ТАРИФИ, ПРОДАЖ ЯКИХ ПРИПИНЕНО
ЗМІСТ
Тарифи банку АТ «АЛЬФА-БАНК» за випуск та обслуговування "Бізнес-картки" для фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб-резидентів................................... 1
Тарифи АТ "АЛЬФА-БАНК" з випуску та обслуговування корпоративних карток для клієнтів малого та середнього бізнесу, продаж яких не здійснюється .................. 3

Тарифи банку АТ «АЛЬФА-БАНК» за випуск та обслуговування "Бізнес-картки" для фізичних осіб –
підприємців та юридичних осіб-резидентів
№
1
1.1.
1.2.
2

Операція (послуга)

Business Debit MasterCard з
магнітною стрічкою (на 3
роки)*

ПДВ

ВИПУСК/ПЕРЕВИПУСК КАРТКИ
Випуск/перевипуск основної або додаткової картки на новий строк, при втраті, пошкодженні на
термін дії втраченої картки або за ініціативою банку1*
Оформлення картки миттєвого випуску

7

входить у вартість комісії за
пакетне обслуговування

без ПДВ

не здійснюється

БЕЗГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ З ВИКОРИСТАННЯМ КАРТКИ
входить у вартість комісії за
пакетне обслуговування

2.1.

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

3
3.1.

ВИДАЧА ГОТІВКИ З ВИКОРИСТАННЯМ КАРТКИ
Видача готівки з рахунку у касі АТ "Альфа-Банк" (% від суми зняття)

0,9%, мін. 50 грн.

3.2.

Видача готівки з рахунку у банкоматах АТ "Альфа-Банк" та у банкоматах інших банків на території
України (% від суми зняття)6:
до 50 000 грн. включно
від 50 001 грн. до 100 000 грн. включно
від 100 001 грн. та більше

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

4
4.1.

ВНЕСЕННЯ ГОТІВКИ З ВИКОРИСТАННЯМ КАРТКИ
Внесення готівки на рахунок у банкоматах АТ "Альфа-Банк"

Не тарифікується4

без ПДВ

без ПДВ

без ПДВ

5
5.1.

НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЗА КАРТКОВИМ РАХУНКОМ
«Мобільний банкінг»2

10 грн.
5

2 рази на добу –
не тарифікується4,
потім –2 грн.

5.2.

Перегляд балансу у банкоматах АТ "Альфа-Банк"

5.3.
6

Перегляд балансу у банкоматах інших банків на території України
НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ ТА КОМІСІЙ

6.1.

Відсотки за використання несанкціонованого овердрафту (від суми несанкціонованого
овердрафту, за кожний день наявності несанкціонованого овердрафту)

30% річних3

6.2.

Пеня за прострочку повернення заборгованості за несанкціонованим овердрафтом (за кожний
день прострочки, від суми заборгованості)

0,2%, але не більше подвійної
% ставки НБУ

7
7.1.

без ПДВ

5 грн.

без ПДВ

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ
Зміна ПІН-коду у банкоматах АТ "Альфа-Банк" або за допомогою голосового меню IVR

входить у вартість комісії за
пакетне обслуговування

без ПДВ

1

- Продаж продукту можливий наступнім типам клієнтів - Фізичні особи - резиденти, зареєстровані як суб'єкти господарювання відповідно до
законодавства України, юридичні особи-резиденти.
2
- Комісія щомісячна . Комісія не стягується у разі відсутності протягом звітного календарного місяця операцій по поточному рахунку з використанням ЕПЗ.
Послуга «Мобільний банкінг» включає повідомлення в режимі on-line SMS випискою про проведення будь-якої операції за картковим рахунком на
мобільний телефон.
3
- Або % за користування овердрафтом, що зазначено в окремій заяві між Банком та Клієнтом.
4
- Включено у комісію видачі готівки з використанням картки через будь-який канал.
5
- Кількість переглядів залишку через банкомати АТ «Альфа-Банк», розраховується за календарний день, і застосовується до поточного рахунку Клієнта (з
00:00 по 23:59).
6
- Комісія розраховується залежно від обсягу видачі готівки з поточного рахунку Клієнта незалежно від кількості транзакцій протягом календарного дня (з
00:00 по 23:59).
7
- Послуга надається виключно клієнтам, які користуються системою дистанційного обслуговування «Окей, Альфа!».
*З 17.09.2019 року випуск карток Business Debit MasterCard з магнітною стрічкою не здійснюється. Перевипуск таких карток, здійснюється на базі карток
Business Debit MasterCard з безконтактним чіпом, згідно діючих тарифів.

