ТАРИФИ З ВИПУСКУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ "БІЗНЕС-КАРТКИ"*
Операція (послуга)1

№
1

Випуск/перевипуск основної або додаткової картки на новий строк, при втраті,
пошкодженні на термін дії втраченої картки або за ініціативою Банку

2

Оформлення віртуальної Бізнес-картки на пластиковому носії3

3

Проведення безготівкових платежів з оплати товарів, послуг в торгівельній мережі та
інтернет

4

Зміна ПІН-коду

5

Видача готівки з рахунку у касі АТ "Альфа-Банк"

6

7

Видача готівки з рахунку у банкоматах АТ "Альфа-Банк"4:
до 25 000 UAH включно;
від 25 001 до 50 000 UAH включно;
від 50 001 та більше UAH
Видача готівки з використанням картки у банкоматах інших банків на території України,
а також у банкоматах та установах інших банків поза її межами (без урахування комісій
інших банків)8
Обмін гривні на валюту(здійснюється за комерційним курсом банку)8

9

Внесення готівки на рахунок у банкоматах АТ "Альфа-Банк" з використанням картки
Послуга «Мобільний банкінг»

5

-

2

-

100 UAH

не тарифікується

від суми, одночасно з проведенням
операції

0,8% мін. 25 UAH
1% мін. 50 UAH
1,2% мін. 50 UAH
1.5% + 15 UAH
1%
не тарифікується2

щомісяця, за наявності операції з
використанням картки

10 UAH
6

11

Перегляд балансу у банкоматах АТ "Альфа-Банк"

12

Перегляд балансу у банкоматах інших банків на території України

13

Відсотки за використання несанкціонованого овердрафту

14

Пеня за прострочку повернення заборгованості за несанкціонованим овердрафтом

Термін сплати (списання) та
особливості комісії

2

не тарифікується

1 % мін. 50 UAH

8

10

MasterCard Business Debit
PayPass Chip на 3 роки

2

2 рази на добу - не тарифікується ,
потім - 2 UAH

одночасно із здійсненням операції

5 UAH
30% річних7
0,2%, але не більше подвійної % ставки НБУ

від суми, за кожний день наявності
несанкціонованого овердрафту
за кожний день прострочки, від суми
заборгованості

* Продаж бізнес-картки здійснюється виключно Фізичним особам -підприємцям та юридичним особам-резидентам.
1
Вартість послуг без ПДВ.
2
Включено в комісію за обслуговування поточних рахунків у національній та іноземних валютах/пакетне обслуговування.
3
Послуга надається виключно клієнтам, які користуються системою дистанційного обслуговування «Sense Superapp".
4
Комісія розраховується залежно від обсягу видачі гоівки з поточного рахунку Клієнта незалежно від кількості транзакцій протягом календарного дня (з 00:00 по 23:59).
5
Послуга «Мобільний банкінг» включає повідомлення в режимі on-line SMS випискою про проведення будь-якої операції з використанням картки на мобільний телефон.
6
Кількість переглядів залишку через банкомати АТ «Альфа-Банк», розраховується за календарний день, і застосовується до поточного рахунку Клієнта (з 00:00 по 23:59).
7
Або % за користування овердрафтом, що зазначено в окремій заяві між Банком та Клієнтом.
8
По транзакціям в іноземній валюті розрахунок виконується із суми авторизації.

