Додаток № 3
до Договору про банківське обслуговування фізичних осіб
в АТ «Альфа-Банк»

Платіжні картки фізичних осіб
ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ
Картка «Wargaming» – це Основна/Додаткова Платіжна картка типу Debit World MasterCard pay pass з дизайном карток «World of Tank», «World of WarShips», «World
of Tanks Blitz» емітована в національній валюті України Банком Клієнту (тільки резидентам громадянам України, які мають довідку про присвоєння ідентифікаційного
номеру) на умовах обслуговування пакетів послуг «Сomfort» або «Ultra» або «Platinum Black» ( за виключенням умов обслуговування цих пакетів послуг для зарплатних
проектів , отримання пенсійних і соціальних виплат, виплат від Фонду гарантування вкладів фізичнім особам) та яка надає Клієнту можливість приймати участь у
Програмі Wargaming. Перевипуск Карток Wargaming з будь-яких причин відбувається без зміни типу дизайна картки.
Програма Wargaming – програма лояльності встановлена WARGAMING GROUP LIMITED для власників Карток Wargaming, в рамках якої власники Карток Wargaming
накопичують бонуси за здійснення операцій з Карткою Wargaming та використовують накопичені бонуси для отримання переваг, які надає Програма лояльності
Wargaming згідно з Правилами програми, що розміщені на сайті Wargaming https://ru.wargaming.net/shop/cardrules.
Картка Сarbon - Платіжна картка типу Debit World MasterCard pay pass, що емітована Банком на умовах обслуговування пакетів послуг «Сomfort»/ «Ultra»/
«PlatinumBlack» та «Zero», яка випускається і обслуговується Банком відповідно умов Договору та є його власністю. Картка «Сarbon» надає можливість Клієнту приймати
участь у Програмі «Прайд», у Програмі «МЕTRO».
Компанія WOG – Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОГ Ритейл».
Компанія METRO - Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕТРО Кеш енд Кері Україна».
ТОВ «УКРАССІСТ» - Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнська сервісна компанія «УКРАССІСТ»
Програма «Прайд» - програма лояльності встановлена Компанією WOG, в рамках якої власник Картки «Сarbon» накопичує бонуси за покупки у мережі автозаправок
Компанії WOG в Україні та використовує бонуси для отримання переваг, які надає Програма «Прайд» згідно з правилами програми, що розміщені за посиланням
https://wog.ua/ua/rules.
Програма «METRO» - програма для постійних покупців від Компанії МЕТРО, яка надає можливість власнику Картки «Сarbon» здійснювати покупки у мережі магазинів
«METRO» в Україні згідно правил, що розміщені за посиланням https://registration.metro.ua/ugodi-pro-vikoristannya.
Програма АвтоАссістанс – це перелік інформаційно –консультаційних послуг (он-лайн навігація в дорозі, пошук стоянки, отелів, розміщення заправок, евакуація
автомобіля, підвезення топлива та інше), які ТОВ «УКРАССІСТ» надає Клієнту - Держателю Картки «Сarbon», згідно умов Публічної Оферти АвтоАссістанс.
Публічна Оферта АвтоАссістанс – це публічна пропозиція ТОВ «Всеукраїнська сервісна компанія «УКРАССІСТ» на укладення договору про
підключення та
користування Програмою АвтоАссістанс, що розміщена на сайті
ТОВ «Всеукраїнська сервісна компанія «УКРАССІСТ»
за посиланням
https://ukrassist.com/ru/auto_mobil_club/service_rules.
РОЗДІЛ I
1. ВСТУП
1.1. Даний Додаток № 3 «Платіжні картки фізичних осіб» (надалі – Додаток № 3), є невід’ємною частиною Договору про банківське обслуговування фізичних осіб в АТ
«Альфа-банк» (надалі – Договір), що укладений між Акціонерним товариством «Альфа-Банк», код ЄДРПОУ 23494714, місцезнаходження вул. Десятинна, 4/6, місто Київ,
01001 (надалі – Банк) та фізичною особою, що акцептувала умови Публічної пропозиції АТ «Альфа-Банк» на укладення Договору про банківське обслуговування
фізичних осіб в АТ «Альфа-банк», (надалі – Клієнт або Держатель), в подальшому разом - Сторони, а окремо – Сторона.
1.2. Цим Додатком № 3 Сторони встановлюють умови та регулюють порядок надання банківських послуг, щодо відкриття та обслуговування поточних рахунків операції
за якими здійснюються за допомогою електронних платіжних засобів, клієнтам банку – фізичним особам (надалі – Рахунків), а також порядок та умови обслуговування
Платіжних карток, відповідних тарифів на вищевказані банківські послуги тощо.
1.3. Параметри, Тарифи Пакетів послуг за Платіжними картками фізичних осіб за Договором оприлюднені на офіційному сайті Банку у мережі Інтернет за електронною
адресою: www.alfabank.ua.
2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Банк має право :
2.1.1. Крім прав, що вказані в цьому Додатку № 3 Банк також має інші права, що передбачені умовами Договору.
2.2.Клієнт має право:
2.2.1.Крім прав, що передбачені цим Додатком № 3, Клієнт має права передбачені умовами Договору та/або права передбачені умовами Угод про обслуговування
платіжної картки (далі – Угода).
2.3.Банк зобов’язаний:
2.3.1. Розглянути заяву Клієнта на відкриття Рахунку та видачу Картки, з врахуванням умов Договору.
2.4.Клієнт зобов’язаний:
2.4.1.Чітко і сумлінно виконувати умови Договору, цього Додатку № 3, Угоди, умови інших додатків до Договору та/або Угод про користування продуктами Банку.
2.

ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ЗА ДОГОВОРОМ

3.1. При обслуговуванні Клієнта, Банк за бажанням Клієнта, що виражене останнім в Анкеті-заяві про акцепт, а також згідно з умовами Угоди, здійснює обслуговування
Клієнта шляхом надання банківських послуг у порядку передбаченому Договором, цим Додатком № 3 та Угодою.
3.2. Порядок проведення операцій за Рахунком, регулюється законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку, з урахуванням
умов Договору та цього Додатку № 3. Операції за Рахунками здійснюються за допомогою платіжних інструментів за формами, встановленими нормативно-правовими
актами Національного банку та/або внутрішніми положеннями Банку.
3.3. Відкриття Рахунку здійснюється на підставі Договору, цього Додатку №3, а також укладеної між Сторонами на підставі Договору та цього Додатку № 3 Угоди. Угода
між Клієнтом та Банком укладається в порядку передбаченому Договором та з урахуванням умов цього Додатку № 3. Кожна Угода обов’язково містить назву обраного
Клієнтом Пакету послуг, реквізити Рахунку, валюту рахунку, тип картки, строк дії картки, а також інші умови погоджені Сторонами.
3.4. Рахунки з оформленням Платіжної картки відкриваються Банком фізичній особі-резиденту / нерезиденту на підставі укладеної між Сторонами Угоди, а також:
 за ініціативою Клієнта на підставі Заяви на відкриття рахунків;
 в рамках Зарплатних проектів для зарахування заробітної платі та прирівняних до неї виплат тільки на підставі листа з переліком працівників від Підприємства –
роботодавця, з яким Банк уклав Договір обслуговування зарплатного проекту та Заяви на відкриття Рахунків від Клієнта;
 в рамках обслуговування Пакету послуг «Студентський» для зарахування стипендії та прирівняних до неї виплат тільки на підставі листа Учбового закладу, з яким Банк
уклав Договір обслуговування проекту щодо виплат стипендії з переліком Клієнтів, які є студентами Учбового закладу, адресованого Банку та Заяви на відкриття Рахунків
від Клієнта.
 у разі звернення Клієнта на відкриття Рахунку та при наявності у Клієнта діючих Рахунків в рамках пакету послуг «Сomfort» або «Ultra» або «PlatinumBlack» відкриття
Рахунку можливе тільки у рамках пакету послуг «Сomfort»або «Ultra» або «PlatinumBlack», до якого є діючи Рахунки. Відкриття Рахунків до різних пакетів послуг
«Сomfort»або «Ultra»або «PlatinumBlack» Банк не здійснює.
3.5. У разі відкриття Рахунку з причин відображених у пункті 3.4. Розділу І цього Додатку № 3 Банк випускає та надає Держателю Картку та ПІН - код до неї. Банк надає
Картку в неактивному стані та Клієнт погоджується самостійно активувати Картку. Активація Картки відбувається автоматично після:
 здійснення Держателем першої транзакції з обов’язковим введенням ПІН-коду в POS-терміналі або у банкоматі АТ «Альфа-Банк», або будь-якого іншого банку
України чи світу;
 або самостійно через Інтернет-сервіс «My Alfa-bank»;
 або після успішного встановлення ПІН-коду за допомогою системи IVR.
Держатель погоджується з тим, що не зможе здійснювати операції із застосуванням Картки до моменту Активації Картки.
3.6 Підписанням цього Договору Клієнт погоджується, що Банк має право здійснювати випуск Картки з наданням ПІН-коду шляхом його самостійного встановлення
Держателем за допомогою системи IVR (при здійсненні Клієнтом особистого дзвінка за номером телефону 0800502747 з номеру мобільного телефону Клієнта, що
вказаний останнім в Анкеті-заяві про акцепт та/або повідомлений Клієнтом Банку у випадку зміни Клієнтом номеру телефону, що здійснена в порядку передбаченому цим
Договором) або Системи МАБ.»
3.7.
Держатель забезпечує сплату Банку винагороди за здійснення операцій із використанням Платіжної картки (далі – Операції), згідно з Тарифами по Картці відповідного
Пакету послуг, що оприлюднені на офіційному сайті Банку у мережі Інтернет за електронною адресою: www.alfabank.ua.
3.8. Банк забезпечує здійснення розрахунків за Операціями в межах Платіжного ліміту.
3.9.
Держатель має право доручити Підприємству або Учбовому закладу отримувати у Банку для подальшої передачі Держателю Платіжної Картки та ПІН-коду до неї, в
т.ч. у разі її Перевипуску, без права використання Платіжної Картки. При надані такого доручення Підприємству або Учбовому закладу Держатель виключає право на
використання Платіжної Картки, способами, що суперечать вимогам Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», зокрема, але не виключно,
забороняється активувати Картку, ініціювати за допомогою Платіжної картки переказ коштів з Рахунку, використовувати Платіжну картку з метою оплати вартості товарів,
робіт чи послуг, перераховувати кошти з Рахунку на рахунки інших осіб, отримувати кошти у готівковій формі в касах банків або через банківські автомати, а також
здійснювати будь-які інші операції, що можуть бути здійснені із використанням Платіжної картки, в тому числі передбачені Договором, цим Додатком № 3 для Держателя
Платіжної Картки. Банк не несе відповідальності перед Держателем у разі неотримання, несвоєчасного отримання, пошкодження ПІН-коду до Платіжної Картки та\або самої
Картки, а також за будь-які списання грошових коштів з Рахунку, якщо Картка та\або ПІН-код, були передані за дорученням Держателя Підприємству або Учбовому закладу,
вказаному Держателем.
3.10. Держатель, як власник Рахунку, надає Банку право на передачу Підприємству або Учбовому закладу реквізитів Рахунку, який відкривається Держателю в рамках
Зарплатного проекту або Пакету послуг «Студентський» для зарахування заробітної плати та прирівняних до неї виплат, стипендії тощо.
3.11. У випадку помилкового зарахування коштів Підприємством/Учбовим закладом, з яким Банк уклав Договір про обслуговування зарплатного проекту / Договір
обслуговування проекту щодо виплат стипендії, на Рахунок Держателя, Держатель доручає Банку здійснити договірне списання коштів з Рахунку на суму таких
помилково зарахованих коштів, та повернути їх на рахунок Підприємства /Учбового закладу, з якого вони надійшли. Договірне списання коштів, що вказане в цьому
пункті здійснюється Банком на підставі отриманого від Підприємства/Учбового закладу, з яким Банк уклав Договір про обслуговування зарплатного проекту/Договір
обслуговування проекту щодо виплат стипендії, листа підписаного керівником такого Підприємства/ Учбового закладу та скріпленого печаткою Підприємства/ Учбового
закладу, із зазначенням суми грошових коштів, що помилково зараховані Держателю, реквізитів рахунку Держателя та реквізитів рахунку Підприємства/ Учбового
закладу. При цьому Підприємство/ Учбовий заклад несе всю відповідальність за правомірність здійснення Банком договірного списання коштів з Рахунку Клієнта, що
може здійснюватися відповідного до цього пункту. Всі спори, що можуть виникнути з приводу здійснення Банком договірного списання, що передбачене цим пунктом
вирішуються між Підприємством / Учбовим закладом та Держателем, без участі Банку.
3.12. В день закриття Рахунку Банк видає Клієнтові готівкою, або перераховує на інший, визначений Клієнтом, рахунок всю суму залишку коштів на Рахунку (в т.ч. суму
незнижувального залишку у випадку його наявності).
3.13 У разі зміни умов обслуговування Рахунку та у разі небажання Держателя отримувати подальше обслуговування Рахунку відкритого за Договором за новими
тарифами Банку, Держатель має право закрити такий Рахунок, та припинити дію Основної Картки та Додаткових Карток, в т.ч. NFC Сім-карток/Смарт-карток, шляхом
особистої подачі до Банку встановленої Банком форми заяви про закриття Рахунку та оплати будь-яких належних з нього платежів у разі їх наявності, з урахуванням
особливостей, визначених умовами Договору. У разі сплати Держателем всіх належних з нього платежів, а також відсутності заборгованості на Рахунку, Банк наступного
робочого дня, що слідує за днем погашення відповідної заборгованості припиняє дію Картки з її подальшим анулюванням та закриває Рахунок. При цьому Держатель
доручає Банку спрямовувати всі надходження грошових коштів на Рахунок Держателя на повернення відповідної заборгованості згідно з черговістю, що передбачена у
пункті 3.20. Додатку 3.
3.14. У разі, якщо Тарифами Банку передбачено нарахування процентів на залишок коштів, що знаходяться на Рахунку Клієнта:
2

