ЗАГАЛЬНІ ТАРИФИ ЗА РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
№
1
1.1

Операція (послуга)

Вартість послуги

Термін сплати (списання) та особливості
комісії

ПДВ

Поточні рахунки
Відкриття поточних рахунків в національній та іноземних валютах 1

200 UAH

за кожен рахунок не пізніше дня відкриття рахунку

- юридичних осіб

200 UAH

щомісяця з 25 числа по останній робочий день
звітного місяця

- фізичних осіб-підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність

100 UAH3

Обслуговування поточних рахунків в національній та іноземній валютах:2
1.2

1.3

Зарахування безготівкових коштів на поточний рахунок в національній та іноземних
валютах

1.4

Комісія за обслуговування на іншому пакеті РКО (зміна пакету РКО)

не тарифікується 12
без ПДВ

Закриття поточних рахунків в національній та іноземних валютах:
1.5

-

у розмірі залишку по рахунку, мін. 300
UAH макс. 1000 UAH4

- за заявою Клієнта
- за ініціативою Банку або за заявою ліквідатора

за кожен рахунок не пізніше дня закриття поточного
рахунку

у розмірі поточного залишку на рахунку

Обслуговування рахунку при відсутності руху коштів одночасно по усім поточним
рахункам:5
1.6

20 UAH але не більше залишку на
рахунку
1 000 UAH/2000 RUB/50 одиниць в іншій
валюті але не більше залишку на
рахунку

- від 6 до 12 місяців
- понад 12 місяців

2

за кожен рахунок щомісяця з 25 числа по останній
робочий день звітного місяця

Операції з готівкою

2.1

Видача готівкової гривні з поточного рахунку

2.2

Видача готівкової іноземної валюти з поточного рахунку

1,2% мін. 50 UAH

2.3

Зарахування готівкових коштів на поточний рахунок через касу Банку

2.4

Прийом готівкової гривні від 3-х осіб для зарахування на поточний рахунок

2.5

Внесення на поточний рахунок готівкової гривні від Клієнта через банкомати Банку
або пристрої самообслуговування інших фінансових установ

2%
від суми, одночасно з проведенням операції

2.6

2.7

3

Внесення на власний поточний рахунок готівкової гривні від Клієнта через ПТКС
Банку
Проведення розрахунків із зарахування грошових коштів на поточний рахунок Клієнт
а (Отримувача), прийнятих від 3-х осіб через ПТКС
Банку або ПТКС комерційних агентів
Банку, пункти надання фінансових послуг комерційних агентів Банку або дистанційні
системи обслуговування Банку та комерційних агентів Банку

0,2% мін. 50 UAH
2% мін. 50 UAH
без ПДВ
не тарифікується 12

-

0.5% мін. 10 UAH
від суми, не пізніше дня зарахування коштів на
поточний рахунок клієнта

0.5% мін. 10 UAH

Операції за поточними рахунками в національній валюті
не тарифікується 12

3.1

Платежі в межах АТ «Альфа-Банк» по системі Клієнт-Банк

3.2

Платежі за межі Банку в операційний час по системі Клієнт-Банк

3.3

Платежі в операційний час на паперовому носії

3.4

Платежі за ОВДП через депозитарій НБУ

3.5

Платежі через ЛОРО-рахунки

6

-

3 UAH
200 UAH
за кожен платіж, в день проведення операції
15 UAH
0,1% мін. 50 UAH макс. 500 UAH

6

3.6

Платежі по Україні прийняті Банком в післяопераційний час

3.7

Договірне списання регулярних платежів

3.8

Договірне списання платежів з використанням платіжних вимог

3.9

Переказ грошових коштів на карткові рахунки співробітників в рамках послуги
"Зарплатний проект"

100 UAH макс. 500 UAH

3.10 Переказ коштів на поточні (не карткові) рахунки фізичних осіб
3.11

Переказ коштів на поточні (карткові) рахунки фізичних осіб, крім рахунків укладених в
рамках зарплатних проектів

3.12 Перерахування коштів на картки фізичних осіб-резидентів (по номеру картки) 8
Переказ від продажу іноземної валюти в Sense Superapp на власний рахунок 2620_ в
3.13
Банку для одночасної купівлі цієї ж валюти
4
4.1

від суми, за кожен платіж, додатково до комісії п.
3.2., 3.3.

