Діють з 23 березня 2020р.

ТАРИФИ І УМОВИ ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРОДУКТУ «АРІСТОТЕЛЬ»
(з мультивалютною карткою)
НАЗВА ОПЕРАЦІЇ, ПОСЛУГИ, УМОВ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ

ВИД ОСНОВНОЇ ПЛАТІЖНОЇ КАРТКИ
VISA PLATINUM
ВАЛЮТА РАХУНКУ ТА ТАРИФУ
EUR
CHF
GBP

1

UAH
USD
RUB
РОЗДІЛ 1: ОФОРМЛЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРОДУКТУ «АРІСТОТЕЛЬ» (з мультивалютною карткою)
Відкриття до шести поточних рахунків та випуск основної мультивалютної
1 000
1.1
5 000 UAH
картки Visa Platinum
UAH
Відкриття до трьох поточних рахунків та випуск основної мультивалютної
1.2
4 000 UAH
картки Visa Platinum
Відкриття додаткового поточного рахунку до основної мультивалютної
1.3
1 000 UAH
картки Visa Platinum, що випущена згідно п. 1.2
Входить
до
1.4
Відкриття рахунку для зарахування заробітної плати в гривні
вартості
обслугов
ування
Річне обслуговування всіх поточних рахунків (в т.ч. рахунку для зарахування
1.5
заробітної плати) та платіжних карток продукту «Арістотель» (з
1 000 UAH
мультивалютною карткою)
Термін дії продукту «Арістотель» (з мультивалютною карткою) та основної
1.6
платіжної картки (додаткові платіжні картки випускаються зі строком дії
2 роки
основної платіжної картки)
1.7
Оформлення додаткових платіжних карток на ім’я держателя основної картки, на ім’я іншої особи:
1.7.1
Visa Platinum
1 000 UAH
Входить до вартості обслуговування, включаючи п.1.8.1
1.7.2
Visa Gold
(починаючи з 2-ї картки – 500 UAH)
Входить до вартості обслуговування, включаючи п.1.8.2
1.7.3
Visa Classic
(починаючи з 3-ї картки – 120 UAH)
1.8
Оформлення платіжних карток на ім’я держателя основної картки, на ім’я іншої особи з відкриттям окремого рахунку:
Входить до вартості обслуговування, включаючи п.1.7.2
1.8.1
Visa Gold
(починаючи з 2-ї картки – 500 UAH)
Входить до вартості обслуговування, включаючи п.1.7.3
1.8.2
Visa Classic
(починаючи з 3-ї картки – 120 UAH)
1.9
Продовження терміну дії:
продукту «Арістотель» (з мультивалютною карткою), в рамках якого відкрито
1.9.1
4 000 UAH
чотири, п’ять або шість поточних рахунків
продукту «Арістотель» (з мультивалютною карткою), в рамках якого відкрито
1.9.2
3 000 UAH
три карткові рахунки
додаткових платіжних карток Visa Platinum на ім’я держателя основної
1.9.3
1 000 UAH
картки, на ім’я іншої особи
додаткових платіжних карток Visa Gold на ім’я держателя основної картки, на
ім’я іншої особи
Входить до вартості обслуговування
1.9.4
(починаючи з 2-ї картки – 200 UAH)
платіжних карток Visa Gold, на ім’я держателя основної картки, на ім’я іншої
особи, випущених до окремого поточного рахунку
додаткових платіжних карток Visa Classic на ім’я держателя основної картки,
на ім’я іншої особи
Входить до вартості обслуговування
1.9.5
(починаючи з 3-ї картки – 100 UAH)
платіжних карток Visa Classic на ім’я держателя основної картки, на ім’я
іншої особи, випущених до окремого поточного рахунку
Перевипуск платіжних карток за ініціативою АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (далі –
1.10
Входить до вартості обслуговування
Банк)
Перевипуск платіжної картки за ініціативою держателя основної, додаткової картки або карток випущених до окремого поточного рахунку), у разі втрати,
1.11
псування і т. ін.:
1.11.1
Visa Platinum
500 UAH
1.11.2
Visa Gold
250 UAH
1.11.3
Visa Classic
120 UAH
Щомісячна комісія за обслуговування неактивного рахунку
1.12
100 UAH
1.13

