Загальні тарифи для платіжних карток фізичних осіб платіжних систем
1
2

1

MasterCard / Visa
50 грн/ 2 USD/ 2 EUR

Обслуговування неактивного карткового рахунку (в місяць в валюті рахунку)
Надання інформації про залишки коштів на рахунку, в т.ч. видача виписок та довідок
Отримання інформації про залишок коштів на картрахунку:

1

1 грн/ 0,1 USD/ 0,1 EUR
10 грн/ 0,4 USD / 0,4 EUR
0,25 грн/ 0,03 USD/ 0,02 EUR за кожний запит

3

- у банкоматі / кіоску АТ "Укрсоцбанк" та/або АТ «Альфа-Банк» (Україна)
- у банкоматі іншого банку
- через систему SMS-банкінг
2.2. Запит міні-виписки по картрахунку: в банкоматах/кіосках АТ "Укрсоцбанк"
Надання щомісячних виписок по картрахунку (щомісячна абонентська плата):
2.3. - в установі АТ "Укрсоцбанк" (в т.ч. по рахунку "Ощадний+")
2.1.

Не тарифікується 8

5

- на електронну адресу E-mail (додаткова послуга)
Надання виписки по індивідуальному запиту клієнта за довільний період в установі банку (в т.ч. по рахунку "Ощадний+") не більше ніж за
2.4. останній рік від поточної дати
З архіву (більше року, але не більше 5 років від поточної дати)
2.5. Надання пакету документів для посольства: довідки про наявність/стан картрахунку, виписка не більше ніж за останній рік
2.6. Надання дублікату договору про відкриття рахунку та обслуговування БПК
3 Розрахунки карткою (кожна операція):
3.1. Проведення безготівкових розрахунків в торгово-сервісній мережі
3.2. Запит до видачі суми коштів або перевірки балансу у банкоматі іншого банку, у разі перевищення залишку коштів на картрахунку 2, 6
3.3. Безготівкові перекази (за кожну операцію; валюта переказу повинна відповідати валюті картрахунку отримувача):
- між платіжними картками, відкритими в АТ "Укрсоцбанк", у національній валюті через мережу банкоматів/кіосків, через систему SMS3.3.1.
банкінг
за картками МПС Visa int. та МПС MasterCard Worldwide, у національній валюті, через мережу банкоматів АТ«Укрсоцбанк» на платіжні
3.3.2. картки МПС MasterCard WorldWide та Visa Int. інших українських банків (валюта переказу повинна відповідати валюті картрахунку
отримувача) 7
4 Користування додатковими послугами та сервісами
4.1. Заміна ПІН-коду в мережі банкоматів/кіосків АТ "Укрсоцбанк"

Не тарифікується 8
3 грн/ 0,4 USD/ 0,3 EUR

150 грн

Не тарифікується

8

перший запит на добу не тарифікується,
наступні запити 10 грн за кожний запит

Не тарифікується 8
1% + 5 грн

15 грн/ 1,3 USD/ 1 EUR

2

4.2. Запит копії документа, який підтверджує операцію по картці, крім операцій одержання готівки в банкоматі
Запит документа T&E Document (документ, який підтверджує операції здійсненні за ПК при оплаті прокату автомобілів, авіаквитків,
4.3.
2
готельних послуг та операцій, здійсненних під час морських круїзів)
Екстрена видача картки через служби підтримки клієнтів МПС при втраті або викраденні картки за кордоном (для карток типу Gold/ World/
4.4.
Platinum/ Infinite/ World Elite) 2
Екстрене отримання готівкових коштів через служби підтримки клієнтів МПС при втраті або викраденні картки за кордоном (для карток типу
4.5.
Gold/ World/ Platinum/ Infinite/ World Elite) 2

5 USD

250 USD
200 USD

Не підтверджена претензія (списується банком з картрахунку після проведення розслідування):
4.6.

- за операціями, проведеними в мережі Інтернет

100 грн

50 грн
- за операціями, проведеними в мережі АТМ на території України і за її межами
100 грн
- за операціями, проведеними в торгово-сервісній мережі на території України і за її межами
Блокування карток:
4.7.
8
- через Call-центр банку, через систему Інтернет-банкінг в т.ч. за ініціативою АТ “Укрсоцбанк”
Не тарифікується
200 грн
5 Плата за послугу термінової доставки платіжної картки
4
50 грн
6 Екстрене вилучення платіжної картки з банкомату (протягом 8 робочих годин)
Постійне платіжне доручення по списанню коштів за реквізитами з карткового рахунку в т.ч. з Ощадного+ (списання іноземної валюти здійснюється лише на власні рахунки в АТ
7
"Укрсоцбанк") - послуга SPO (за кожну операцію):
7.1. - на власні депозитні рахунки в АТ "Укрсоцбанк"
Не тарифікується 8
7.2. - на погашення кредиту/ власні рахунки та довільні реквізити в АТ "Укрсоцбанк" (в т.ч. на "Ощадний+")
0,5% min 3 грн max 3000 грн
7.3.* - на довільні реквізити за межі АТ "Укрсоцбанк"
* Для держателів приватних карток типу Gold/World/Platinum послуга не тарифікується, для співробітників банку - 1 грн. (за виключенням перерахування коштів з рахунку "Ощадний+").
1

2

Неактивним вважається картковий рахунок, по якому протягом 3 місяців не проводились операції з використанням картки, а саме: зарахування коштів на картрахунок, операції зняття готівки, операції безготівкової оплати товарів та послуг, операції безготівкового
перерахування. Комісія за обслуговування карткового рахунку встановлюється в розмірі 50 грн/ 2 USD/ 2 EUR щомісячно, в межах залишку особистих коштів на рахунку. У випадку, якщо картковий рахунок є неактивним більше 6 місяців, то комісія за обслуговування
такого рахунку буде збільшена до 1000 грн/ 40 USD/ 30 EUR щомісячно, в межах залишку особистих коштів на рахунку.

3

Списується Банком з карткового рахунку Клієнта. Курс, за яким здійснюється конвертація операцій, проведених у валюті, що відрізняється від валюти картрахунку, встановлюється Банком на день списання коштів з картрахунку та відображається на сайті банку.
Для держателів зарплатних, пенсійних, соціальних, студентських карток перший запит на добу - не тарифікується, так як його вартість врахована в тарифі за відкриття та річне обслуговування карток

4

Виключно для банкоматів, що знаходяться на обслуговуванні у відділеннях банку.

5

Для держателів приватних карток послуга не тарифікується.

6

Якщо комісія не була сплачена протягом 180 днів (в т.ч. шляхом договірного списання коштів з карткового рахунку) платіжна картка закривається.

7

Переказ можливий тільки між платіжними картками резидентів. Максимальна сума переказу - 25 000 грн за одну транзакцію, 150 000 грн на день, 150 000 грн на місяць

8

Комісія за надання банківських послуг вказаних у цьому розділі окремо не тарифікується, оскільки вартість цих послуг включена до вартості тарифів за відкриття та річне обслуговування.

