Тарифні пакети по корпоративним пластиковим картам клієнтів мікро та малого бізнесу
Тарифний пакет
Типи карт
№
1
1.1.
1.2.

1.3.

(тарифи розповсюджуються на всі типи карт, випущені в рамках зазначених пакетів)

Операції та послуги
Основні умови випуску та обслуговування карток
Валюта рахунку
Термін дії картки
Вартість пакету :
для основної ПК
перевипуск за ініціативою клієнта при втраті, пошкодженні тощо

2

2.1.

Операції по списанню коштів з карткового рахунку
Зняття готівки:
- в мережі банкоматів ПАТ “Укрсоцбанк”
- в касі ПАТ “Укрсоцбанк”
- в мережі інших українських банків та банкоматів (без врахування комісії інших банків)

- в мережі закордонних банків та банкоматів (без врахування комісії інших банків)
2.2. Проведення безготівкових розрахунків в торгово-сервісній мережі та Інтернеті
3 Поповнення рахунку
Зарахування на картрахунок коштів у валюті картрахунку:
- готівки в національній валюті через каси ПАТ «Укрсоцбанк»
- готівки в національній валюті через каси ПАТ «Укрсоцбанк» без наявності картки при наданні реквізитів
рахунку (при поповненні третіми особами)
3.1. - готівки в національній валюті через банкомати ПАТ «Укрсоцбанк» з депозитним модулем, без наявності
картки
- готівки в національній валюті через банкомати ПАТ «Укрсоцбанк» з депозитним модулем, при наявності
картки
інших безготівкових коштів (окрім перерахувань з власних поточних рахунків в ПАТ "Укрсоцбанк")
4 Послуга конс'єрж-сервіс
5

Start

Standard

CHIP Visa Business Start/
MasterCard Debit Business
START Chip

MasterCard Debit Business
STANDARD CHIP

Розмір тарифу по тарифному пакету
грн/ USD/EUR
3 роки
за рік:
100 грн/5 USD/4 EUR
700 грн/35USD/28EUR
за кожний перевипуск:
80 грн/10 USD/8 EUR
20 грн/4 USD/3 EUR

0.30%
0.40%

0.70%
1,5% + 5
грн./1USD/1EUR
3% min 3 USD
безкоштовно

не тарифікується
1%, min 5 грн. max 500 грн.
0,5% min 0,5 грн.
не тарифікується
1%
не надається

надається

послуга не надається

до 50% середньомісячних
надходжень на п/р
2.50%
5% від суми фактичної
заборгованості+
нараховані відсотки за

Користування кредитною лінією (овердрафтом)

5.1. Розмір дозволеної кредитної лінії по картрахунку 7
5.2. Плата за видачу кредиту (додатково до комісій, зазначених в п.п.4, 5)
5.3. Обов'язковий щомісячний мінімальний платіж

0.30%

Нарахування процентів:
у пільговий період (до 45 днів)
5.4.

процентна ставка за кредит (річних)
нарахування процентів за недозволений кредит-овердрафт (річних)

нарахування процентів по простроченій заборгованості за кредитною лінією та недозволеним кредитомовердрафтом (річних)
5 Безготівкові платежі з рахунку
Безготівкове перерахування коштів шляхом договірного списання за реквізитами, вказаними власником
5.1.
рахунку:
Переказ коштів в національній валюті з карткового рахунку клієнта з використанням системи Інтернет5.2.
банкінгу (GWS)
6 Надання інформації про залишки коштів на рахунку, в т.ч. видача виписок та довідок.
6.1. Отримання інформації про залишок коштів на картрахунку у банкоматі / кіоску ПАТ «Укрсоцбанк»
6.2 Надання послуг SMS-банкінгу (щомісячна абонентська плата)
Надання щомісячних виписок по картрахунку (списується з картрахунку щомісячно):
- в установі ПАТ "Укрсоцбанк"
6.3.
- по пошті на адресу (додаткова послуга)
- по E-mail (додаткова послуга)
Надання виписки по індивідуальному запиту Клієнта за довільний період в установі банку (не більше ніж
6.4.
за останній рік від поточної дати)
Надання довідки про наявність, стан та/або обороти по картрахунку за заявою клієнта, в установі банку,
6.5.
де відкритий картрахунок
Запит мінівиписки по картрахунку в банкоматах/кіосках ПАТ «Укрсоцбанк/ через систему SMS-банкінг /
6.6.
систему UniCredit Online
Iнші послуги:
7 Заміна Пін-коду в мережі банкоматів/кіосків ПАТ "Укрсоцбанк"
Відкриття поточного карткового рахунку у випадку відсутності поточного некартокового рахунку у ПАТ
8
"Укрсоцбанк" (сплачується клієнтом самостійно)
9