а) Банк нараховує та сплачує Держателю проценти на залишок коштів, що знаходяться на Рахунках Клієнта у розмірах, визначених Тарифами Банку та у валюті Рахунку;
б) нарахування та сплата процентів на залишки коштів, що знаходяться на Рахунку Клієнта на кінець кожного операційного дня Банку, здійснюється за фактичну кількість
днів в періоді (з урахуванням неробочих днів) в останній робочий день поточного місяця;
в) при розрахунку процентів, що нараховуються Банком на залишок грошових коштів на Рахунку Клієнта враховується день зарахування коштів на Рахунок та не
враховується день списання коштів з Рахунку.
г) у разі закриття Рахунку до завершення поточного Розрахункового циклу (у будь-який день поточного місяця, крім останнього робочого дня поточного місяця) відсотки
на залишок коштів по Рахунку за цей Розрахунковий місяць не нараховуються та не сплачуються.
д) у разі зміни умов обслуговування Рахунку з будь-яких причин до завершення поточного Розрахункового циклу (у будь-який день поточного місяця, крім останнього
робочого дня поточного місяця) відсотки на залишок коштів по Рахунку за цей Розрахунковий місяць сплачуються у розмірах, визначених Тарифами Банку для Пакету
послуг/Продукту, на умови якого було переведено Рахунок.
3.15. Умови оформлення Додаткових Карток до пакетів послуг, відображені у Розділі II цього Додатку № 3.
3.16. Розміри спеціальних авторизаційних лімітів (щоденні ліміти) на використання коштів, які Банк встановлює у відповідності з умовами Договору та Розмір лімітів на
поповнення Рахунку в ПТКС відображені у Розділі IV цього Додатку №3. Способи зміни авторизаційних лімітів вказані у п 6.8. Договору.
3.17. У випадку необхідності зняття з Рахунку в касі Банку, суми коштів у розмірі, що перевищує 2 000,00 (дві тисячі) гривень чи еквіваленту вказаної суми в іноземній
валюті за офіційним курсом НБУ на день звернення до Банку, Клієнт зобов’язаний письмово попередити про це Банк не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до дати
здійснення відповідної операції.
3.18. Підписанням Договору Сторони погоджуються, що у разі накладання арешту коштів та/ або встановлення обтяження майнових прав на грошові кошти, що
зберігаються на Рахунку, наслідком чого є обмеження прав розпорядження Клієнтом грошовими коштами на його Рахунку, умови обслуговування такого Рахунку
змінюються та подальше обслуговування Рахунку, відкритого на підставі Договору, здійснюється із застосуванням Тарифів Банку, встановлених для обслуговування
рахунків, на який накладено арешт/ встановлено обтяження. Зміна умов обслуговування такого Рахунку здійснюється протягом 3 (трьох) календарних днів після дати
накладання арешту на Рахунок/ повідомлення Банку про встановлення обтяження у порядку, передбаченому Договором, а у випадку якщо обтяжувачем є Банк, то з
наступного дня за днем укладення правочину, на підставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти на Рахунку. Також сторони домовились, що у разі
зняття арешту коштів та/ або припинення обтяжень майнових прав на грошові кошти на Рахунку, умови обслуговування такого Рахунку змінюються та подальше
обслуговування Рахунку, здійснюється із застосуванням Тарифів Банку, встановлених для продукту, за яким Рахунок обслуговувався до накладання арешту/ встановлення
обтяження. Зміна умов обслуговування такого Рахунку здійснюється протягом 3 (трьох) календарних дні після дати зняття арешту на Рахунок/ припинення обтяження.
3.19 Підписанням Договору Клієнт розуміє та погоджується з тим, що відповідно до вимог Постанови НБУ від 3 листопада 2014 року N 699 «Про застосування окремих
норм валютного законодавства під час режиму тимчасової окупації на території вільної економічної зони "Крим" Банк здійснює подальше обслуговування Рахунку
Клієнта фізичної особи – суб’єкта Криму, здійснивши зміну режиму використання Рахунку Клієнта фізичної особи – суб’єкта Криму на режим Рахунку фізичної особинерезидента.
3.20 Держатель зобов’язується у разі виникнення несанкціонованого овердрафту за будь-яким з Рахунків за виключенням Рахунку, що відкритий в рамках Зарплатного
проекту, повернути Банку таку заборгованість та сплачувати проценти за користування ним у розмірі, визначеному Тарифами, не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів
після розрахункового циклу в якому виникла відповідна заборгованість. У разі виникнення несанкціонованого овердрафту по Рахункам відкритим у рамках Зарплатних
проектів, Держатель зобов’язується сплачувати таку заборгованість та відсотки за користування несанкціонованим овердрафтом, що обліковуються Банком на останній
робочий день поточного календарного місяця, не пізніше 25-го числа календарного місяця наступного за місяцем в якому виникла заборгованість. Сума заборгованості за
несанкціонованим овердрафтом та нарахованих на суму несанкціонованого Овердрафту процентів за користування несанкціонованим овердрафтом, що не повернена у
зазначений строк, вважається Банком простроченою заборгованістю. При цьому Держатель доручає Банку спрямовувати всі надходження грошових коштів на Рахунок
Держателя на повернення відповідної заборгованості згідно з наступною черговістю:
1) сплата суми прострочених процентів за користування Несанкціонованим Овердрафтом,
2) сплата суми простроченого Несанкціонованого Овердрафту (у випадку наявності),
3) сплата пені за прострочений Несанкціонований Овердрафт (у випадку, якщо нарахування пені матиме місце),