0,3% мін. 20 UAH макс. 200 UAH
без ПДВ

50 UAH

за кожен рахунок щомісяця з 25 числа по останній
робочий день звітного місяця
за кожен платіж в день проведення операції

7

від суми, в день проведення операції

0,5%

1,5%
від суми, одночасно з проведенням операції
1,5%
1% + 5 UAH

від суми, в день проведення операції
12

-

не тарифікується 12

-

не тарифікується

Операції за поточними рахунками в іноземній валюті
Платежі в іноземній валюті в межах АТ «Альфа-Банк»
9,10

4.2

Платежі в іноземній валюті на рахунки в інші банки в день Т

4.3

Платежі в доларах США на рахунки в інші банки (гарантований OUR)

30,00 USD

4.4

Розшук за вихідними платежами в іноземній валюті

50,00 USD

від суми, за кожен платіж в день проведення
операції, додатково стягуються комісії банківкореспондентів
за кожен платіж в день проведення операції,
стягується додатково до комісії п. 4.2.

0,4% мін. 30 USD макс. 300 USD

в день надання послуги, додатково стягуються
без ПДВ комісії банків-кореспондентів

Платежі в системі Альфа-Груп з датою валютування в день Т9:
- в доларах США

30,00 USD

- в Євро

23,00 EUR

- в Російських рублях

500,00 RUB

4.5

5

за кожен платіж, в день проведення операції

Купівля/продаж/обмін іноземної валюти

5.1

Продаж іноземної валюти з метою виконання зобов‘язань перед АТ «Альфа-Банк»

5.2

Продаж іноземної валюти в системі Sense Superapp

не тарифікується 12

-

без ПДВ

5.3

Продаж іноземної валюти (в т.ч. зворотній продаж) 11

0,4%

5.4

Купівля іноземної валюти

0,5%

5.5

Обмін однієї безготівкової іноземної валюти в іншу

5.6

Купівля, продаж, обмін іноземної валюти на умовах "своп", "форвард" без поставки
базового активу

без ПДВ

6

11

від суми, комісія нараховується і оплачується в
гривневому еквіваленті за курсом здійснення
операції на МВРУ в день здійснення операції

1%
0,2%

Система «Клієнт-Банк»

6.1

Встановлення системи «Клієнт-Банк», генерація/перегенерація секретних ключів (в
т.ч. при втраті паролю)

6.2

Виконання операцій з переказу коштів в системі «Клієнт-Банк», в т.ч. з використанням
додаткового засобу автентифікації

6.3

Проведення розрахунків зі списання та зарахування коштів за поточними рахунками з
функціональністю «Notional pooling»

не тарифікується

12

-

щомісяця з 25 числа по останній робочий день
звітного місяця

250 UAH

Виконання операцій з переказу коштів в системі «Клієнт-Банк» :
без ПДВ
- з функціональністю «Центр фінансового контролю»

150 UAH

за кожний рахунок, щомісяця з 25 числа по останній
робочий день звітного місяця

- з функціональністю «DocIntegrator»

400 UAH

щомісяця з 25 числа по останній робочий день
звітного місяця

- з використанням ОТР Token

200 UAH

- з використанням eToken

50 UAH

Заміна та/або переконфігурація eToken за заявою Клієнта

300 UAH

6.4

7

Надання виписок з рахунку в електронному вигляді на адресу електронної пошти
та/або у вигляді текстових повідомлень на номер телефону мобільного зв‘язку
(незалежно від кількості рахунків та номерів телефону)

50 UAH

7.2

Надання довідок по РКО за формою банку

200 UAH

7.4

з ПДВ

в день надання послуги

Довідки, виписки, інші послуги

7.1

7.3

за кожного користувача щомісяця з 25 числа по
останній робочий день звітного місяця

Надання інших довідок по РКО (за погодженням з банком) в т.ч. на вимогу
аудиторських фірм
Надання розрахункового документа (в т.ч. дублікату) на паперовому носії про
підтвердження операції, за запитом Клієнта

щомісяця з 25 числа по останній робочий день
звітного місяця, стягується при наданні виписки
протягом звітного місяця

