінгу:
22.1.
• підключення до послуги
не тарифікується
22.2.
• послуга інформування по SMS запиту про стан карткового рахунку, за запит
1 грн.
не тарифікується
23.
Надання виписки по картковому рахунку, в міс:
23.1.
• в Банку (виписка за період не більше останніх 12 місяців)
50 грн
23.2.
• в Банку (виписка за період більше останніх 12 місяців), за виписку
100 грн.
23.3.
• електронною поштою (щомісячна виписка)
не тарифікується
• у Контакт-центрі (через IVR-меню) по карткам, випущеним до карткових
2 (два) перших запити на місяць – не тарифікується,
23.5.
рахунків у гривні
кожний наступний – 1 грн.
24.
Надання довідки на запит власника рахунку про наявність та стан карткового рахунку:
24.1
• стислої (стандартної)
100 грн.
24.2.
• розширеної (індивідуальної)
200 грн.
24.3.
термінової (протягом 1 доби)
500 грн.
Комісія
за проведення розслідування за письмовою вимогою клієнта про
неправомірно списані (переказані) кошти (chargeback representment), в т.ч.
25.
здійснення запиту до банку-екваєра або торгового закладу, за умови отримання
200 грн.
даних про причетність клієнта чи його довіреної особи до списання (переказу)
коштів
26.
Видача коштів при закритті рахунку
не тарифікується
27.
Зміна ПІН-коду по платіжній картці в банкоматах
1 (один) перший запит за одною карткою – не тарифікується, кожний наступний – 10 грн.
£
Тариф діє за умови виконання переказу менеджером на відділенні Банку. У всіх інших випадках, застосовується тариф - 0,5% min 20 UAH, max 2500 UAH
* Вказані типи карт не випускаються. З 01.04.2019р. діючі картки Visa Classic Debit, Visa Classic, Visa Classic Unembossed, MC Standard перевипускаються на картки типу Visa Gold PayWave.
Сума комісії за кожною операцією у разі сплати готівкою заокруглюється до десятих значень копійок наступним чином: сума, що закінчується від 1 до 4 копійок, заокруглюється у бік зменшення до найближчої
*** суми, яка закінчується на 0 копійок; сума, що закінчується від 5 до 9 копійок, заокруглюється у бік збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок.
«Не тарифікується» для договорів про прийом бізнес-платежів (укладених з 28.10.2019р)/договорів доручення/договорів представництва, за якими Банк отримує комісію з юридичної особи або ФОП не менше 15%
1
від суми, а також про прийом бізнес-платежів, якщо по договору представництва укладеному з цією юридичною особою або ФОП Банк отримує 15% від суми платежу.
Решта послуг, що надаються через Контакт-центр, Дистанційні канали тарифікуються згідно зі Збірником всіх Тарифів по приватним пакетам, картам з 15.10.20_поточним рахункам, дистанційним каналам, та ін._ з 15.10.2020р.
17.7.

Редакція діє з 05.07.21р.
Тарифи щодо обслуговування поточних рахунків згідно з Тарифами по поточним (мультивалютним та/або інвестиційним) та депозитним рахункам, що відкривались в рамках пакетів та/або поза пакетами продуктів та послуг
до 15.10.2020р.