4) сплата суми нарахованих процентів за користування Несанкціонованим Овердрафтом попереднього періоду,
5) сплата суми Несанкціонованого Овердрафту,
6) сплата сум інших комісій, зазначених в Тарифах, які є невід’ємною частиною Договору.
3.21. Зобов’язання Клієнта, що виникають у зв’язку з укладенням Клієнтом з будь-якою особою Правочину про обтяження, визначаються умовами Договору.
3.22. Банк та Клієнт дійшли спільної згоди про те, що у разі взяття Банком на облік Повідомлення про обтяження від Клієнта та/або у випадку отримання Банком від
Обтяжувача Повідомлення про наявність підстав для звернення стягнення на предмет обтяження, яким є майнові права на грошові кошти на Рахунку ЕПЗ, Банк відмовляє
Клієнту у здійсненні видаткових операцій та зупиняє видаткові операції по Рахунку ЕПЗ за розпорядженнями Клієнта, якщо розмір коштів на Рахунку ЕПЗ є меншим за
розмір забезпеченої обтяженням вимоги Обтяжувача.
Поновлення видаткових операцій за розпорядженням Клієнта здійснюється Банком з дня, наступного за днем отримання Банком від Обтяжувача письмового повідомлення
про припинення обтяження майнових прав на грошові кошти та/ або письмової згоди Обтяжувача на здійснення видаткових операцій, підпис Обтяжувача/ уповноваженої
особи обтяжувача на вказаних документах посвідчується нотаріально або засвідчується уповноваженим працівником Банку.
Особливості обслуговування Рахунків
3.23. Підписанням Договору Сторони погоджуються на те, що:
а) умови обслуговування Рахунків відкритих на підставі Договору та цього Додатку № 3 у рамках пакетів послуг вказаних першому стовбці у цій таблиці, змінюються у
такому порядку:
Назва Пакетів послуг, умови яких змінюются
Назва Пакету послуг, на умови якого здійснюється переведення Рахунку
«Готівка Плюс»/ «Дебют», «Старт», «Клас», «Престиж» ,«Alfa -Star» «Статус»
«Клас»
і подальше обслуговування Рахунку, здійснюється згідно з умовами та Тарифам до Пакету послуг «Клас», що розміщені на сайті Банку www.alfabank.ua (розділ: «Тарифи
та умови договору»).
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б) у разі настання необхідності у переоформлені Основної Платіжної картки, емітованої раніше в рамках пакетів послуг вказаних першому стовбці у цій таблиці, умови
обслуговування Рахунку, відкритого на підставі Договору та цього Додатку № 3, змінюються у такому порядку:
Назва Пакету послуг та тип картки, яка переоформлюється
Назва Пакету послуг та тип картки, на умови якого здійснюється
переведення Рахунку
«Готівка Плюс», «Дебют»,«Старт»,«Клас»,«Престиж»,«Alfa -Star» «Статус», Кредит «Сomfort» або «Ultra» або «Platinum Black»
готівкою», «Моментальні гроші», «Кредит готівкою «Партнерский»»
і подальше обслуговування Рахунку, здійснюється згідно з умовами та Тарифам до Пакетів послуг, вказаних у другому стовбці таблиці, що розміщені на сайті Банку
www.alfabank.ua (розділ: «Тарифи та умови договору»). Зміна умов обслуговування Рахунку відбувається в день звернення Клієнта до Банку.
У випадку виявлення Клієнтом бажання змінити умови обслуговування Рахунку на умови відмінні від умов, що зазначені в таблиці, що вказана в цьому пункті Сторони
укладають додаткову угоду до Договору.
Перевипуск Платіжних Карток, емітованих раніше в рамках пакетів послуг вказаних першому стовбці у цій таблиці, здійснюється на умови пакетів послуг у другом
стовбці таблиці з такими особливостями:
- для Рахунків у доларах США та/або євро перевипуск здійснюється тільки за наявності у Клієнта на момент перевипуску діючого Рахунку у гривні на умовах пакету
послуг «Сomfort» або «Ultra» або «Platinum Black», при цьому перевипуск Платіжних Карток у доларах США та/або євро передбачено тільки на умови цього діючого
пакету послуг;
- Для Рахунків у гривні, у разі наявності у Клієнта на момент звернення діючого пакету послуг «Сomfort» або «Ultra» або «Platinum Black», перевипуск здійснюється
тільки на умови цього діючого пакету послуг;
- перевипуск можливий, якщо кількість діючих Рахунків відкритих у рамках пакету послуг «Сomfort» або «Ultra» або «Platinum Black» менше ніж 4 (чотири) рахунки .
в) У разі небажання Держателя отримувати подальше обслуговування Рахунку на нових умовах, що надаються у пунктах (а) та (б) цього пункту 3.23 Держатель вчиняє
дії, що вказані у пункті 3.13 Додатку 3.
Особливості обслуговування Рахунків відкритих у рамках Зарплатних проектів:
3.24 Підписанням Договору Сторони погоджуються, що у разі:
(а) розірвання Договору на обслуговування зарплатного проекту укладеного між Банком та Підприємством;
(б) припинення трудових відносин Держателя з Підприємством;
умови обслуговування Рахунку змінюються та подальше обслуговування Рахунку, відкритого на підставі Договору та цього Додатку № 3, здійснюється згідно з умовами
Пакетів послуг вказаних в цій таблиці, а саме:
Пакет послуг відкритий у рамках Зарплатного проекту, по якому відбувається Пакету послуг, зі стандартними тарифами, на умови якого здійснюється
зміна умов
переведення Рахунку у разі настання умов що вказані у пунктах (а), (б)
п.3.24
«Старт»,«Класік»,«Стандартний», «Преміум», «Преміальний», «Преміум»,«Базовий»,
«Клаc» зі стандартними умовами
«Статусний»
«Zero» (Debit MasterCard)
«Соmfort» зі стандартними умовами
та із застосуванням Тарифів Банку до цих пакетів послуг (Пакетів послуг вказаних в цій таблиці у другому стовбчику), що розміщені на сайті Банку www.alfabank.ua
(розділ: «Тарифи та умови договору »). Зміна умов обслуговування Рахунку здійснюється через 3 (три) календарні дні після дати фактичного припинення трудових