500 UAH
за кожен екземпляр в день надання послуги
50 UAH
400 UAH

без ПДВ

7.5

Оформлення грошової чекової книжки

7.6

Надання дублікатів виписок з рахунку за запитом Клієнта

7.7

Надання виписок у форматі MT950 або MT940

300 UAH

за кожний рахунок, щомісяця з 25 числа по останній
робочий день звітного місяця

7.8

Надання виписок з рахунків Клієнтів протягом терміну дії Договору «Notional pooling»

500 UAH

в день підписання Договору

7.9

Уточнення платіжних реквізитів платіжного документа в національній валюті

100 UAH

за кожен запит в день надання послуги

Замовлення довідок відповідно до функціональних можливостей Системи та надання
7.10
за допомогою партнерів Банку 8

15 UAH

7.11 Продаж бланків векселів

15 UAH

Відправлення повідомлень Клієнта в електронному вигляді за допомогою системи
7.12
SWIFT

50 UAH

Перевірка, оформлення, підтвердження Банком пакету документів для реєстрації в
НБУ Повідомлення або змін до Повідомлення про укладання резидентом договору
7.13 про отримання кредиту/позики або поворотної фінансової допомоги від нерезидента
або оформлення Довідки відносно отримання та погашення кредиту/позики для
перереєстрації в НБУ Повідомлення у зв‘язку із зміною уповноваженого Банку
7.14 Здійснення платежів згідно реєстру(ів)
8

за кожен робочий день по кожному рахунку,
сплачується в день надання послуги

20 UAH макс. 1000 UAH

за кожен екземпляр в день надання послуги

з ПДВ

за кожну реєстрацію або Довідку, сплачується не
пізніше дня надання послуги

1 500 UAH

0,1%

без ПДВ

від суми, в день проведення операції,, для платежів
в національній валюті додатково до комісії зг. п. 3.2.

Послуги з інкасації коштів

8.1

Тариф "Разовий" (31 та більше заїздів на місяць)

72 UAH

8.2

Тариф "Окремий заїзд" (до 30 заїздів на місяць включно)

500 UAH

8.3

Тариф "Базовий" (щоденна інкасація, 30 заїздів на місяць)

8.4

Тариф "Спільна адреса" (щоденна інкасація, 30 заїздів на місяць)

8.5

Тариф "Відсотковий" (основна маса банкнот у виручці яких становлять банкноти
номіналом від 1 до 20 грн.)

8.6

Приймання готівки від клієнтів для зарахування на власні рахунки в рамках надання
послуги з інкасації коштів

за разовий заїзд, в день надання послуги

1

2160 UAH + 70 UAH за кожен
додатковий заїзд
2 клієнта - 1620 UAH
3 клієнта- 1440 UAH
4 клієнта - 1350 UAH
5 та більше клієнтів- 1290 UAH
+ 72 UAH за кожен додатковий заїзд
0,15% мін. 2160 UAH
0,15%

без ПДВ

для кожного клієнта, щомісячно з 25 числа або за
кожен заїзд

від суми проінкасованих коштів, щомісячно з 25
числа
від суми прийнятої (інкасованої) готівки, додатково
до комісії згідно п. 8.1-8.5