Зміна ПІН-коду в банкоматах

Закриття поточних рахунків (в т.ч. рахунку для зарахування заробітної плати)
та платіжних карток
РОЗДІЛ 2: ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ТА КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ ЗА КАРТКОВИМ РАХУНКОМ
Зарахування готівкових та безготівкових коштів на поточний рахунок та
2.1
накопичувальний рахунок
Не
Зарахування готівкових коштів на рахунок для зарахування заробітної плати
2.2
здійсню
в гривнях
ється
Входить
Зарахування безготівкових коштів на рахунок для зарахування заробітної
до
плати в гривнях (виключно основної та додаткової заробітної плати,
2.3
вартості
заохочувальних та компенсаційних виплат, які виплачуються роботодавцем у
обслугов
зв’язку з відносинами трудового найму в рамках зарплатного проекту)
ування
Зарахування переказу, ініційованого за допомогою платіжної картки (в т.ч.
2.4
банкоматів Банку)
2.5
Видача готівки з поточних та накопичувальних рахунків2:
в банкоматах, ПОС-терміналах та касах Банку (в
власні кошти
2.5.1
т. ч. з накопичувальних рахунків)
кредитні кошти

Перша зміна ПІН-коду – не тарифікується,
починаючи з другої - 10 UAH7
Входить до вартості обслуговування

1.14

Входить до вартості обслуговування
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Входить до вартості обслуговування
0,5%
3%

2.5.3
2.5.4

2.6

2.7
2.8

2.8.1

2.8.2.

в банкоматах, касах та ПОС-терміналах інших
банків на території України
в банкоматах, касах та ПОС-терміналах банків
за кордоном

власні кошти
кредитні кошти
власні кошти
кредитні кошти
власні кошти

Видача готівки з зарплатного рахунку в касах
мережі Банку

2.8.4.

2.9
2.10

2.11

2.12

Входить
до
вартості
обслугову
вання
3%

-

-

-

-

-

кредитні кошти
Здійснення операцій в торговельно-сервісній мережі та мережі Інтернет
Входить до вартості обслуговування
Перерахування коштів з поточного рахунку, накопичувального рахунку та рахунку для зарахування заробітної плати5 в гривнях :
на будь-який рахунок в межах Банку в т.ч. на
власні кошти (за
власні
виключенням переказів
10 UAH
на рахунки, вказані в
п.2.8.2.)
кредитні кошти (за
виключенням переказів
3% + 5 UAH
на рахунки доходів
Банку)
на власні кредитні, депозитні та рахунки, відкриті в межах одного Договору;
Входить до вартості обслуговування
перекази з використанням ПДР; рахунки доходів Банку
Власні кошти (%)

2.8.3.

1,5% min 10 UAH
3% min 10 UAH
1,5% + екв. 3 USD
3% + екв. 3 USD

на будь-які рахунки за межами Банку крім п.
2.8.4.
в національній валюті, де отримувачем є АТ
"ЗНВКІФ "АВАНТ", АТ "ЗНВКІФ "ТЕННЕССІ", ТОВ
«КУА «ВАЛПРИМ» (ПНВІФЗТ «Централ парк»),
ТОВ «КУА «ВАЛПРИМ» (ПНВІФЗТ «Тетріс
Холл»), ТОВ «БУДЖИТЛОСТАНДАРТ», ТОВ
«ЛОГІСТИК-АГРО», АТ "БАЗЕЛЬ" та АТ
"АКЦЕНТ"

0,6%, min 10 0,6%, min 35
UAH
USD

Власні кошти в сумі від
екв. 10 млн. грн
кредитні кошти
власні кошти
кредитні кошти

0,6%, min 35
CHF

0,6%, min 35 0,6% min 35
GBP
USD

0,4%
3% + 5 UAH
0,5% max 1 000 грн.

3%

Переказ коштів з картки на картку за
власні кошти
допомогою банкоматів Банку 2,6
кредитні кошти
Переказ коштів з картки на картку крім
власні кошти
банкоматів Банку2,6
кредитні кошти
Нарахування відсотків на мінімальну суму залишків по картковому рахунку
(щомісячно у % річних). Може змінюватись за рішенням уповноваженого
органу Банку

Нарахування відсотків на мінімальний залишок коштів на рахунку для
зарахування заробітної плати протягом періоду нарахування відсотків
(щомісячно у % річних). Може змінюватись за рішенням уповноваженого
органу Банку

0,6%, min 35
EUR

0,15% min 5 UAH max 50 UAH
3% + 5 UAH
1% + 5 UAH
4% + 5 UAH
За рішенням відповідного колегіального органу Банку
За
рішенням
відповідн
ого
колегіаль
ного
органу
Банку

