Тарифи за особистими картками для фізичних осіб в рамках продажу
пакету послуг «Альфа-Джаз»°°
Операції та послуги, що включені в пакет
Назва пакету
№
п\п

Тип основної картки

Строк дії картки
1.
2.
3.
4.
5.
5.1
5.2
6.
6.1

6.1.1

6.1.2
6.2.
6.2.1

6.2.2
7
8
8.1
8.2
8.3
9

Вартість
«Альфа-Джаз»
Debit MasterCard Standard
pre-paid (на основі СмартDebit MasterCard
карти для підтримки
Standard pre-paid
технології безконтактної
оплати MasterCard
Contactless) (Примітка 1)
3 роки

I. ОСНОВНІ ТАРИФИ
Відкриття картки
Не тарифікується°
1500 грн.
Річне обслуговування основної платіжної картки в рамках
Не тарифікується°
проведення розрахункових операцій, в рік
Нарахування відсоток на Рахунок / Рахунок «Дохідний сейф»,
Послуга не надається
річних
Здійснення безготівкових розрахунків у торгово-сервісній
Не тарифікується°
мережі
Видача готівки з Рахунку:
В банкоматах АТ "Альфа-банк" (за кожну операцію) / через
Послуга не надається
банкомати банків України
Послуга не надається
В касі АТ "Альфа-банк" / через каси інших банків
Послуга не надається
Поповнення Рахунку:
Поповнення готівковими коштами:
Прийом готівкових коштів для зарахування на Рахунок
(рахунок обліку електронних грошей) в касі АТ «Альфа-Банк»
(у т.ч. від 3ої особи) в рамках зазначених лімітів °°:

Прийом готівкових коштів через банкомати АТ «Альфа-Банк» з
функцією Cash-in, в рамках зазначених лімітів°°
Безготівкове перерахування грошових коштів
Безготівкове зарахування на Рахунок:
 грошових коштів з використанням Системи Інтернет-сервісу
«My Alfa-bank» в рамках зазначених лімітів°°

Не тарифікується°

Не тарифікується°

Не тарифікується°

Безготівкове перерахування грошових коштів на Рахунок з
рахунків відкритих в Банку, інших банках в рамках зазначених
Не тарифікується°
лімітів°°
Отримання щомісячної виписки за Рахунком за попередній
Не тарифікується°
звітний період (у відділенні банку)
Безготівковий переказ грошових коштів між рахунками або з / на Рахунок «Доходний сейф» через банкомати АТ
"Альфа-банку":
Переказ грошових коштів на Рахунок "Доходний сейф" з Рахунку
Послуга не надається
АТ "Альфа-банку"
Переказ грошових коштів з Рахунку "Доходний сейф" на Рахунок
Послуга не надається
АТ "Альфа-банку"
Переказ грошових коштів між Рахунками, відкритими в АТ
Послуга не надається
«Альфа-банк»
Прийом готівкових коштів через касу АТ "Альфа-банку" для
Послуга не надається
поповнення Рахунку "Доходний сейф"
II. ДОДАТКОВІ ТАРИФИ

10

Оформлення додаткової картки

Послуга не надається

11.

Річне обслуговування додаткової платіжної картки в рамках
проведення розрахункових операцій, в рік

Послуга не надається

Плата за обмін валют

Послуга не надається

12.
13.

Оформлення нової карти

13.1

Оформлення картки при втраті, у зв'язку з пошкодженням чи
інших причин з ініціативи Клієнта (Примітка 2)

13.2

Оформлення картки у зв'язку з закінченням терміну дії

13.3
14.
14.1
14.2
14.3

14.4
15.

Оформлення картки у зв'язку з отриманням інформації про
можливу компрометацію не з вини Клієнта
Надання інформації за Рахунком:
Надання виписки шляхом перегляду доступного залишку по
Рахунку через термінальні пристрої АТ «Альфа-Банк»
Надання виписки шляхом перегляду доступного залишку по
Рахунку через термінальні пристрої інших банків
sms-інформування, альтернативні канали передачі повідомлень,
push-інформівання на мобільний телефон про здійснення будь-якої
операції
Видача клієнту довідок про підтвердження залишку на Рахунку, в
т.ч. на Рахунку «Доходний сейф» (далі Рахунки), про стан
Рахунків та іншої інформації по рахунку, копій інших документів
архіву
Додатково:

15.1

Надання копій чеків (сліпів) про здійсненні транзакції(за кожну
операцію)

15.2

Внесення картки в стоп-список в процесинговому центрі за заявою
Клієнта

15.3
15.4
15.5
15.6

Термінове оформлення картки на прохання Клієнта протягом 2
робочих днів з дати отримання Банком Заяви, не рахуючи дня
отримання Заяви
Екстрена видача готівки у випадку втрати картки за межами
України протягом 72 годин з моменту звернення в Банк
РКО неактивного Рахунку (щомісячно) (Примітка 3)
Зміна ПІН-коду в банкоматах АТ «Альфа-Банк» (за операцію)

Послуга не надається
Послуга не надається
Послуга не надається

Не тарифікується°
Не тарифікується°
Не тарифікується°

Послуга не надається

150 грн
Не тарифікується°
Послуга не надається
Послуга не надається
50 грн.
Не тарифікується°

° Плата за надання банківських послуг зазначених в даному розділі Тарифів окремо не тарифікується, оскільки вартість даних послуг включена у вартість тарифу
п.15.1 За надання копій чеків (сліпів) про здійсненні транзакції (за кожну операцію)
°° Розмір лімітів на використання Електронних грошей з використанням DMC Standard Prepaid (в т.ч. з використанням Смарт-карти )
Загальний обсяг видаткових операцій - 5 000 грн в день/місяць/протягом строку дії картки:
- по операціям знаття готівки в банкоматах/через касу Банку – 0 грн
- по операціям переказів з картки - 0 грн
- по торговим операціям (в т.ч. розрахунки в мережі Internet) - 5 000 грн
Поповнення картки (максимальна сума протягом терміну дії картки):
- через касу Банку та через банкомати Банку з функцією Cash-in – 5 000 грн
- безготівкове зарахування на рахунок з рахунків, що відкриті у Банку / з рахунків інших Банків – 5 000 грн

Примітки:
1. За даним тарифом надається комплект, який включає Смарт-карту з технологією безконтактної оплати MasterCard PayPass і носій з підтримкою безконтактної
технології оплати MasterCard Contactless. Винагорода має бути оплачено в день отримання відповідної послуги.
2.Додатково до оплати за оформлення нової картки у зв'язку з втратою, Клієнт зобов'язаний відшкодувати Банку підтверджені документально витрати Банку по
запобіганню незаконного використання загубленої карти.
3. Неактивний рахунок - це рахунок електронних грошей на якому більше 180 календарних днів від дати останнього робочого дня поточного місяця, не
здійснювалися фінансові операції за рахунком електронних грошей і залишок коштів на рахунку електронних грошей не перевищує 500 грн,Якщо в день
списання комісії залишок на рахунку електронних грошей менший ніж сума комісії зазначеної в тарифах, то комісія встановлюється і списується в розмірі
залишку коштів на рахунку електронних грошей.