Відкриття та обслуговування рахунку зі спеціальним режимом використання (2604) та першого поточного рахунку в національній валюті фізичної особи-підприємця включено в комісію за обслуговування поточних
рахунків.
2
Комісія не стягується у разі відсутності руху коштів за поточними рахунками протягом звітного календарного місяця та/або у разі відсутності інших транзакцій протягом звітного календарного місяця окрім
зараховування суми відсотків, нарахованих Банком Клієнту за банківськими вкладами (депозитами) і залишками на поточних рахунках та/або здійснення платежів/списання виключно з оплати послуг Банку та/або
зарахувань платежів Банку (крім оплати Банком Клієнту за товари/роботи/послуги), та/або списань грошових коштів, ініційованих співробітником банку, за рішенням державних органів, та/або здійснення операцій,
пов'язаних із поверненням залишку коштів внаслідок закриття рахунку (послуга по обслуговуванню рахунку вважається не наданою).
3
Комісія застосовується для Клієнтів, які відкривають рахунки на Загальних тарифах починаючи з 01.03.2019 р.. Для Клієнтів, які відкрили рахунки на Загальних тарифах до 28.02.2019 року - розмір щомісячної комісії
за обслуговування рахунку складає 200 грн. без ПДВ.
4
На тарифному пакеті "Бізнес-ІТ", "Digital IT" комісія стягується у розмірі залишку по рахунку, але не більше ніж 300 грн. за кожен рахунок.
5
Комісія не застосовується (послуга вважається не наданою) щодо коштів, списання яких законодавчо заборонене. Комісія стягується при відсутності руху коштів за ініціативою Клієнта. По клієнтам, які підпадали під
застосування аналогічної комісії в АТ "Укрсоцбанк", комісія стягується у разі відсутності руху в АТ "Альфа-банк" та АТ"Укрсоцбанк" по усім поточним рахункам Клієнта , окрім операції по перенесенню залишку коштів в
рамках приєднання АТ"Укрсоцбанк".
6
Якщо списання грошових коштів ініційовано співробітником банку за рішенням державних органів або при тимчасовій зупинці роботи системи «Клієнт-Банк» - комісія включена в тариф за обслуговування поточних
рахунків.
7
Комісія застосовується для договорів укладених починаючи з 03.09.2018 року. За договорами, що укладені до 03.09.2018 року, застосовуються тарифи залежно від тарифного пакету: «Бізнес ІТ»«Альфа –
Підприємець»/«Альфа – Підприємець+»/«Загальні»/«Альфа-Основа+»/«Альфа-Аграрій»-0,4%; «Бізнес Обіг»/«Бізнес ЗЕД»-0,2%; «Бізнес Безліміт»/«Альфа-Свобода+»-0,01%. Тариф встановлюється в зазначеному
розмірі якщо відповідними договірними відносинами не встановлено інший розмір комісії.
8
Послуга надається виключно клієнтам, які користуються системою «Окей, Альфа!».
9
День Т - поточний робочий день банку.
10
За умови надання Клієнтом платіжного доручення: в USD до 16:30 дня Т; в EUR до 16:00 дня Т; в RUB до 11:30 дня Т; в BYN до 12:30 дня Т; в CHF до 10:00 дня Т; в GBP до 13:30 дня Т; в JPY до 17:00 попереднього
робочого дня; в інших валютах – за домовленістю з Банком.
11
Термін зарахування коштів на поточний рахунок Клієнта - не пізніше дня Т +1 за умови подання Клієнтом заяви та забезпечення наявності коштів під операцію до 13:30- у разі купівлі іноземної валюти в "незначних"
розмірах (в сумі, яка відповідно законодавства України не підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу) та при обміну валюти (незалежно від суми операції), до 11:00 - у разі у разі купівлі іноземної валюти в сумі,
яка перевищує «незначну», до 15:00 - у разі продажу іноземної валюти, незалежно від суми. Термін зарахування коштів на поточний рахунок Клієнта може бути збільшений у зв'язку з вихідними днями у країнах
походження іноземної валюти.
12
Включено в комісію за обслуговування поточних рахунків в національній та іноземних валютах п.1.2

ТАРИФНІ ПАКЕТИ ДЛЯ КЛІЄНТІВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
№

Операція

1

Комісія за пакетне обслуговування 2

2

Відкриття поточних рахунків в
національній та іноземних валютах

3

Обслуговування поточних рахукнів в
національній та іноземних валютах

4

Зарахування готівкових коштів на
поточний рахунок через касу Банку

Вартість послуги у пакеті1, без ПДВ
Бізнес-Безліміт
Бізнес-ЗЕД3

Бізнес-Обіг
350 UAH

800 UAH

Термін сплати (списання) та
особливості комісії

Бізнес-IT

350 UAH

50 UAH

не тарифікується 8

щомісяця з 25 числа по останній
робочий день звітного місяця
-

8

5
6

30 шт.

не обмежено

від суми, одночасно з проведенням
операції

0,1% мін. 50 UAH

10 шт.

