Тарифи пакетів послуг
Head та Lead для клієнтів фізичних осіб-підприємців*
№
1

2

3
4
5
6
6.1

6.2

6.3
7
7.1

7.2

7.3
8
9
10
11
11.1
11.2

Операція (послуга)

Вартість послуги у пакеті
Head
Lead

Відкриття рахунку у національній та іноземній
валютах
Комісія за пакетне обслуговування1

99 грн

50 грн

не тарифікується3

не тарифікується3

3%

Оформлення віртуальної Бізнес-картки на
пластиковому носії у системі Sense Superapp

11.4

Перевипуск картки при втраті, пошкодженні на
термін дії втраченої картки

Перевипуск картки за ініціативою банку
Проведення безготівкових платежів з оплати
11.6 товарів, послуг в торгівельній
мережі та інтернет з використанням картки
Внесення готівки на рахунок у банкоматах Банку
11.7
з використанням картки
Видача готівки з рахунку у касі АТ "Альфа-Банк"
11.8
по Бізнес-карті (% від суми зняття)
Видача готівки з рахунку у банкоматах АТ "Альфа11.9 Банк" та у банкоматах інших банків на території
України (% від суми зняття)
Видача готівки з рахунку у банкоматах та
11.10 установах інших банків за межами України (без
урахування комісій інших банків)
Обмін гривні на валюту (здійснюється за
11.11
комерційним курсом банку)
Перегляд балансу (залишків коштів на рахунку)
11.12
у банкоматах АТ "Альфа-Банк"2

3%

0,2% мін. 50 грн.

Внесення на поточний рахунок готівкової гривні
від Клієнта через банкомати Банку або пристрої
самообслуговування інших фінансових установ

11.3

без ПДВ

щомісяця, в день
проведення першої
операції в поточному
місяці

0%

Зарахування безготівкових коштів на поточний
рахунок в національній та іноземній валютах

Видача готівкової гривні з поточного рахунку в
касі Банку по електронній заяві на видачу
готівки5
Продаж іноземної валюти
Закриття поточного рахунку в національній та
іноземній валютах за заявою клієнта
Sms та PUSH інформування про рух коштів по
поточному рахунку
Бізнес-карта:
Випуск основної віртуальної Бізнес-карти4
Випуск додаткової Бізнес-карти на пластиковому
носії

Термін сплати (списання)
та особливості комісії

не тарифікується3

Нарахування на залишок по поточному рахунку у
національній валюті
Обслуговування поточного рахунку в
національній та іноземній валютах

Платежі в національній валюті:
Платежі у національній валюті в операційний та
післяопераційний час на рахунки інших клієнтів,
в т.ч. в інших банках
Перерахування коштів на картковий або
поточний рахунок фізичної особи відкритий в АТ
"Альфа-Банк", крім рахунків укладених в рамках
зарплатних проктів
Перерахування коштів на власний поточний або
власний картковий рахунки фізичної особи, або
балансовий рахунок 2924, які відкриті в інших
банках
Операції з готівкої:
Зарахування готівкових коштів на поточний
рахунок через касу Банку

ПДВ

без ПДВ

одночасно з проведенням
операції

без ПДВ

не тарифікується3

послуга не надається

послуга не надається

не тарифікується3
у розмірі залишку по
у розмірі залишку по
рахунку, макс. 300 грн.
рахунку макс. 300 грн.

без ПДВ

не пізніше дня закриття
поточного рахунку

не тарифікується3
не тарифікується3

без ПДВ

100 грн

100 грн

без ПДВ

100 грн

100 грн

без ПДВ

не пізніше дня
проведення операції

11.5

не тарифікується3

без ПДВ

1% мін 50 грн

1% мін 50 грн

без ПДВ

одночасно з проведенням
операції

1% мін 25 грн

1% мін 25 грн

без ПДВ

одночасно з проведенням
операції

1.5% + 15 UAH

1.5% + 15 UAH

без ПДВ

одночасно з проведенням
операції

1%

1%

без ПДВ

2 рази на добу – не тарифікується3, потім –2 грн

без ПДВ

одночасно з проведенням
операції
одночасно з проведенням
операції

11.13

Перегляд балансу (залишків коштів на рахунку)
у банкоматах інших банків на території України

11.14

sms інформування про операції проведені Бізнескартою

Відсотки за використання несанкціонованого
овердрафту (від суми несанкціонованого
11.15
овердрафту, за кожний день наявності
несанкціонованого овердрафту)
Пеня за прострочку повернення заборгованості
11.16 за несанкціонованим овердрафтом (за кожний
день прострочки, від суми заборгованості)
11.17 Зміна ПІН-коду

5 UAH

без ПДВ

одночасно з проведенням
операції

не тарифікується3

30% річних

без ПДВ

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

без ПДВ

не тарифікується3

без ПДВ

одночасно з проведенням
операції

1

Комісія не стягується у разі відсутності руху коштів за поточними рахунками протягом звітного календарного місяця та/або у разі відсутності інших транзакцій протягом звітного календарного місяця окрім
зараховування суми
відсотків, нарахованих Банком Клієнту за банківськими вкладами (депозитами) і залишками на поточних рахунках та/або здійснення платежів/списання виключно з оплати послуг Банку та/або зарахувань
платежів Банку (крім
оплати Банком Клієнту за товари/роботи/послуги), та/або списань грошових коштів, ініційованих співробітником банку, за рішенням державних органів, та/або здійснення операцій, пов'язаних із поверненням
залишку коштів
внаслідок закриття рахунку (послуга по обслуговуванню рахунку вважається не наданою).
2

Кількість переглядів залишку через банкомати АТ «Альфа-Банк», розраховується за календарний день, і застосовується до поточного рахунку Клієнта (з 00:00 по 23:59)

3

включено в комісію за пакетне обслуговування п.2

4

Бізнес-карта випускається одночасно з відкриттям поточного рахунку у національній валюті. При відкритті рахунку у національній валюті у відділенні Банку Бізнес-карта випускається на пластиковому носії

5

послуга не надається в системі Sense Superapp, для інших Систем вартість послуги згідно умов Загальних тарифів АТ «АЛЬФА-БАНК» за розрахунково-касове обслуговування Клієнтів малого та середнього бізнесу

* Підключенння пакетів можливе при відкритті першого рахунку через мобільний додаток Sense SuperApp. Перехід на пакети не дозволений. Послуги, що не увійшли у тарифи пакетів послуг сплачуються
додатково на загальних підставах згідно з Загальними тарифами АТ «АЛЬФА-БАНК» за розрахунково-касове обслуговування Клієнтів малого та середнього бізнесу.

