Тарифи на видачу та обслуговування картки «Максимум»
для фізичних осіб
№

Найменування операції (послуги)

Розмір тарифу

УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ КАРТКИ
1.

Тип картки

MasterCard Debit World
неіменна/іменна

2.

Проценти за користування відновлювальною кредитною лінією по торговим операціям і по
операціям зняття готівки в термінальних пристроях (POS-термінал, банкомат), які здійснені з
використанням картки, % річних

39,99%

3.

Проценти за користування відновлювальною кредитною лінією по торговим операціям, які
здійснені з використанням картки, за умови погашення повної суми заборгованості протягом
пільгового періоду, % річних

0,01%

4.

Пільговий період для погашення заборгованості, що виникла внаслідок здійснення торгової
операції

до 62 днів

5.

Проценти, які нараховуються на залишок коштів на картковому рахунку, % річних

не передбачено

6.

Розмір обов’язкового мінімального платежу, який повинен бути щомісячно сплачений в разі
виникнення заборгованості (від суми фактичної заборгованості, що виникла в розрахунковому
періоді)

5%
(мінімум 50 грн.)

ТАРИФИ ПО ВИДАЧІ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ КАРТКИ
Основні тарифи
7.

Обслуговування картки в рамках розрахункових операцій (щомісячно від суми заборгованості від
20 грн. і більше на кінець розрахункового періоду)

8.

Здійснення безготівкового платежу в торгово-сервісній мережі

Не тарифікується

9.

Видача готівки, в т.ч. за рахунок власних коштів, з рахунку через банкомат / касу будь-якого банку
(в т.ч. Альфа-Банку) / POS-термінали в торгово-сервісній мереж в Україні та за межами України, від
суми операції

4%
(мінімум 20 грн.)

10.

Надання міні виписок про операції по картці на базі послуги «Альфа-Чек» (за місяць користування
послугою за кожну картку, про яку надсилається інформація)
 SMS-інформування, Альтернативні канали передачі повідомлень

10.1.
10.2.
11.
11.1.
11.2.

 PUSH-інформування

60 грн.

15 грн.
Не тарифікується

Штраф за прострочення внесення суми мінімального платежу, одноразово за кожний факт
виникнення прострочки
 в день виникнення прострочки
 в разі, якщо сума простроченої заборгованості не погашена протягом 5 робочих днів

100 грн.
300 грн.

Додаткові тарифи
12.

Надання міні виписки про стан рахунку через банкомат/термінал, що належить будь-якому банку
(в т.ч. Альфа-Банку)

13.

Безготівкове зарахування коштів на Рахунок

14.

Прийом готівки з перерахунком для зарахування на рахунок в касах АТ «Альфа-Банк»

14.1.

 до 10 000,00 грн.

14.2.

 з 10 000,01 грн.

15.

3 грн.
Не тарифікується
50 грн.
Не тарифікується

Переказ коштів з карток інших банків для зарахування на Рахунок:

15.1.

 через My Alfa-Bank (інтернет-банкінг) на сайті Банка

15.2.

 через мобільний додаток Альфа-Мобайл

15.3.

 через сервіс Альфа-Погашення на сайті Банка (без реєстрації, за допомогою картки будьякого Банка)

15.4.

 за допомогою банкоматів АТ «Альфа-Банк»

15.4.1.

• до 10 000,00 грн.

15.4.2.

• з 10 000,01 грн.

Повні тарифи карти «Максимум» >>

Не тарифікується

15 грн.
Не тарифікується