1% мін. 50 UAH

0 шт.
2% мін. 50 UAH

7

Прийом готівкової гривні від 3-х осіб для
зарахування на поточний рахунок

8

Переказ коштів на поточні (не карткові)
рахунки фізичних осіб

1%

не тарифікується 8

9

Переказ коштів на поточні (карткові)
рахунки фізичних осіб, крім рахунків
укладених в рамках зарплатних проектів

1%

не тарифікується 4, 8

10

Платежі в іноземній валюті на рахунки в
інші банки в день Т5,6

11

Купівля іноземної валюти

12
13

1

Платежі за межі Банку в операційний час
по системі Клієнт-Банк включені в комісію
за пакетне обслуговування
Видача готівкової гривні з поточного
рахунку

не тарифікується (крім небанківських фінансових
установ), для небанківських фінансових установ - 0,2%
мін. 50 UAH

Продаж іноземної валюти (в т.ч. зворотній
продаж) 7
Обмін однієї безготівкової іноземної
7
валюти в іншу

0,5% мін. 50 UAH

1% мін. 50 UAH

щомісяця

від суми, одночасно з проведенням
операції

одночасно з проведенням операції

від суми, в день проведення операції,
0,3%
0,2%
0,15%
0,4%
стягується додатково до комісії банківмін. 30 USD макс. 300 USD мін. 30 USD макс. 300 USD мін. 30 USD макс. 300 USD мін. 30 USD макс. 300 USD
кореспондентів
0,5%

0,25%

0,2%

0,5%

0,4%

0,2%

0,15%

0,1%

1%

0,3%

0,3%

1%

від суми, комісія нараховується і
оплачується в гривневому еквіваленті
за курсом здійснення операції на МВРУ
в день здійснення операції

Послуги, що не увійшли у Тарифні пакети, сплачуються додатково на загальних підставах згідно з Загальними тарифами АТ «АЛЬФА-БАНК» за розрахунково-касове обслуговування Клієнтів малого та середнього бізнесу.
Комісія не стягується у разі відсутності руху коштів за поточними рахунками протягом звітного календарного місяця та/або у разі відсутності інших транзакцій протягом звітного календарного місяця окрім зараховування
суми відсотків, нарахованих Банком Клієнту за банківськими вкладами (депозитами) і залишками на поточних рахунках та/або здійснення платежів/списання виключно з оплати послуг Банку та/або зарахувань платежів Банку
(крім оплати Банком Клієнту за товари/роботи/послуги), та/або списань грошових коштів, ініційованих співробітником банку, за рішенням державних органів, та/або здійснення операцій, пов'язаних із поверненням залишку
коштів внаслідок закриття рахунку (послуга по обслуговуванню рахунку вважається не наданою).
3
Небанківським фінансовим установам не дозволяється перехід на пакет.
4
Для клієнтів на тарифному пакеті "Бізнес-ІТ", перший поточний рахунок яким відкритий у Банку починаючи з 01.03.2019 року, комісія включена в тариф за обслуговування поточних рахунків, для відкритих до 01.03.2019 тарифікується згідно з Загальними тарифами АТ «АЛЬФА-БАНК» за розрахунково-касове обслуговування Клієнтів малого та середнього бізнесу.
5
День Т - поточний робочий день банку.
6
Термін зарахування коштів на поточний рахунок Клієнта - не пізніше дня Т +1 за умови подання Клієнтом заяви та забезпечення наявності коштів під операцію до 13:30- у разі купівлі іноземної валюти в "незначних" розмірах
(в сумі, яка відповідно законодавства України не підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу) та при обміну валюти (незалежно від суми операції), до 11:00 - у разі у разі купівлі іноземної валюти в сумі, яка перевищує
«незначну», до 15:00 - у разі продажу іноземної валюти, незалежно від суми. Термін зарахування коштів на поточний рахунок Клієнта може бути збільшений у зв'язку з вихідними днями у країнах походження іноземної
валюти.
7
За умови надання Клієнтом платіжного доручення: в USD до 16:30 дня Т; в EUR до 16:00 дня Т; в RUB до 11:30 дня Т; в BYN до 12:30 дня Т; в CHF до 10:00 дня Т; в GBP до 13:30 дня Т; в JPY до 17:00 попереднього
робочого дня; в інших валютах – за домовленістю з Банком.
8
включено в комісію за пакетне обслуговування п.1
2

ТАРИФНІ ПАКЕТИ ЗА РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ "ОКЕЙ, АЛЬФА!"
№
1