Засвідчення зразків підписів уповноваженим працівником банку (сплачується клієнтом самостійно)

10

Надання страхового полісу СК ЗАТ"Європейське туристичне страхування" для відряджень за
кордон1

11 Обслуговування неактивного3 рахунку з залишком (в місяць в валюті рахунку)
12 Комісія за проведення операцій, здійсненій у валюті, відмінній від валюти картрахунку4
Запит копії документа, який підтверджує операцію по картці крім операцій одержання готівки в банкоматі
(списується Банком з картрахунку клієнта):
13 - запит копії документа
- запит документа Т&E Document (документ, який підтверджує операції здійснені за ПК при оплаті
прокату автомобілів, авіаквитків, готельних послуг та операції, здійснені під час морських круїзів)
14

0,1% річних у
національній валюті (до
від 28% річних в грн.
28% річних в національній валюті та 36% річних в
іноземній валюті
60% річних в національній валюті та 48% річних в
іноземній валюті
2 грн / 0,25 USD / 0,2 EUR за кожну операцію
перерахування
2,50 UAH
перший запит за добу не тарифікується, наступні
запити - 0,30 грн / 0,04 USD / 0,03 EUR за кожний
не тарифікується
не тарифікується
30 грн./4 USD/3 EUR
5,00 грн./0,7 USD/0,5 EUR
50 грн. / 7 USD/ 5 EUR
українською або англійською мовами-100 грн;
терміново (протягом однієї доби) - 150 грн
не тарифікується
5 грн. / 1 USD/ 0.5 EUR
100 грн.
100 грн. з ПДВ.
не надається
5 грн./1 USD/1 EUR
1%

5 USD
30 USD

14

Отримання інформації про залишок коштів на картрахунку
Запит до видачі суми коштів, що перевищує залишок коштів на картрахунку

Блокування карткових рахунків
Блокування ПК в системі авторизації – електронний стоп список за ініціативою клієнта
Блокування карток (окремо основної та додаткових карток): через Call-центр банку/ систему SMS15 банкінгу/систему Інтернет банку
Блокування ПК за ініціативою ПАТ “Укрсоцбанк”
Постановка ПК в паперовий стоп список 5 (вноситься готівкою або списується Банком з картрахунку за
розпорядженням клієнта)
Вилучення ПК банкоматом
Вилучення ПК банкоматом ПАТ “Укрсоцбанк”
Вилучення ПК банкоматом іншого банку, за умови:
- втрати клієнтом ПК та попереднього (до моменту вилучення) повідомлення про це ПАТ “Укрсоцбанк” з
16
подальшим блокуванням ПК
- втрати клієнтом ПК та неповідомлення (на момент вилучення) про це ПАТ “Укрсоцбанк”
- вини клієнта
- технічного збою в роботі банкомату
Екстрена видача картки через служби підтримки клієнтів МПС при втраті або викраденні картки за
17
кордоном
Екстрене отримання готівкових коштів через служби підтримки клієнтів МПС при втраті або викраденні
18
картки за кордоном

0,30 USD за кожний запит
перший запит за добу не тарифікується, наступні
запити - 0,30 USD за кожний запит
не тарифікується
не тарифікується
не тарифікується
25 USD
не тарифікується
не тарифікується
15 USD
15 USD
не тарифікується
250 USD
200 USD

Непідтверджена претензія (списується банком з картрахунку після проведення розслідування):
19

- за операціями, проведеними на території України
- за операціями, проведеними за межами України

20 Екстрене вилучення платіжної картки з банкомату (протягом 8 робочих годин)6
21 Плата за послугу термінової доставки платіжної картки

50 грн
30 USD
50 грн.
200 грн.

1

Випуск картки з послугою туристичного страхування строком на рік

2

Списання вартості послуг Priority Pass по карткам, випущеним в грн і EUR, здійснюється в USD зі стягненням комісії за конвертацію згідно п.13
Неактивним вважається картковий рахунок, по якому протягом 3 місяців не проводились операції зарахування коштів на картрахунок, операції зняття готівки,
операції безготівкової оплати товарів та послуг, операції безготівкового перерахування. Якщо залишок на картковому рахунку менше 5 грн./1USD/1EUR
комісія встановлюється в розмірі залишку на даному картковому рахунку.

3

4
5

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
Строк постановки - 2 тижні за кожний окремий регіон:1. США, 2. Канада, 3. Країни Центральної та Південної Америки, 4. Країни азіатського та
тихоокеанського регіону, 5. Країни Центральної та Східної Європи, Близького Сходу та Африки (в т.ч. Україна та всі країни близького зарубіжжя), 6. Країни
Європейської Співдружності.