Тарифи АТ "АЛЬФА-БАНК" з випуску та обслуговування корпоративних карток для клієнтів малого та середнього
бізнесу, продаж яких не здійснюється
Visa Business з
магнітною смугою (на 3
роки)**

Visa Gold (на 3
роки)*

№

Операція (послуга)

1
1.1.
1.2.

1.4.
2
2.1.
3
3.1.
4
4.1.
5

Відкриття та обслуговування карткового рахунку2
Оформлення / переоформлення основної або додаткової картки на новий строк
Переоформлення основної або додаткової картки при втраті на термін дії втраченої картки
Переоформлення основної картки у зв’язку з пошкодженням на строк дії пошкодженої картки
за умови надання пошкодженої картки у банк та за ініціативою Банку
Закриття карткового рахунку
Безготівкові розрахунки з використанням картки
Проведення безготівкових операцій в торгівельно-сервісній мережі
Зарахування коштів на картковий рахунок (поповнення рахунку)
Безготівкове зарахування з поточного рахунку в АТ "Альфа-Банк
Конвертація
Конвертація коштів (здійснюється за комерційним курсом банку)
Зняття готівки

5.1.

У банкоматах АТ "Альфа-Банк" (% від суми видачі)3

1% min. 25 UAH

0,90% min. 25 UAH

5.2.

У касах АТ "Альфа-Банк" (% від суми видачі)3

1% min. 50 UAH

0,90% min. 50 UAH

5.3.

У банкоматах та установах інших банків на території Україні та за її межами (без урахування
комісій інших банків)4

1.3.

6
6.1.

Надання інформації за картковим рахунком2
Довідка про рух за картковим рахунком та/або його стан на паперовому носії (за кожну
довідку)

продаж не здійснюється

без ПДВ

включено у комісію за пакетне обслуговування 1

без ПДВ

включено у комісію за пакетне обслуговування 1

без ПДВ

1%

без ПДВ

50 UAH/3 USD/ 2 EUR

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

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

6.3.

Баланс за рахунком через банкомати/термінали інших банків на території Україні та за її
межами (без урахування комісій інших банків)4

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

6.4.

«Мобільний банкінг»5
Нарахування відсотків і комісій

без ПДВ

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

6.2.

7

ПДВ

включено у комісію за пакетне обслуговування 1

без ПДВ

7.1.
7.2.
8

1

Відсотки за використання несанкціонованого овердрафту (від суми несанкціонованого
овердрафту, за кожний день наявності несанкціонованого овердрафту)

0,10%
без ПДВ

Пеня за прострочку повернення заборгованості за несанкціонованим овердрафтом (за
кожний день прострочки, від суми заборгованості)
Додаткові послуги

8.1.

Надання копії чека (сліпу) за проведеною по рахунку операції (за кожну операцію)2

8.2.

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

0,20%

50 UAH/8 USD/ 7 EUR
включено у комісію за пакетне обслуговування 1

без ПДВ

- Тарифи АТ "Альфа-Банк" за розрахунково-касове обслуговування клієнтів малого та середнього бізнесу.

2

- 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.
3

- Операція дозволена виключно для карток у гривні.

4

- Комісія визначається як % від суми операції , але не менше встановленого мінімуму або % від суми операції + константа у валюті рахунку, стягується шляхом
списання з карткового рахунку у валюті рахунку в момент списання суми операції з карткового рахунку. 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.
5

- Послуга «Мобільний банкінг» включає повідомлення Держателя в режимі on-line SMS випискою про проведення будь-якої операції за картковим рахунком на
мобільний телефон.
* - З 03.01.2019 року випуск/перевипуск карток Visa Gold не здійснюється. Подальший перевипуск таких карток, що були випущені до 03.01.2019 року, здійснюються
на базі карток Visa Business (з технологією чіп та безконтакт) згідно діючих тарифів.
** - З 01.05.2019 року випуск/перевипуск карток Visa Business з магнітною стрічкою не здійснюється. Подальший перевипуск таких карток, що були випущені до
01.05.2019 року, здійснюються на базі карток Visa Business (з технологією чіп та безконтакт) згідно діючих тарифів.