Комісія за пакетне обслуговування 3

2

Комісія за обслуговування на іншому
пакеті РКО (зміна пакету РКО)4

3

Відкриття поточного рахунку у
національній валюті

4

Відкриття поточного рахунку в іноземній
валюті

5
6

7

1

Операція

Надання послуги договірного списання за
допомогою системи
Платежі за межі Банку в операційний час
по системі включені в комісію за пакетне
обслуговування
Платежі по Україні в операційний час для
сплати обов`язкових бюджетних платежів

TEST-Drive²

Digital Start

1 UAH

100 UAH
не тарифікується

Вартість послуги у пакеті , без ПДВ
Digital Active
Digital Expert
380 UAH

880 UAH

8

50 UAH

в день відкриття рахунку

не тарифікується 8

3 шт.

щомісяця з 1-го числа по останній день
звітного місяця
одноразово, 25 числа першого місяця
дії нового тарифного пакету

200 UAH
1 UAH

0 шт.

Термін сплати (списання) та
особливості комісії

Digital IT

15 шт.

-

не обмежено

0 шт.

не тарифікується 8

щомісяця

-

5

8

Переказ коштів на поточні карткові
рахунки фізичних осіб, крім рахунків
укладених в рамках зарплатних проектів

9

Переказ коштів на поточні (некарткові)
рахунки фізичних осіб

10
11
12
13

14

1

Видача готівкової гривні з поточного
рахунку
Зарахування готівкових грошових коштів
через касу на розрахунковий рахунок
клієнта
Прийом готівкової гривні від 3-х осіб для
зарахування на поточний рахунок
Продаж іноземної валюти (в т.ч.
зворотній продаж)6
Замовлення довідок з РКО українською
мовою в електронному вигляді з
факсиміле відповідно до функціональних
можливостей Системи

0,8%

0,6%

0,4%

0,1%

не тарифікується 8
від суми, в день проведення операції

не тарифікується 8
2,0%

1,2%

1,2%

1%

2%

0,2%

0,2%

0,12%

0,1%

0,2%

1,5% мін. 30 UAH

1% мін. 30 UAH

0,7% мін. 30 UAH

0,5% мін. 30 UAH

1% мін. 30 UAH

-

1

0,1%

не тарифікується 8

15

Замовлення довідок з РКО українською
мовою відповідно до функціональних
можливостей Системи з можливістю
отримання у відділенні Банку

200 UAH

16

Замовлення довідок з РКО українською
мовою відповідно до функціональних
можливостей Системи з можливістю
отримання за адресою Клієнта

200 UAH

від суми, в день проведення операції

від суми в день здійснення операції

-

100 UAH
за кожен екземпляр в день надання
послуги
70 UAH

50 UAH

50 UAH

70 UAH

Послуги, що не увійшли у Тарифні пакети (далі - ТП), сплачуються додатково на загальних підставах згідно з Загальними тарифами АТ «АЛЬФА-БАНК» за розрахунково-касове обслуговування Клієнтів малого та середнього
бізнесу.
2
Перехід на даний Тарифний пакет з іншого Тарифного пакету системи "Окей, Альфа!" - неможливий. Строк дії Тарифного пакету "TEST-Drive" складає: для клієнтів які відкрили рахунок до 30.09.2019 включно - 6 календарних
місяців з першого числа місяця, наступного за місяцем відкриття цього ТП; для клієнтів, які відкрили рахунок після 01.10.2019 включно - 3 календарних місяців з першого числа місяця, наступного за місяцем відкриття цього ТП.
3
Комісія не стягується у звітному календартному місяці у разі відсутності руху коштів за поточними рахунками протягом попереднього календарного місяця, а також у разі якщо протягом попереднього календарного місяця на
поточний рахунок зараховувалися суми відсотків, нарахованих Банком Клієнту за банківськими вкладами (депозитами) і залишками на поточних рахунках та / або з поточних рахунків здійснювалися платежі / списання виключно з
оплати послуг Банку та / або на поточні рахунки зараховувалися платежі Банку (крім оплати Банком клієнту за товари / роботи / послуги) (послуга по обслуговуванню рахунку вважається не наданою). Якщо списання грошових
коштів ініційовано співробітником банку за рішенням державних органів, платежі не тарифікуються, входять у вартість пакетного обслуговування п.1.
4
Комісія стягується за умови переходу: з Digital Active на Digital Start, з Digital Expert на Digital Active або Digital Start.
5
Даний Тариф застосовується у разі сплати обов'язкових бюджетних платежів на реквізити банку отримувача - Казначейство України (ЕАП), код банку (МФО) 899998 та єдиного соціального внеску (ЄСВ), балансовий рахунок 3556
6
Термін зарахування коштів на поточний рахунок Клієнта - не пізніше дня Т +1 за умови подання Клієнтом заяви та забезпечення наявності коштів під операцію до 13:30- у разі купівлі іноземної валюти в "незначних" розмірах (в
сумі, яка відповідно законодавства України не підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу) та при обміну валюти (незалежно від суми операції), до 11:00 - у разі у разі купівлі іноземної валюти в сумі, яка перевищує
«незначну», до 15:00 - у разі продажу іноземної валюти, незалежно від суми. Термін зарахування коштів на поточний рахунок Клієнта може бути збільшений у зв'язку з вихідними днями у країнах походження іноземної валюти.
7
Встановлюється для нових клієнтів ФОП. Комісія нараховується і оплачується в гривневому еквіваленті за курсом здійснення операції на МВРУ.
8
Включено в комісію за пакетне обслуговування згідно п.1