відносин Держателя з Підприємством або через 3 (три) календарні дні після дати розірвання Договору на обслуговування зарплатного проекту, укладеного між Банком та
Підприємством. У разі розірвання Договору на обслуговування зарплатного проекту укладеного між Банком та Підприємством, або у разі припинення трудових відносин
Держателя з Підприємством та за умови небажання Держателя отримувати подальше обслуговування Рахунку, відкритого за цим Договором, за стандартними тарифами
Банку встановленими для Платіжних Карток фізичних осіб, що розміщені на сайті Банку www.alfabank.ua (розділ: «Тарифи та умови договору»).
У разі небажання Держателя отримувати подальше обслуговування Рахунку Держатель має право виконати дії, що вказані у пункті 3.13 Додатку 3.
в) при виникненні необхідності у переоформлені Основної Платіжної картки, умови обслуговування Рахунку змінюються та подальше обслуговування Рахунку,
відкритого на підставі Договору та цього Додатку № 3, здійснюється згідно з умовами Пакетів послуг вказаних в цій таблиці, а саме:
Назва Пакету послуг та тип картки відкритої у рамках Назва Пакету послуг та тип картки, на умови котрого здійснюється переведення Рахунку у
Зарплатного проекту
разі настанная умов що вказані у пункті (в) п.3.24
«Старт» або Класік» (Debit MasterCard)
«Базовий» (Debit MasterCard) / «Сomfort» (Debit World MasterCard) або «Ultra» (Visa Platinum) або
«Platinum Black» (Visa Platinum)
«Класік» ( Visa Classic)
«Cтандартний» ( Visa Classic) «Сomfort» (Debit World MasterCard) або «Ultra» (Visa Platinum) або
«Platinum Black» (Visa Platinum)
«Преміум» (Visa Gold) або «Преміум»(Debit Gold MasteCard)
«Преміальний» (Visa Gold)/ «Сomfort» (Debit World MasterCard) або «Ultra» (Visa Platinum) або
«Platinum Black» (Visa Platinum)
та із застосуванням Тарифів Банку до цих пакетів послуг (Пакетів послуг вказаних в цій таблиці у другому стовбці), що розміщені на сайті Банку www.alfabank.ua
(розділi: «Тарифи та умови договору»).
У випадку виявлення Клієнтом бажання змінити умови обслуговування Рахунку на умови відмінні від умов, що зазначені в таблиці, що вказана в цьому пункті Сторони
укладають додаткову угоду до Договору.
г) У разі небажання Держателя отримувати подальше обслуговування Рахунку на нових умовах відповідно згідно умов пунктів (а),(б), (в) п.3.24 Держатель виконує дії, що
вказані у пункті 3.13 Додатку 3.
Особливості обслуговування Рахунків відкритих в рамках пакету послуг «Студентський»:
3.25. Підписанням Договору Сторони погоджуються, що перевипуск Платіжної картки, в т.ч. усіх додаткових карток відкритих в рамках пакету послуг «Студентський»
після закінченні строку їх дії не здійснюється, при цьому Сторони погоджуються, що при настанні обставин передбачених цим пунктом, умови обслуговування Рахунку
змінюються у порядку передбаченому п.3.27. цього Додатку № 3.
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3.26. Перевипуск Карток, в тому числі Додаткових Карт випущених в рамках пакету послуг «Студентський» з інших причин, ніж ті, що визначені п.3.27. цього Додатку
№3, зокрема у разі втрати картки, пошкодження та інше, здійснюється Банком на підставі заяви Клієнта – Держателя Картки поданої ним до Банку та за умови отримання
Банком підтвердження від Учбового закладу про те, що Клієнт – Держатель такої Платіжної Картки на момент перевипуску Платіжної Картки є студентом Учбового
закладу.
3.27. Підписанням Договору Сторони погоджуються, що у разі:
а) припинення дії Договору обслуговування проекту по виплаті стипендії, укладеного між Банком та Учбовим закладом;
б) закінчення Клієнтом навчання у Учбовому закладі або відрахування Клієнта з Учбового закладу;
в) закінчення строку дії Платіжної Картки,
Клієнт–Держатель Картки, що випущена в рамках пакету послуг «Студентський» бере на себе обов’язок негайно повернути Картку Банку, при цьому обслуговування
Рахунку відкритого на умовах пакету послуг «Студентський», змінюється на умови Тарифу Банку встановленого для обслуговування Пакету послуг «Старт» для
фізичних осіб, що розміщені на сайті Банку www.alfabank.ua (розділ: «Тарифи та умови»). Зміна умов обслуговування Рахунку здійснюється через 3 (три) календарні дні
після дати відрахування Держателя з Учбового закладу або закінчення Держателем Картки навчання в Учбовому закладі та/або через 3 (три) календарні дні після дати
розірвання Договору на обслуговування проекту з виплати стипендії, укладеного між Банком та Учбовим закладом.. Дату відрахування або закінчення навчання Клієнта в
Учбовому закладі повідомляє Банку Учбовий заклад студентом, якого був Клієнт окремим листом, підписаним уповноваженою особою Учбового закладу та скріпленим
печаткою Учбового закладу. Після зміні умов Рахунку з тарифів пакету «Студентський» на умови пакету послуг «Старт» Держатель при бажанні може ініціювати
перевипуск картки та зміну умов на пакети послуг «Сomfort»»/ «Ultra»/ «Platinum Black»
У випадку небажання Держателя отримувати подальше обслуговування Рахунку, відкритого за Договором, в рамках пакету послуг «Старт», Держатель має право
припинити дію Основної Картки та Додаткових Карток та закрити Рахунок згідно умов п.3.13 Додатку 3.
3.28. Держатель Картки зобов’язаний здійснити повернення всієї суми заборгованості перед Банком у наступних випадках:
 у разі розірвання Договору на обслуговування проекту з виплати стипендії, укладеного між Банком та Учбовим закладом, до дати розірвання Договору на
