Вступають в дію з 04.03.2019 року
Додаток №1 до Протоколу тарифного комітету № 4 від 30.01.2019 року

ТАРИФИ БАНКУ
АТ "АЛЬФА-БАНК" ЗА ОБСЛУГОВУВАННЯ «БІЗНЕС – КАРТКИ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЯ»
№

НАЯВНІСТЬ
ПДВ

DEBIT MASTERCARD З МАГНІТНОЮ
СТРІЧКОЮ (НА 3 РОКИ)

ОПЕРАЦІЯ (ПОСЛУГА)

DEBIT MASTERCARD З БЕЗКОНТАКТНИМ
ЧІПОМ (НА 3 РОКИ)

ВИПУСК / ПЕРЕВИПУСК КАРТКИ
1

без ПДВ

Випуск картки/ перевипуск картки на новий строк1

100 UAH

300 UAH

2

без ПДВ

Перевипуск картки при втраті, пошкодженні на термін дії втраченої картки

100 UAH

300 UAH

3

входить у вартість комісії за пакетне обслуговування

Перевипуск картки за ініціативою банку

БЕЗГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ З ВИКОРИСТАННЯМ КАРТКИ
Проведення безготівкових платежів з оплати товарів, послуг в торгівельній
мережі та інтернет

4

входить у вартість комісії за пакетне обслуговування

ВИДАЧА ГОТІВКИ З ВИКОРИСТАННЯМ КАРТКИ
5

6

без ПДВ

Видача готівки з рахунку у касі АТ "Альфа-Банк" (% від суми зняття)

без ПДВ

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

0,9%, min 20 UAH

0,8%, min 10 UAH
1%, min 10 UAH
1,2%, min 10 UAH

ВНЕСЕННЯ ГОТІВКИ З ВИКОРИСТАННЯМ КАРТКИ
7

без ПДВ

Внесення готівки на рахунок у банкоматах АТ "Альфа-Банк"

Не тарифікується4

Не тарифікується4

НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЗА КАРТКОВИМ РАХУНКОМ
8

без ПДВ

Додаткова довідка про операції по рахунку с використанням Бізнес-карти,
інші довідки щодо операцій з Бізнес-карткою (картками), на запит клієнта

200 UAH

200 UAH

9

без ПДВ

«Мобільний банкінг»2

10 UAH

10 UAH

2 разна добу –
Не тарифікується4,
потім –2 грн.

2 разна добу –
Не тарифікується4,
потім –2 грн.

5 UAH

5 UAH

5

10

без ПДВ

Перегляд балансу у банкоматах АТ "Альфа-Банк"

11

без ПДВ

Перегляд балансу у банкоматах інших банків на території України

НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ ТА КОМІСІЙ
12

без ПДВ

13

без ПДВ

Відсотки за використання несанкціонованого овердрафту (від суми
несанкціонованого овердрафту, за кожний день наявності несанкціонованого
овердрафту)
Пеня за прострочку повернення заборгованості за несанкціонованим
овердрафтом (за кожний день прострочки, від суми заборгованості)

30% річних3

30% річних3

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

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

1 - Продажа продукту можлива тільки наступному типу клієнта - Фізичні особи - резиденти, зареєстровані як суб'єкти господарювання відповідно до законодавства України. Випуск/перевипуск додаткової
картки та перевипуск додаткової картки при втраті, пошкодженні (на термін дії втраченої картки) тарифікується як основна.
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» та АТ "Укрсоцбанк", розраховується за календарний день, і застосовується до поточного рахунку Клієнта (з 00:00 по 23:59).
6 - Комісія розраховується залежно від обсягу видачі гоівки з поточного рахунку Клієнта незалежно від кількості транзакцій протягом календарного дня (з 00:00 по 23:59).

