Додаток 4 до КУЗ №12-5 від 19.02.2021
Вступають в дію з 06.04.2021 року
ТАРИФИ АТ «СБЕРБАНК» НА ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ КАРТКОВОГО РАХУНКУ З ВИПУСКОМ
КОРПОРАТИВНИХ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК В ПАКЕТАХ ТА ПОЗА ПАКЕТАМИ

(для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців) 1
МС Debit
Business CHIP

Visa
Business
Platinum

№
з/п

Перелік послуг

1.

Відкриття та обслуговування карткового рахунку

2.

Обслуговування неактивного рахунку, грн./міс1
100,00
Обслуговування картки (оформлення та видача картки клієнту, заміна картки
100,00
250,00
500,00
після завершення її терміну дії), грн2
Обслуговування картки (оформлення картки у випадку втрати чи псування з вини
150,00
250,00
500,00
держателя), грн.
Нарахування процентів на суму овердрафту на картковому рахунку (недозволений кредит) відповідно до валюти рахунку, відсотків за
кожний день:
гривня
0,20%
долари США
0,10%
євро
0,10%
Видача готівки з використанням платіжних карток:
У банкоматах АТ «СБЕРБАНК» та банкоматах інших банків в Україні, ПАТ Сбєрбанк
0,75% min 10,00 грн.
(Росія), ВАТ «БПС-Банк» (Білорусь), ДБ АТ «СБЕРБАНК» (Казахстан) 3
У касах АТ «СБЕРБАНК» та касах інших банків в Україні, ПАТ Сбєрбанк (Росія), ВАТ
0,9% min 30,00 грн.
«БПС-Банк» (Білорусь), ДБ АТ «СБЕРБАНК» (Казахстан)3
У касах та банкоматах іноземних банків
1,5% + 3 USD
Виконання операцій за розрахунками з використанням платіжних карток при
не тарифікується
оплаті товарів та послуг
Поповнення карткового рахунку
не тарифікується
Переказ коштів з карткового рахунку:
не тарифікується
• на власні поточні рахунки в АТ «СБЕРБАНК»
0,50% від суми ( мін. 5,00 грн., макс. 300,00 грн.)
• на власні поточні рахунки в інших банках
Комісія за перерахунок суми операції, якщо валюта операції відрізняється від
1,00%
валюти рахунку (конверсійні операції), від суми операції
Надання інформації щодо залишку на рахунку на запит у банкоматах Банку та ін.
5,00
банків на території України (виведення інформації на чек, екран), грн

(в т.ч. миттєва)

Visa Business
Premium

Термін дії карток - 4 роки

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

не тарифікується

12.

Надання міні-виписки по картковому рахунку в банкоматах банку, грн.

5,00

13.

IMS/SMS повідомлення про рух коштів по картковому рахунку, грн./місяць

5,00

14.
15.

16.

17.
18.
19.

Надання виписки по картковому рахунку, грн.:
• в Банку (виписка за період не більше останніх 12 місяців)
• в Банку (виписка за період більше останніх 12 місяців), грн. за виписку
• електронною поштою (щомісячна виписка)
Надання довідки про наявність та стан карткового рахунку, 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, грн.
Видача готівки при закритті карткового рахунку
Зміна ПІН-коду по платіжній картці в банкоматах Банку, грн.
Поповнення рахунків мобільного зв’язку через банкомати АТ «СБЕРБАНК», за
одну операцію 4

не тарифікується
100,00
не тарифікується
15,00

200,00
не тарифікується
10,00 грн.
2,00%, але не менше 1,50 грн.

Під неактивним рахунком, мається на увазі, картковий рахунок, на якому протягом Розрахункового періоду були відсутні операції протягом 6 місяців, крім
операцій, що проводились за ініціативою Банку (повернення коштів тощо). При наявності операцій по картковому рахунку в Розрахунковий період (у т.ч.
нефінансових операцій, що ініціюються Клієнтом з використанням картки) - він вважається активним. У разі якщо залишок на неактивному рахунку менше
розміру комісії, комісія стягується в межах суми залишку на рахунку.
2
Комісія сплачується разово за весь термін дії картки при її випуску/перевипуску по закінченні терміну дії.
3
Операція отримання коштів у термінальному обладнанні ПАТ Сбєрбанк (Росія), ВАТ «БПС-Банк» (Білорусь), ДБ АТ «СБЕРБАНК» (Казахстан) передбачає
комісію, яку стягує банк, що видає готівкові кошти.
4
Додатково до комісії Банку стягується комісія на користь ФК МБК (0,50 грн. за одну операцію) відповідно до договору з контрагентом.
1

