Зміни до тарифів по платіжним карткам АТ «Альфа-Банк» (Україна)
1.1. Щомісячна плата по пакетам банківських послуг «White», «Black», «Graphite»
(по особистим карткам, зарплатним карткам, картам для виплат від крюїнгових
агенств, карткам для отримання стипендії, в т.ч. Carbon/ Wargaming/«White» для
отримувачів виплат від Фонду гарантування вкладів)
Назва пакету послуг

Тип картки

Щомісячна плата за
пакет банківських
послуг, яка залежіть
від залишку власних
1.
коштів Клієнта у
Банку АБО суми
торгових операцій
АБО кількості
торгових операцій за
місяць (Прим 1,2)

«White»1,4,23
Debit World MasterCard / Visa
Rewards - в т.ч миттєвого
оформлення / НПС «ПРОСТІР»,
Wargaming/ «Студенська
картка»
25 грн2 Не тарифікується0

«Black»1,23
Visa Signature/
MasterCard Black Edition,
Wargaming

«Graphite» 1,23
Visa Infinite/
MasterCard World Elite

150 грн

Не тарифікується0

500 грн

Не тарифікується0

від 50 000

до 250 000

від 250 000

до 500 000

від 500 000

АБО
Торгові операції, до 2 500
ГРН

від 2 500

до 10 000

від 10 000

до 50 000

від 50 000

АБО
Торгові операції, до 10 шт
шт

від 10 шт

до 25 шт

від 25 шт

Платіж в міс.
Залишок коштів
до 50 000
у Банку, ГРН

-

° Комісія за наданні банківських послуг вказаних у цьому розділі Тарифів окремо Не тарифікується, оскільки вартість
цих послуг включена до вартості тарифу за зняття готівки через установи інших банків; через банкомати банків України
та закордоном у разі перевищення ліміту по зняттю готівки за місяць, згідно підпунктів а) та б) п.3.3 тарифів.
1

Першою Основною карткою у пакеті послуг може бути картка для власників пенсійних посвідчень та/або
отримувачів інших соціальних виплат від Пенсійного фонду України та Міністерства праці та соціального захисту
населення (отримання яких підтверджено документами), для отримання стипендії, для отримання заробітної плати
або виплат співробітниками ключових партнерів Банку - з особливостями тарифікації, але друга, третя або четверта
картка у пакеті послуг може бути тільки особистою.
2
Щомісячна плата (п.1 Тарифів) за картку «White» для отримання пенсії та інших соціальних виплат відсутня.
4
Основна Картка у рамках пакету послуг «White» для виплат від Фонду гарантування вкладів для фізичних може бути
тільки миттєвого оформлення.
23
По даному тарифу надається комплект, який включає смарт-картку з технологією безконтактної оплати MasterCard
PayPass та носій з підтримкою технології безконтактної оплати MasterCard ® PayPass (у вигляді годинника). Винагорода
стягується одноразово та має бути сплачено в день надання певної послуги.
Примітки:
1.
Плата, що вказана у п.1 Тарифів розраховується та списується щомісячно до 5ого числа поточного місяця в
рамках Пакету послуг на основі аналізу операцій клієнта за попередній місяць. Перше списання плати, що
встановлена у п.1 Тарифів, відбувається за другий місяць обслуговування пакету послуг (окрім випадків зміни пакету
послуг на інший пакет послуг, де списання комісії відбувається без відстрочки та на умовах пакету послуг, який діяв
на день розрахунку комісії.
Розмір залишків власних коштів - розраховується, як середньоденні залишки власних коштів Клієнта розміщених на
рахунках Клієнта у Банку для фізичних осіб (залишки на картках, поточних рахунках, депозити, сертифікати) за
попередній календарний місяць. Для розрахунку суми залишків на рахунках Клієнта у Банку для фізичних осіб у
іноземній валюті використовується еквівалент у національній валюті по курсу НБУ на кінець кожного дня
календарного місяця.
Торгові операції - це операції, що були здійснені по Рахункам Пакету послуг за допомогою платіжної(них) картки
(-ах) в торгово-сервісній мережі, у Системі Інтернет-сервісу «My Alfa-bank»/Sense SuperApp у розділі
«Платежі/Перекази» в меню «Cплата послуг» ( комунальні платежі, мобільний зв’язок та телефонія, інтернет+ТВ,
дитячі садки, ігри, косметика) або у мережі інтернет за виключенням переказів з картки на картку / на рахунок,
кредитових сліпів, reversal, купівлі дорожніх чеків) у попередньому календарному місяці. Кількість та сума списаних
торгових операцій підсумовується по всіх Рахунках Пакету послуг здійснених за попередній календарний місяць.
При врахуванні суми торгових операцій по рахунках в іноземних валютах використовується гривневий еквівалент
операції за комерційним курсом Банку для платіжних карток по даті виконання покупки.
Плата списується з будь-якого Рахунку відкритого у рамках Пакету послуг (з Рахунків у валюті списується гривневий
розмір комісії перерахований у валютний еквівалент по курсу НБУ на дату списання). Якщо на момент списання