ТАРИФИ З ВИПУСКУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ "БІЗНЕС-КАРТКИ"*
Термін сплати (списання) та
особливості комісії

Business MasterCard Debit
PayPass Chip на 3 роки

1

№

Операція (послуга)

1

Випуск/перевипуск основної або додаткової картки на новий строк, при
втраті, пошкодженні на термін дії втраченої картки або за ініціативою
Банку

2

Оформлення картки миттєвого випуску3

3

Проведення безготівкових платежів з оплати товарів, послуг в
торгівельній мережі та інтернет

4

Зміна ПІН-коду

5

не тарифікується2

-

Видача готівки з рахунку у касі АТ "Альфа-Банк"

0,9% мін. 50 UAH

від суми, одночасно з проведенням
операції

6

Видача готівки з рахунку у банкоматах АТ "Альфа-Банк" та у банкоматах
інших банків на території України4:
до 50 000 UAH включно
від 50 001 UAH до 100 000 UAH включно
від 100 001 UAH та більше

0,8% мін. 25 UAH
1% мін. 25 UAH
1,2% мін. 25 UAH

7

Видача готівки з використанням картки у банкоматах та установах інших
банків за межами України (без урахування комісій інших банків)

8

Обмін гривні на валюту(здійснюється за комерційним курсом банку)

9

Внесення готівки на рахунок у банкоматах АТ "Альфа-Банк" з
використанням картки

10 Послуга «Мобільний банкінг»5
11 Перегляд балансу у банкоматах АТ "Альфа-Банк"

1%
не тарифікується2
10 UAH

6

12 Перегляд балансу у банкоматах інших банків на території України
13 Відсотки за використання несанкціонованого овердрафту
14

1.5% + 15 UAH

Пеня за прострочку повернення заборгованості за несанкціонованим
овердрафтом

2 рази на добу - не тарифікується2,
потім - 2 UAH

щомісяця, за наявності операції з
використанням картки
одночасно із здійсненням операції

5 UAH
30% річних7
0,2%, але не більше подвійної % ставки НБУ

від суми, за кожний день наявності
несанкціонованого овердрафту
за кожний день прострочки, від суми
заборгованості

* Продаж бізнес-картки здійснюється виключно Фізичним особам -підприємцям та юридичним особам-резидентам.
1
Вартість послуг без ПДВ.
2
Включено в комісію за обслуговування поточних рахукнів в національній та іноземних валютах/пакетне обслуговування.
3
Послуга надається виключно клієнтам, які користуються системою дистанційного обслуговування «Окей, Альфа!».
4
Комісія розраховується залежно від обсягу видачі гоівки з поточного рахунку Клієнта незалежно від кількості транзакцій протягом календарного дня (з 00:00 по 23:59).
5
Послуга «Мобільний банкінг» включає повідомлення в режимі on-line SMS випискою про проведення будь-якої операції з використанням картки на мобільний телефон.
6
Кількість переглядів залишку через банкомати АТ «Альфа-Банк», розраховується за календарний день, і застосовується до поточного рахунку Клієнта (з 00:00 по 23:59).
7
Або % за користування овердрафтом, що зазначено в окремій заяві між Банком та Клієнтом.

