ТАРИФИ З ВИПУСКУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ КАРТОК ДЛЯ КЛІЄНТІВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
№
1
3
4

Закриття рахункук ЕПЗ

6

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

7

Безготівкове поповнення рахунку ЕПЗ

9

Обмін однієї валюти на іншу (здійснюється за
комерційним курсом банку)

11
12
13
15
16

Видача готівки у касі АТ "Альфа-Банк"

Видача готівки у банкоматах та установах інших
банків на території Україні та за межами Украіни
Довідка про рух за рахунком ЕПЗ та/або його стан на
паперовому носії
Баланс за рахунком через банкомати/термінали АТ
"Альфа-Банк"
Баланс за рахунком через банкомати/термінали
інших банків
5

Послуга «Мобільний банкінг»

18

Відсотки за використання несанкціонованого
овердрафту

21
22

600 UAH

500 UAH

200 UAH

300 UAH

250 UAH

Пеня за прострочку повернення заборгованості за
несанкціонованим овердрафтом
Надання копії чека (сліпу) за проведеною по рахунку
операції
Зміна ПІН-коду у бакоматах АТ "Альфа-Банк" або за
допомогою голосового меню IVR

за кожну картку, в день подання
заяви

-

1%
3

3

17

19

300 UAH

не тарифікується 2

Видача готівки у банкоматах АТ "Альфа-Банк"

Термін сплати (списання) та
особливості комісії

Visa Business
Visa Platinum Business
Mastercard Corporate
з технологією чіп та безконтакт на 3 роки

1

5

10

1

Операція (послуга)

Оформлення/переоформлення картки на новий
строк
Переоформлення картки при втраті на термін дії
втраченої картки
Переоформлення картки у зв’язку з пошкодженням
на строк дії пошкодженої картки за умови надання
пошкодженої картки у банк та за ініціативою Банку

від суми

0,9% мін. 25 UAH

0,75% мін. 25 UAH

0,8% мін. 25 UAH

0,9% мін. 50 UAH

0,75% мін. 50 UAH

0,8% мін. 50 UAH

1.5% + 15 UAH/ 2 USD/1,5 EUR
50 UAH

від суми, одночасно з проведенням
операції
від суми4, без урахування комісій
інших банків
за кожну довідку

2 UAH/0,10 USD/0,10 EUR
одночасно із здійсненням операції
5 UAH/0,20 USD/0,20 EUR
не тарифікується

2

-

0,1%

від суми, за кожний день наявності
несанкціонованого овердрафту

0,2%

за кожний день прострочки, від
суми заборгованості

50 UAH/8 USD/7 EUR
не тарифікується 2

за кожну операцію6
-

Вартість послуг без ПДВ.
Включено в комісію п. 1
Операція дозволена виключно для карток у гривні.
4
Комісія визначається як % від суми операції , але не менше встановленого мінімуму або % від суми операції + константа у валюті рахунку, стягується шляхом списання з рахунку ЕПЗ у валюті рахунку в момент
списання суми операції з рахунку ЕПЗ. Cписання комісії у валюті здійснюється безготівково у валюті рахунку для подальшого продажу на МВРУ за офіційним курсом НБУ на дату продажу та зарахуванням
отриманої гривні на рахунки доходів Банку.
5
Послуга «Мобільний банкінг» включає повідомлення Держателя в режимі on-line SMS випискою про проведення будь-якої операції за рахунокм ЕПЗ на мобільний телефон.
6
Cписання коштів здійснюється безготівково у валюті рахунку для подальшого продажу на МВРУ за офіційним курсом НБУ на дату продажу та зарахуванням отриманої гривні на рахунки доходів Банку, або шляхом
списання комісії з поточного рахунку клієнта в сумі гривневого еквіваленту розміру комісії по офіційному курсу НБУ на дату її списання.
2
3