-

-

-

-

-

Плата за здійснення валюто обміну по операціям у валюті відмінній від
1%
валюти поточного рахунку2
Плата за користування несанкціонованим овердрафтом, щомісячно у %
2.14
За рішенням відповідного колегіального органу Банку
річних
Плата за прострочений (не погашений до 25 числа наступного місяця)
Подвійна плата за користування несанкціонованим овердрафтом, що визначена
2.15
несанкціонований овердрафт, щомісячно у % річних
в п.2.14
РОЗДІЛ 3. ОФОРМЛЕННЯ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ПО НАКОПИЧУВАЛЬНОМУ РАХУНКУ
Відкриття, обслуговування, подовження терміну дії на новий період та
3.1
закриття накопичувального рахунку
Входить до вартості обслуговування
Перерахування коштів з поточного на накопичувальний та з
3.2
накопичувального на карткові рахунки продукту «Арістотель» (здійснюється у
Послуга не надається
відповідній валюті рахунків)
Щомісячне нарахування та сплата відсотків на мінімальний залишок на
За рішенням відповідного
3.3
рахунку протягом періоду нарахування відсотків (може змінюватися за
колегіального органу Банку
рішенням уповноваженого органу Банку)
РОЗДІЛ 4. МОБІЛЬНІЙ БАНКІНГ «МІЙ БАНК 365»
4.1
Підключення та обслуговування в системі «Мій Банк 365»
Входить до вартості обслуговування
4.2
Переказ коштів в системі «Мій Банк 365»
Тарифікується згідно п. 2.8. тарифів 8
РОЗДІЛ 5. ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ
Українською або російською мовою – 50 UAH, англійською мовою – 70 UAH, українською
5.1
Надання довідки про стан поточного рахунку за заявою клієнта
або російською мовами та англійською – 100 UAH
5.2
Надання виписки по картковим рахункам, незалежно від їх кількості:
5.2.1
за період менше двох місяців
Входить до вартості обслуговування
5.2.2
за період від 2-х місяців до 3-х років
50 UAH
5.2.3
за період від 3-х до 5-ти років
100 UAH
5.3
Перегляд залишку по картковому рахунку або надання міні-виписки по картці в банкоматах2:
5.3.1
на території України (за кожний запит), в т.ч. мережі Банку
Входить до вартості обслуговування
6.3.2
за кордоном за кожний запит
екв. 0,5 USD
Надання окремих виписок у вигляді SMS-повідомлень про здійснення будьяких операцій, нарахувань за картковим/накопичувальним рахунком та
5.4
зміну залишку коштів на картковому рахунку (в т.ч. на мобільний телефон
Входить до вартості обслуговування
іноземного оператора мобільного зв’язку)
5.5
Блокування/розблокування картки
Екстрена заміна картки на тимчасову через службу підтримки клієнтів
5.6
екв. 250 USD
компанії Visa при втраті картки закордоном
2.13

Екстрене отримання готівкових коштів через службу підтримки клієнтів
компанії Visa при втраті картки закордоном
5.8
Відмова від послуги, яку надає платіжна система, після її замовлення
Постановка картрахунку до електронного СТОП-Листа платіжної системи (за
5.9
один регіон за один тиждень) у разі втрати картки
Постановка картрахунку до паперового СТОП – Листа платіжної системи (за
5.10
один регіон за один тиждень) у разі втрати картки
5.11
Запити, уточнення по операціях в іноземній валюті:
5.11.1
уточнення/зміна умов переказу або запит про розшук переказу
5.11.2
анулювання переказу
РОЗДІЛ 6. ПРЕТЕНЗІЙНА РОБОТА
Підтвердження правомірності проведених платежів по картці за заявою
6.1
клієнта, в т.ч. надання копій платіжних документів, що отримуються на запит
Банку з інших банків, тощо
Плата за підтвердження правомірності проведених платежів по картці, якщо
6.2
такий запит необхідний згідно правил платіжної системи при проведенні
операції опротестування
Плата за розслідування згідно заяви клієнта на оскарження операції
6.3
(списується з картрахунку клієнта тільки у разі, якщо розслідування було
безпідставним)
РОЗДІЛ 7. ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ
5.7

екв. 175 USD
екв. 50 USD
екв. 3 USD
екв. 30 USD
30 USD + комісії банку-кореспондента та третіх банків, без ПДВ
50 USD + комісії банку-кореспондента та третіх банків, без ПДВ

екв. 25 USD

екв. 10 USD

50 UAH

7.1.

Підключення до послуги Priority Pass 3

Входить до вартості обслуговування

7.2.

Підключення до послуги Lounge Key 3

Входить до вартості обслуговування

7.3.