ТАРИФИ З ВИПУСКУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ КАРТОК ДЛЯ КЛІЄНТІВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
№
1
3

4

1

Оформлення/переоформлення картки на новий
строк
Переоформлення картки при втраті на термін дії
втраченої картки
Переоформлення картки у зв’язку з
пошкодженням на строк дії пошкодженої картки за
умови надання пошкодженої картки у банк та за
ініціативою Банку

5

Закриття рахункук ЕПЗ

6

Проведення безготівкових платежів з оплати
товарів, послуг в торгівельній мережі та Інтернет

7

Безготівкове поповнення рахунку ЕПЗ

9

Обмін однієї валюти на іншу (здійснюється за
комерційним курсом банку)

10

Термін сплати (списання) та
особливості комісії

Visa Business
Visa Platinum Business
Mastercard Corporate
з технологією чіп та безконтакт на 3 роки

Операція (послуга)1

300 UAH/30 USD/25 EUR

600 UAH/60 USD/50 EUR

500 UAH/50 USD/40 EUR

200 UAH/10 USD/8 EUR

300 UAH/15 USD/12 EUR

350 UAH/10 USD/8 EUR

за кожну картку, в день подання заяви

не тарифікується 6

Видача готівки у банкоматах АТ "Альфа-Банк"

-

1%
2

2

від суми

0,9% мін. 25 UAH

0,75% мін. 25 UAH

0,8% мін. 25 UAH

0,9% мін. 50 UAH

0,75% мін. 50 UAH

0,8% мін. 50 UAH

від суми, одночасно з проведенням
операції

11

Видача готівки у касі АТ "Альфа-Банк"

12

Видача готівки у банкоматах та установах інших
банків на території Україні та за межами Украіни

13

Довідка про рух за рахунком ЕПЗ та/або його стан
на паперовому носії

15

Баланс за рахунком через банкомати/термінали
АТ "Альфа-Банк"

2 UAH/0,10 USD/0,10 EUR

16

Баланс за рахунком через банкомати/термінали
інших банків

5 UAH/0,20 USD/0,20 EUR

17

Послуга «Мобільний банкінг»4

18

Відсотки за використання несанкціонованого
овердрафту

0,1%

від суми, за кожний день наявності
несанкціонованого овердрафту

19

Пеня за прострочку повернення заборгованості за
несанкціонованим овердрафтом

0,2%

за кожний день прострочки, від суми
заборгованості

21

Надання копії чека (сліпу) за проведеною по
рахунку операції

22

Зміна ПІН-коду у бакоматах АТ "Альфа-Банк" або
за допомогою голосового меню IVR

1.5% + 15 UAH/ 2 USD/1,5 EUR
50 UAH

від суми3, без урахування комісій інших
банків
за кожну довідку

одночасно із здійсненням операції

не тарифікується 6

50 UAH/8 USD/7 EUR
не тарифікується 6

-

за кожну операцію5
-

Вартість послуг без ПДВ.
Операція дозволена виключно для карток у гривні.
Комісія визначається як % від суми операції , але не менше встановленого мінімуму або % від суми операції + константа у валюті рахунку, стягується шляхом списання з рахунку ЕПЗ у валюті рахунку в
момент списання суми операції з рахунку ЕПЗ. Cписання комісії у валюті здійснюється безготівково у валюті рахунку для подальшого продажу на МВРУ за офіційним курсом НБУ на дату продажу та
зарахуванням отриманої гривні на рахунки доходів Банку.
4
Послуга «Мобільний банкінг» включає повідомлення Держателя в режимі on-line SMS випискою про проведення будь-якої операції за рахунокм ЕПЗ на мобільний телефон.
5
Cписання коштів здійснюється безготівково у валюті рахунку для подальшого продажу на МВРУ за офіційним курсом НБУ на дату продажу та зарахуванням отриманої гривні на рахунки доходів Банку, або
шляхом списання комісії з поточного рахунку клієнта в сумі гривневого еквіваленту розміру комісії по офіційному курсу НБУ на дату її списання.
6
Включено в комісію п. 1
2
3