Плати за пакет на Рахунках (в т.ч. Рахунку «Дохідний сейф» ) недостатньо коштів для оплати Клієнтом Плати за
пакет, Банк має право виконати списання коштів з Рахунку у розмірі заборгованості Клієнта перед Банком по сплаті
послуг Банку, у тому числі за рахунок несанкціонованої кредитної заборгованості.
2.
В рамках одного Пакету послуг можливе оформлення не більше ніж 3х додаткових карток різним фізичним
особам к одному Рахунку. Максимальна кількість Рахунків у Пакеті послуг 4 (чотири) Рахунки.

1.2. Щомісячна плата по пакетам банківських послуг «Сomfort», «Ultra», «Platinum
Black», що були в продажу до 25.05.2020 р. (в т.ч. Carbon/ Wargaming / для моряків/
НПС «ПРОСТІР»):
«Comfort»1

«Ultra»1

Debit World MasterCard чип
+paypass , в т.ч миттєвого
оформлення / НПС «ПРОСТІР»

Visa Rewards чип+pay wave

Назва пакету послуг
Тип картки

Щомісячна плата за
пакет банківських
послуг, яка залежіть
від залишку власних
коштів Клієнта у Банку
АБО суми торгових
операцій АБО
кількості торгових
операцій за місяць
(Прим 1,2)

«Platinum Black» 1
Visa Platinum (чип+pay
wave)

Платіж в
міс.

10 грн

Не тарифікується0

20 грн

Не тарифікується0

100 грн

Залишок
коштів у
Банку, ГРН

до 20 000

від 20 000

до 70 000

від 70 000

до 250 000

від 250 000

АБО
Торгові
операції, ГРН

до 2 000

від 2 000

до 5 000

від 5 000

до 10 000

від 10 000

АБО
Торгові
операції, шт

до 8 шт

від 8 шт

до 10 шт

від 10 шт

до 12 шт

від 12 шт

Не тарифікується0

° Комісія за наданні банківських послуг вказаних у цьому розділі Тарифів окремо не тарифікується, оскільки вартість
цих послуг включена до вартості тарифу за зняття готівки через установи інших банків; через банкомати банків
України та закордоном у разі перевищення ліміту по зняттю готівки за місяць згідно підпунктів а) та б) п.3.3 тарифів.
1
Першою Основною карткою у пакеті послуг може бути картка для отримання заробітної плати або виплат
співробітниками ключових партнерів Банку з особливостями тарифікації (див. Примітку 3), але друга, третя або
четверта картка у пакеті послуг може бути тільки особистою.
Примітки:
1.
Плата, що вказана у п.1 Тарифів розраховується та списується щомісячно до 5ого числа місяця наступного за
місяцем надання банківських послуг в рамках Пакету послуг. Перше списання плати, що встановлена у п.1 Тарифів,
відбувається за другий місяць обслуговування пакету послуг (окрім випадків зміни пакету послуг на інший пакет
послуг, де списання комісії відбувається без відстрочки та на умовах пакету послуг, який діяв на день розрахунку
комісії).
Розмір залишків власних коштів - розраховується, як середньоденні залишки власних коштів Клієнта розміщених на
рахунках Клієнта у Банку для фізичних осіб (залишки на картках, поточних рахунках, депозити, сертифікати) за
попередній календарний місяць. Для розрахунку суми залишків на рахунках Клієнта у Банку для фізичних осіб у
іноземній валюті використовується еквівалент у національній валюті по курсу НБУ на кінець кожного дня
календарного місяця.
Торгові операції - це операції, що були здійснені по Рахункам Пакету послуг за допомогою платіжної картки в торговосервісній мережі, у Системі Інтернет-сервісу «My Alfa-bank»/Sense SuperApp у розділі «Платежі/Перекази» в меню
«Cплата послуг» ( комунальні платежі, мобільний зв’язок та телефонія, інтернет+ТВ, дитячі садки, ігри, косметика) або
у мережі інтернет за виключенням переказів з картки на картку / на рахунок, кредитових сліпів, reversal, купівлі
дорожних чеків) за попередній календарний місяць . Кількість та сума торгових операцій підсумовується по всіх
Рахунках ЕПЗ Пакету послуг за попередній календарний місяць. При врахуванні суми торгових операцій по рахунках
в іноземних валютах використовується гривневий еквівалент операції за комерційним курсом Банку для платіжних
карток на дату виконання операції з рахунку.
Плата списується з будь-якого рахунку ЕПЗ відкритого у рамках Пакету послуг (з рахунків у валюті списується
гривневий розмір комісії перерахований у валютний еквівалент по курсу НБУ на дату списання). Якщо на момент
списання Плати за пакет на Рахунках (в т.ч. Рахунку «Дохідний сейф» ) недостатньо коштів для оплати Клієнтом Плати
за пакет, Банк має право виконати списання коштів з рахунку ЕПЗ у розмірі заборгованості Клієнта перед Банком по
сплаті послуг Банку, у тому числі за рахунок несанкціонованої кредитної заборгованості.