Оформлення полісу медичного страхування для виїзду за кордон 4

Входить до вартості обслуговування

ПРИМІТКИ:
1 - Всі комісії сплачуються в UAH за курсом НБУ на дату списання, якщо інше не передбачено тарифом
2 - Конвертація здійснюється по комерційному курсу Банку
3- Послуги з відвідування бізнес - залів в аеропортах в усьому світі Priority Pass надаються партнером Банку компанії PRIORITY PASS LIMITED та сплачуються Власником картки самостійно. Вартість послуг L
відвідування бізнес - залів в аеропортах в усьому світі тарифікується відповідно до умов МПС Visa та сплачуються Власником картки самостійно.
4 - Клієнти Банку мають можливість оформити поліс медичного страхування для виїжджаючих за кордон, згідно умов СК «Саламандра-Україна» або СК «Альянс».
5 - переказ коштів з рахунку для зарахування заробітної плати здійснюється виключно на рахунки, відкриті в Банку на ім’я клієнта.
6 - Переказ коштів виконується лише з поточного рахунку
7 - Тариф діє з дня переходу Банку на нове програмне забезпечення (Операційний день банку), до дня переходу Банку на нове програмне забезпечення (Операційний день банку) – послуга не тарифікується
8 - Тариф діє з дня переходу Банку на нове програмне забезпечення (Операційний день банку), до дня переходу Банку на нове програмне забезпечення (Операційний день банку) – операції тарифікуються згідн
підключення та обслуговування в мобільному банкінгу «Мій Банк 365»
 Неактивним вважається рахунок, по якому протягом 3 (трьох) та більше місяців після закінчення строку дії всіх карток, які були раніше відкриті до цього рахунку не було виконано жодної прибуткової
або видаткової операції (в т.ч. за допомогою платіжної картки), крім операцій зарахування нарахованих Банком відсотків на залишок коштів на рахунку або списання комісійних винагород. У випадку,
якщо розмір залишку на рахунку менше ніж розмір тарифу, щомісячна плата за неактивний рахунок встановлюється у розмірі залишку коштів на рахунку. З рахунків в іноземній валюті комісія стягується
у валюті рахунку для подальшого продажу на МВРУ та зарахування на рахунок доходів банку в національній валюті.
 Банк має право утримувати інші комісії за послуги, що надані Користувачу БПК через службу підтримки клієнтів компанії Visa (крім тих, що наведені в Тарифах).
 Продовження терміну дії продукту «Арістотель» (з мультивалютною карткою) на новий термін включає в себе подовження терміну дії основної платіжної картки – Visa Platinum та послуг, що входять до вартості
обслуговування продукту
 Терміновий випуск, перевипуск основних та додаткових платіжних карток на ім’я держателя основної картки, в т.ч. за його ініціативою (втрата, псування і т. ін.), здійснюється тільки для клієнтів Головного офісу АБ
«КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»
 Для окремого поточного рахунку з випуском платіжної картки Visa Gold діють окремі «Тарифи і умови відкриття та обслуговування карток Visa Gold в рамках продукту «Арістотель» (з мультивалютною карткою); для
окремого поточного рахунку з випуском платіжної картки Visa Classic діють окремі «Тарифи і умови відкриття та обслуговування карток Visa Classic в рамках продукту «Арістотель» (з мультивалютною карткою).
 Для мультивалютних карток відкриття рахунку в російських рублях можливе виключно при наявності в мультивалютній групі рахунку в гривні.
 Поповнення поточного рахунку без платіжної картки, через касу Банку, здійснюється протягом 4 годин; поповнення поточного рахунку з використанням платіжної картки, через ПОС-термінал – здійснюється миттєво
 Плата за перерахування коштів з поточного рахунку на будь-які рахунки за межами АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» утримується в національній валюті за курсом НБУ та згідно платіжного доручення, що прийнято Банком до
16:00 години за Київським часом в доларах США та до 13:00 години за Київським часом в євро в дату здійснення операції години за Київським часом в доларах США та до 13:00 години за Київським часом в євро в дату
здійснення операції
 У разі підтвердження обґрунтованості списання суми по операціях в торговій мережі T&E (подорожі та розваги, наприклад, готелі, прокат автомобілів та ін.) додатково стягується комісія у розмірі 30 USD (30 EUR, 150
UAH)
 Комісії, що сплачуються у валюті, відмінній від валюти рахунку, утримуються по курсу НБУ на дату списання коштів, якщо інше не передбачено відповідним тарифом
 У випадку надання послуг, які не враховані в даних Тарифах, застосовується комісія, розмір якої встановлюється Банком додатково.Тарифи можуть змінюватись за рішенням уповноваженого органу Банку

 Додатково можуть стягуватися комісії інших банків та/або інших компаній, в т ч при виконанні переказів з картки на картку (за виключенням переказів за допомогою банкоматів Банку).