обслуговування проекту з виплати стипендії;
 у разі закінчення навчання або відрахування Держателя Картки з Учбового закладу до дати останнього навчального дня в Учбовому закладі;
 у разі закінчення строку дії основної Студентської Платіжної Картки.
У зв’язку з чим, Держатель доручає та надає свою беззаперечну згоду та дозвіл (право) Банку спрямовувати в порядку договірного списання всі надходження грошових
коштів на Рахунок, операції по якому здійснюються з використанням Картки в першу чергу на повернення такої заборгованості.
3.29. У разі наявності у Держателя Картки заборгованості перед Банком – Банк має право призупинити дію (заблокувати) Картку Держателя/додаткові картки, видані
Довіреним особам Держателя Картки, в день отримання повідомлення від Учбового закладу про припинення навчання Держателя (з будь-якої причини), або в день
припинення дії Договору обслуговування проекту по виплати стипендії, укладеного між Банком та Учбовим закладом. При цьому Банк спрямовує грошові кошти, що
надходять/знаходяться на Рахунку, на повернення заборгованості Держателя Картки перед Банком. Сума неповернутої заборгованості, на 4-й календарний день з дати
закінчення навчання або відрахування Держателя Студентської Платіжної Картки з Учбового закладу до дати останнього навчального дня в Учбовому закладі
(припинення/розірвання договору на навчання, укладеного між Учбовим закладом та Держателем Студентської Платіжної Картки) або з дати розірвання Договору
обслуговування проекту по виплаті стипендії, укладеного між Банком та Учбовим закладом, вважається Банком простроченою заборгованістю, на яку Банк починає
нараховувати пеню згідно умов Договору, в т.ч. Тарифів. Банк має право застосувати до Держателя Студентської Платіжної Картки заходи, передбачені чинним
законодавством України, для стягнення простроченої заборгованості.
Особливості обслуговування Рахунку «Доходний сейф»:
3.30. Перелік Пакетів послуг, до яких передбачене додаткове відкриття рахунку Доходний сейф при оформлені Картки відображене у Розділі IІ до цього Додатку №3.
3.31. Активація Рахунку «Доходний сейф» здійснюється в момент здійснення першої операції з Зарахування коштів на Рахунок «Доходний сейф» .
3.32. Зарахування коштів на Рахунок «Доходний сейф» здійснюється:
а) через банкомат Банку шляхом здійснення переказу коштів з Рахунку у в національній валюті України . Збільшення суми коштів, що обліковуються на Рахунку
«Доходний сейф» у гривні здійснюється Банком: а) не пізніше 18-00 години наступного робочого дня - якщо ініціювання переказу здійснено Держателем до 17-00 години;
б) через 1 (один) робочий день не пізніше 18-00 години - якщо ініціювання переказу здійснено Держателем після 17-00 години або в вихідні та святкові дні;
б) за допомогою Інтернет-сервісу «My Alfa-Bank» шляхом договірного списання коштів з Рахунку у гривні або іноземній валюті, згідно Заявки на договірне списання, що
надається Клієнтом Банку. Збільшення суми коштів, що обліковуються на Рахунку «Доходний сейф» здійснюється Банком у строки проведення операцій, зазначені в
Додатку № 8 «ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У СИСТЕМІ ІНТЕРНЕТ-СЕРВІСУ «MY ALFA-BANK» до Договору.
3.33. Сума коштів, яка обліковується на Рахунку «Доходний сейф» є недоступною для здійснення операцій оплати за товари та послуги /зняття готівки в термінальних
пристроях. Для можливості використання коштів, що обліковуються на Рахунку «Доходний сейф» для здійснення операцій оплати за товари та послуги /зняття готівки в
термінальних пристроях Держатель вчиняє дії передбачені умовами п.3.34. Додатку № 3.
3.34. Списання коштів з Рахунку «Доходний сейф» Держатель здійснює:
а) через банкомат Банку шляхом здійснення переказу коштів з Рахунку «Доходний сейф» у гривні на відповідний Рахунок у гривні. Зменшення суми коштів, що
обліковується на Рахунку «Доходний сейф» та відповідне збільшення суми Платіжного ліміту по Рахунку здійснюється в режимі Он-лайн (реального часу).
б) за допомогою Інтернет-сервісу «My Alfa-Bank» шляхом договірного списання згідно Заявки на договірне списання, що надається Клієнтом Банку відповідної суми
коштів з Рахунку «Доходний сейф» у гривні та/або іноземній валюті. Зменшення суми коштів, що обліковуються на Рахунку «Доходний сейф» та відповідне збільшення
Платіжного ліміту на Рахунку здійснюється Банком у строки проведення операцій в Додатку № 8 «ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У СИСТЕМІ ІНТЕРНЕТСЕРВІСУ «MY ALFA-BANK» .
3.35. Операції Зарахування коштів на Рахунок «Доходний сейф» та Списання коштів з Рахунку «Доходний сейф» через банкомати інших банків не здійснюються.
3.36. За здійснення Операції поповнення/списання з Рахунку «Доходний сейф ( збільшення/зменшення суми коштів, які обліковуються на Рахунку «Доходний сейф»)
Держатель сплачує комісію, якщо така передбачена Тарифами, які є невід’ємною частиною Договору. Держатель заявляє та згодний з тим, що наведений вище порядок
зміни Платіжного ліміту та функціонування Рахунку «Доходний сейф» є зрозумілим та цілком вигідним для Держателя.
3.37. Банк зобов’язується нараховувати та сплачувати Клієнту в валюті Рахунку проценти на суму грошових коштів, що обліковуються на Рахунку «Доходний сейф», за
відсотковими ставками для Рахунку «Доходний сейф», що вказані в Розділі IІ Додатку № 3.
3.38 Нарахування процентів для Рахунку «Дохідний сейф» відбувається наступним чином:
5