2.
В рамках одного Пакету послуг можливе оформлення не більше ніж 3х додаткових карток різним фізичним
особам к одному Рахунку. Максимальна кількість Рахунків у Пакеті послуг 4 (чотири) Рахунки.
1.3. Щомісячна плата по пакету «Platinum Black + », що був в продажу до 25.05.2020
р. (по особистим карткам та зарплатним карткам, у т.ч по карткам співробітників
ключових партнерів Банку):
«Platinum Black +» 1

Назва пакету послуг
Тип карток
1

Щомісячна плата за пакет
банківських послуг, яка залежить
від залишку власних коштів Клієнта
у Банку АБО суми торгових операцій
АБО кількості торгових операцій за
місяць (Прим 1,2)

МasterCard Platinum сhip paypass
Платіж в міс.

250 грн

Не тарифікується0

Залишок коштів у Банку

до 500 000 грн

від 500 000 грн

або Торгові операції, UAH

до 30 000 грн

від 30 000 грн

або Торгові операції, шт
до 20 шт

від 20 шт

° Комісія за наданні банківських послуг вказаних у цьому розділі Тарифів окремо Не тарифікується, оскільки вартість
цих послуг включена до вартості тарифу за зняття готівки через установи інших банків; через банкомати банків
України та закордоном у разі перевищення ліміту по зняттю готівки за місяць; безготівкове списання з Рахунку по
вказаним реквізитам, згідно п.3.3 тарифів.
1
Першою Основною карткою у пакеті послуг може бути картка для отримання заробітної плати або виплат
співробітниками ключових партнерів Банку з особливостями тарифікації (див. Примітку 3), але друга, третя або
четверта картка у пакеті послуг може бути тільки особистою.
Примітки:
1.
Щомісячна плата за обслуговування Пакету послуг, що вказана у п.1 Тарифів розраховується та списується
щомісячно до 5ого числа місяця наступного за місяцем надання банківських послуг в рамках Пакету послуг. Перше
списання щомісячної плати, що встановлена у п.1 Тарифів, відбувається за другий місяць обслуговування пакету послуг
(окрім випадків зміни пакету послуг на інший пакет послуг, де списання комісії відбувається без відстрочки та на
умовах пакету послуг, який діяв на день розрахунку комісії).
Розмір залишків власних коштів - розраховується, як середньоденні залишки власних коштів Клієнта
розміщених на рахунках Клієнта у Банку для фізичних осіб (залишки на картках, поточних рахунках, депозити,
сертифікати) за попередній календарний місяць. Для розрахунку суми залишків на рахунках Клієнта у Банку для
фізичних осіб у іноземній валюті використовується еквівалент у національній валюті по курсу НБУ на кінець кожного
дня календарного місяця.
Торгові операції - це операції, що були здійснені по Рахункам Пакету послуг за допомогою платіжної(них)
картки (-ах) в торгово-сервісній мережі, у Системі Інтернет-сервісу «My Alfa-bank»/Sense SuperApp у розділі
«Платежі/Перекази» в меню «Cплата послуг» ( комунальні платежі, мобільний зв’язок та телефонія, інтернет+ТВ,
дитячі садки, ігри, косметика) або у мережі інтернет за виключенням переказів з картки на картку / на рахунок,
кредитових сліпів, reversal, купівлі дорожніх чеків) у попередньому календарному місяці. Кількість та сума списаних
торгових операцій підсумовується по всіх Рахунках Пакету послуг здійснених за попередній календарний місяць. При
врахуванні суми торгових операцій по рахунках в іноземних валютах використовується гривневий еквівалент операції
за комерційним курсом Банку для платіжних карток по даті виконання покупки.
Плата списується з будь-якого Рахунку відкритого у рамках Пакету послуг (з рахунків у валюті списується гривневий
розмір комісії перерахований у валютний еквівалент по курсу НБУ на дату списання). Якщо на момент списання Плати
за пакет на Рахунках (в т.ч. Рахунку «Дохідний сейф» ) недостатньо коштів для оплати Клієнтом Плати за пакет, Банк
має право виконати списання коштів з Рахунку у розмірі заборгованості Клієнта перед Банком по сплаті послуг Банку,
у тому числі за рахунок несанкціонованої кредитної заборгованості.
2.
В рамках одного Пакету послуг можливе оформлення не більше 3х додаткових карток різним фізичним
особам до одного Рахунку. Максимальна кількість Рахунків у Пакеті послуг - 4 (чотири) Рахунки.