 нарахування та сплата відсотків на залишок грошових коштів, що обліковуються на Рахунку «Доходний сейф» наприкінці операційного дня Банку, здійснюється за
фактичну кількість днів в періоді (28-29-30-31/365-366), з урахуванням вихідних (неробочих) днів, в останній робочий день поточного місяця;
 нараховані відсотки сплачуються Банком щомісячно до 5 (п’ятого) числа кожного місяця шляхом збільшення суми коштів, яка обліковується на Рахунку «Доходний
сейф»;
 у разі закриття Рахунку «Доходний сейф» до завершення поточного Розрахункового циклу (у будь-який день поточного місяця, крім останнього робочого дня поточного
місяця) відсотки на залишок коштів по Рахунку «Доходний сейф» за цей Розрахунковий місяць не нараховуються та не сплачуються;
 у разі зміни умов обслуговування Рахунку «Доходний сейф» з будь-яких причин до завершення поточного Розрахункового циклу (у будь-який день поточного місяця,
окрім останнього робочого дня поточного місяця) відсотки на залишок коштів по Рахунку «Доходний сейф» за цей Розрахунковий місяць сплачуються у розмірах,
визначених Тарифами Банку для Пакету послуг/Продукту на умови якого було переведено Рахунок «Доходний сейф».
Держатель заявляє та згодний з тим, що наведений вище порядок нарахування та сплати процентів за користування залишком грошових коштів на Рахунку «Доходний
сейф» йому цілком зрозумілий та є вигідним для Держателя.
3.39. Держатель доручає Банку в разі виникнення Несанкціонованої кредитної заборгованості по Рахунку здійснювати договірне списання грошових коштів у сумі
Несанкціонованої кредитної заборгованості, в т.ч. нарахованих процентів за користування коштами Несанкціонованої кредитної заборгованості, з Рахунку, в тому числі і
за рахунок суми коштів, що обліковуються на Рахунку «Доходний сейф».
Особливості обслуговування Рахунків відкритих в рамках пакету послуг «Альфа-Пенсія», пакету «Сomfort» для отримувачів пенсії та/або інших соціальних
виплат:
3.40. У разі Перевипуску Картки, перевипущену Платіжну Картку може отримати виключно Держатель Платіжної Картки емітованої в рамках пакету послуг «АльфаПенсія»/ пакету «Сomfort» для отримувачів пенсії та/або інших соціальних виплат, а саме власник Рахунку.
3.41. У разі надходження до Банку повідомлення про смерть Держателя, який отримує пенсію або грошову допомогу шляхом її зарахування на Рахунок, Банк повертає
відповідно органам Пенсійного фонду та соціального захисту населення суму пенсії та грошової допомоги, що була зарахована на Рахунок з місяця, наступного за місяцем
смерті Держателя, разом з нарахованими на таку суму процентами.
3.42. У випадку надходження до Банку письмового запиту від органів Пенсійного фонду або органів соціального захисту населення, Банк надає таким органам інформацію
щодо зарахування сум пенсій та грошової допомоги на Рахунки та інформацію щодо закриття Рахунків. Укладаючи Договір Клієнт погоджується із передбаченим цим
пунктом порядком обробки персональних даних клієнта та розкриття інформації, що становить банківську таємницю згідно з умовами цього пункту.
3.43. У разі виявлення бажання Клієнтом отримувати суму пенсії та/ або грошової допомоги із доставкою додому, Сторони можуть укласти додаткову угоду до Договору,
що після її підписання Сторонами та скріплення печаткою Банку стає невід’ємною частиною Договору.
3.44. Підписанням Договору Сторони погоджуються, що у разі:
а) настання необхідності у переоформлені Картки «Альфа-Пенсія» умови обслуговування Рахунку змінюються та подальше обслуговування Рахунку, відкритого на
підставі Договору та цього Додатку № 3, здійснюється згідно з умовами Пакету послуг «Сomfort» для отримувачів пенсії та/або інших соціальних виплат та із
застосуванням Тарифів Банку до Пакету послуг «Сomfort» для отримувачів пенсії та/або інших соціальних виплат, що розміщені на сайті Банку www.alfabank.ua (розділi
«Тарифи та умови договору»). Застосування нових умов обслуговування Рахунку здійснюється в день фактичного настання умов передбачених цим підпунктом.
б) відсутності, протягом шести місяців з моменту укладення Договору чи Угоди, зарахувань пенсії та грошової допомоги від Пенсійного фонду України та/або
Міністерства соціального захисту населення України на Рахунок;
в) не надання Клієнтом до Банку, протягом чотирьох місяців з моменту укладення Договору та/або Угоди у рамках пакету послуг «Альфа-Пенсія»/ пакету «Сomfort» для
отримувачів пенсії та/або інших соціальних виплат, Пенсійного свідоцтва або довідки, що підтверджує факт обліку Клієнта в Органах праці та соціального захисту
населення;
умови обслуговування Рахунку змінюються та подальше обслуговування Рахунку, здійснюється згідно з умовами Пакетів послуг вказаних в цій таблиці, а саме:
Назва Пакету послуг, за яким виконується зміна умов
Назва Пакету послуг, на умови якого здійснюється переведення
Рахунку у разі настання умов що вказані у пункті (б) и (в) п.3.44
«Альфа-Пенсія»
«Клас»
«Сomfort» для отримання пенсії та інших соціальних виплат
«Соmfort»
та із застосуванням Тарифів Банку до цих пакетів послуг (Пакетів послуг вказаних в цій таблиці у другому стовпчику), що розміщені на сайті Банку www.alfabank.ua
(розділi «Тарифи та умови договору»). Застосування нових умов обслуговування Рахунку здійснюється наступного календарного дня за днем фактичного настання умов
(б), або (в) зазначених в цьому пункті. За умови небажання Держателя отримувати подальше обслуговування Рахунку , Держатель має право виконати дії, що вказані у
пункті 3.13 Додатку № 3.
Особливості обслуговування Рахунків відкритих в рамках Пакетів послуг «Сomfort», «Ultra», «PlatinumBlack» для виплат від крюїнгових агентств або
судновласників
3.45. Підписанням Договору Сторони погоджуються, що у разі:
а) не пред’явлення оригіналу та не надання Клієнтом до Банку посвідчення моряка 1, протягом одного місяця з моменту укладення Угоди у рамках пакету послуг пакету
«Сomfort», «Ultra», «Platinum Black» для отримання виплат від крюїнгових агентств або судновласників умови обслуговування Рахунку змінюються та подальше
обслуговування Рахунку, здійснюється згідно з умовами Пакетів послуг вказаних в цій таблиці, а саме:
Пакету послуг та тип картки для отримання виплат від Пакету послуг та тип картки, на умови якого здійснюється переведення Рахунку, у разі
крюінгових агентств або судновласників
настання умов що вказані у пункті (а) п.3.45
«Сomfort» для отримання виплат від крюінгових агентсв «Соmfort»
або судновласників
Посвідчення моряка - це офіційний документ, що засвідчує особу його власника, як за кордоном, так і в межах України. Посвідчення моряка видається особам, які
працюють на суднах закордонного плавання, в тому числі курсантам навчальних закладів, працівникам підприємств, організацій та установ, що знаходяться в сфері
ведення Міністерства транспорту, інших центральних органів виконавчої влади, які відряджаються на судна для виконання службових завдань, а також повнолітнім
членам сімей моряків, які виходять в закордонні рейси.
1

6

«Ultra» для отримання виплат від крюінгових агентсв або «Ultra»
судновласників
«PlatinumBlack» для отримання виплат від крюінгових «PlatinumBlack»
агентсв або судновласників
та із застосуванням Тарифів Банку до цих пакетів послуг (Пакетів послуг вказаних в цій таблиці у другому стовпчику), що розміщені на сайті Банку www.alfabank.ua
(розділi «Тарифи та умови договору»). Застосування нових умов обслуговування Рахунку здійснюється наступного календарного дня за днем фактичного настання умов
(а) п.3.45.
За умови небажання Держателя отримувати подальше обслуговування Рахунку, Держатель має право виконати дії, що вказані у пункті 3.13 Додатку № 3.
Особливості обслуговування Рахунків по карткам Carbon
3.46. Держатель Картки Сarbon доручає Банку, в порядку договірного списання у відповідності до положень ст. 26 Закону України «Про платіжні системи та переказ
коштів в Україні» здійснювати списання сум грошових коштів з Рахунку в розмірі визначеному відповідним договором, що укладається між Держателем та ТОВ
«УКРАССІСТ» в такому порядку: в перший раз наступного дня після активації Картки Сarbon, потім щорічно у останній робочий день місяця протягом строку дії
договору, що укладений між Держателем та ТОВ «УКРАССІСТ». Списані Банком в порядку договірного списання з Рахунку суми грошових коштів зараховуються на
поточний рахунок ТОВ «УКРАССІСТ» р/р 26005001307806 в АТ «ОТП», МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166 з метою оплати Держателем послуг ТОВ «УКРАССІСТ».
Договірне списання, що вказане в цьому пункті, не потребує оформлення Заявок на договірне списання та здійснюється на умовах, визначених у цьому пункті.
3.47. Підписанням Договору Клієнт, що оформив Картку «Сarbon», як суб’єкт персональних даних, згідно з положеннями Закону України «Про захист персональних
даних», підтверджує, що добровільно надає Банку свою письмову згоду на (1) обробку персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційнотелекомунікаційної системи бази персональних даних Банку тощо, що включає в себе вчинення будь-яких дій та/або сукупності дій, що пов’язані зі збиранням,
реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширеннями (розповсюдженням, реалізацією, передачею),
знеособленням, знищенням будь-яких відомостей чи сукупність відомостей про Клієнта, за якими особу Клієнта ідентифіковано /або може бути ідентифіковано, які стали
відомі Банку в рамках надання послуг за продуктом картка «Сarbon» з метою забезпечення реалізації укладеного правочину з компаніями партнерами Товариство з
обмеженою відповідальністю «ВОГ РИТЕЙЛ», Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕТРО Кеш енд кері Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю
««Всеукраїнська сервісна компанія «УКРАССІСТ» (2) отримання кореспонденції від Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОГ РИТЕЙЛ» , Товариства з
обмеженою відповідальністю «МЕТРО Кеш енд кері Україна», Товариства з обмеженою відповідальністю ««Всеукраїнська сервісна компанія «УКРАССІСТ» на поштову
адресу Держателя, адресу електронної пошти Держателя, номер мобільного телефону, що вказані в Анкеті-Заяві про акцепт Публічної пропозиції, що надана Держателем
Банку чи змінений Клієнтом в порядку передбаченому умовами цього Договору, в т.ч. інформацію про Акції, які проводять Товариство з обмеженою відповідальністю
«ВОГ РИТЕЙЛ» , Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕТРО Кеш енд кері Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю ««Всеукраїнська сервісна
компанія «УКРАССІСТ».
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Розділ IІ
Відсоткові ставки по рахунку «Доходний Сейф» та Рахунку, річних без урахування податків
Назва Пакету послуг
Відсовкові ставки по рахунку «Доходний Сейф» , річних (без урахування податків)

UAH

USD

EURO

«Старт», «Студентський», «Базовий»
“Клас”/”Класік”/ «For Shopping»/ «Young Online» /«Стандартний»/ «Сomfort»**
“Престиж”/ “Alfa-Star/ ”Преміум”/
“Ексклюзив”/ «Преміальний»/ «Ultra»
«Статус»/ «Статусний»/ «Platinum Black»

Відсовкові ставки по Рахунку, річних (без урахування податків )

UAH

«Альфа-Пенсія»/«Сomfort» для отримання пенсії та соціальних виплат
«Клас»/ «Comfort» для отримання виплат від Фонду гарантування
** По Рахунку відкритому у рамках Пакету послуг «Comfort» для отримання пенсії та «Comfort» для отримання виплат від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб рахунок «Доходний сейф»
не відкривається.

Тип основної картки

Розділ IIІ
Умови відкриття додаткових карток*
Тип додаткової картки

Пакет послуг «Сomfort»
Пакет послуг «Ultra»
Пакет послуг «PlatinumBlack»

Debit World MasterCard/ Cмарт-картка/ картка «Сarbon»/картка «Wargaming»**
Visa Platinum/ /Cмарт-картка/ картка «Сarbon» »/картка «Wargaming»**
Visa Platinum/ Cмарт-картка/ картка «Сarbon»/ картка «Wargaming»**
Пакет послуг «Зеро»
Debit World MasterCard/ Cмарт-картка/ картка «Сarbon»**
*Додаткові картки на нерезидентів к Основній картці резидента та Додаткові картки на резидентів к Основній картці не резидента не оформлюються.
** Додаткові картки Wargaming до Рахунків з карткою «Сarbon» та Додаткові картки «Сarbon» до Рахунків з картками Wargaming не оформлюються.
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Розділ IV
Авторизаційні щоденні ліміти по операціям проведеним за допомогою Картки
Тип картки
загальна сума будьяких операцій в день
«Дебют», «Старт», «Клас», «Престиж»,
«Статус», «Alfa-Star», «For Shopping» ,
«YOUNG
Online»,
«Альфа-Пенсія»,
«Готівка
Плюс»,
«Преміум»,
«Ексклюзив»,
«Базовий»,
«Стандартний»,
«Преміальний»,
«Сomfort», «Ultra», «Platinum Black,
Картка Wargaming, Картка «Сarbon»
««Кредит готівкою», «Кредит готівкою
«Партнерський»»
«Моментальні гроші»
пакет «Студентський»
Додаткові картки NFC Сім-картка/
Cмарт картки

по операціях, що
здійснюються в торговосервісній мережі в день

1.Денні ліміти на зняття коштів:
зняття готівки в день

кількість будь-яких
операцій в день

до 55 000 (п’ятдесяти п’яти тисяч) грн. в день або еквівалент цієї суми в іншій
валюті;
до 25 (двадцяти п’яти) операцій

до 50 000 (п’ятдесяти тисяч) гривень
до 20 000 (двадцяти тисяч) гривень
До 5 000 (п’яти тисяч) грн. або еквівалент цієї суми в іншій валюті
75 000 (сімдесят п’ять тисяч) грн в день не здійснюються операції зняття готівки
або еквівалент цієї суми в іншій валюті;

до 10 (десяти) операцій в день
до 25 (двадцяти п’яти) операцій

ПОПОВНЕННЯ КОШТІВ в ПТКС
будь-який пакет послуг
до 10 000,00 (десяти тисяч) гривень в день або еквівалент цієї суми в іноземній валюті;
1. Ліміт на операцію по зняттю готівкових коштів в on-line з використянням картки (через ПОС-термінал у касі Банку) або без використання картки ( через співробітника Банку ) для
карток у гривні.
Сomfort», «Ultra», «Platinum Black
(в т.ч. Картка Wargaming, Картка
не більше ніж 500 000 (п’ять сот тися гривень 00 копійок) за одну операцію
«Сarbon»)
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