Умови відкриття поточних рахунків та обслуговування банківських платіжних карток
в рамках тарифу «Приватний»

Назва операції, послуги, умови відкриття поточного рахунку

Тарифи сплачуються у національній грошовій одиниці України за курсом НБУ на дату списання, якщо інше не передбачено тарифом
Visa Electron
Visa Classic
Visa Gold
Валюта рахунку та валюта тарифу
Валюта рахунку та валюта тарифу
Валюта рахунку та валюта тарифу
UAH
USD
EUR
RUB
UAH
USD
EUR
RUB
UAH
USD
EUR
RUB

Оформлення поточного рахунку та випуск платіжної картки:
Відкриття поточного рахунку та випуск/перевипуск по закінченню дії
1.
основної картки (строк дії – 2 роки):
1.1.

в одній валюті (гривнях, доларах США, євро);

не передбачено

1.2.

комбінація валют російський рубль та гривня (при відкритті рахунку в
російських рублях обов’язковим є відкриття рахунку в гривнях).

не передбачено

2.

Терміновий1 випуск основної картки:

2.1.

в одній валюті (гривнях, доларах США, євро);

не передбачено

2.2.

з комбінацією валют російський рубль та гривня

не передбачено

3.

Виконання розрахункових операцій по поточному рахунку, щорічно (за всі
рахунки) За перший рік вноситься при відкритті рахунку

не передбачено
100 UAH

не передбачено

не передбачено
200 UAH

не передбачено

300 UAH
200 UAH

15 UAH

50 UAH

500 UAH

4.
5.

Закриття поточного рахунку

Випуск додаткової платіжної картки1
Випуск додаткової платіжної картки на власне ім’я або на ім’я довіреної
6.
особи (незалежно від кількості рахунків)
Терміновий випуск додаткової платіжної картки на власне ім’я або на ім’я
7.
довіреної особи (незалежно від кількості рахунків)
8.

Перевипуск додаткової платіжної картки на власне ім’я або на ім’я довіреної
особи (по строку дії)

тариф не передбачено

не передбачено

50 UAH

150 UAH

не передбачено

120 UAH

250 UAH

не передбачено

50 UAH

150 UAH

не передбачено

75 UAH

150 UAH

не передбачено

120 UAH

250 UAH

Перевипуск картки (основної та додаткової)
9.

Перевипуск картки за ініціативою клієнта, в тому числі у випадку
втрати/крадіжки картки (незалежно від кількості рахунків)

Терміновий перевипуск за ініціативою клієнта, в тому числі у випадку
10.
втрати/крадіжки картки (незалежно від кількості рахунків)
Зміна ПІН-коду в банкоматах АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (далі - Банк) (за кожну
11.
операцію)2
12. Перевипуск картки за ініціативою Банку
Проведення безготівкових розрахунків
Здійснення операцій оплати товарів та послуг в торговельно-сервісній мережі
13.
та мережі Інтернет
14. Перерахування коштів з поточного рахунку:
на будь-який рахунок в межах Банку в т.ч. на власні (крім рахунків вказаних в
14.1.
п.14.2)
на власні кредитні, депозитні та рахунки, відкриті в межах одного Договору;
14.2.
перекази з використанням ПДР; рахунки доходів Банку
14.3. за допомогою платіжної картки (крім банкоматів Банку) 2,3
14.4. за допомогою платіжної картки з використанням банкоматів Банку 2

10 UAH
тариф не передбачено
тариф не передбачено

15 UAH

15 UAH
Тариф не передбачено
1% + 5 UAH
0,15% min 5 UAH max 50 UAH

12 UAH

14.5. на будь-який рахунок за межами Банку без використання платіжної картки

1% min
15 UAH

1% min
35 USD

1% min
35 EUR

1% min
35 USD

1% min
15 UAH

1% min
35 USD

1% min
35 EUR

1% min
35 USD

0,8% min
12 UAH

0,8% min
35 USD

0,8% min
35 EUR

Поповнення поточного рахунку
15.

Миттєве зарахування готівки на поточний рахунок ч/з ПОС-термінал

Тариф не передбачено

16.

Зарахування готівки на поточний рахунок без використання ПОС-терміналу
17. Зарахування безготівкових коштів на поточний рахунок:
17.1. з рахунків, відкритих в Банку”, в рамках зарплатного проекту
перерахувань з власних депозитних (в т.ч. процентів), пенсійних (соціальних),
17.2.
зарплатних рахунків відкритих в АБ “КЛІРИНГОВИЙ ДІМ”

Тариф не передбачено

17.3. переказу, ініційованого за допомогою платіжної картки

Тариф не передбачено

17.4. всі інші зарахування

Тариф не передбачено

Тариф не передбачено
Тариф не передбачено

Видача готівки в банкоматах та установах
18. Зняття готівки в мережі Банку, в т.ч. в банкоматах2:
18.1. з використанням картки ч/з ПОС-термінал
без використання картки в разі її втрати, крадіжки, пошкодження чи при не
18.2.
активній картці
18.3. в банкоматах

1,5%

1,5%

1%

1,5%, min 10 UAH

1,5%, min 10 UAH

1%, min 10 UAH

1,5%, min 10 UAH

1,5%, min 10 UAH

1%, min 10 UAH

19. Зняття готівки в мережі інших українських банків2
20. Зняття готівки в мережі закордонних банків2
Конвертація
21.

1,5%, min 10 UAH
1,5% + еквівалент 3 USD

Плата за здійснення конвертації

1%

Надання інформації по поточному рахунку
22.

Перегляд залишку по рахунку в банкоматах Банку (за кожний запит)

23.

Перегляд залишку по рахунку в банкоматах інших українських банків (за
кожний запит)2

24.

Перегляд залишку по рахунку в банкоматах закордонних банків (за кожний
запит)2

еквівалент 0,5 USD

25.

Послуга SMS-інформування, (на мобільний телефон українського оператора
мобільного зв’язку), за місяць4

10 UAH за кожну послугу

26.
27.
28.

30 UAH за кожну послугу
2 UAH

Надання виписки по поточному рахунку більше одного разу на місяць та (або) за період більше двох місяців (незалежно від кількості рахунків):

один раз на місяць та (або) за період менше двох місяців
за період менше двох місяців за кожний повторний запит
за період від 2-х місяців до 3-х років
за період більше 3-х років
Надання довідки про стан поточного рахунку за заявою клієнта (незалежно
29.
від кількості рахунків)
Інші операції
Плата за запит копії документів (в ін. банках), які підтверджують
правомірність операції по картці, якщо такий запит необхідний згідно правил
30.
платіжної системи про проведенні операції опротестування (за курсом НБУ на
дату списання)

32.

3 UAH

Послуга SMS-інформування, (на мобільний телефон іноземного оператора
мобільного зв’язку), за місяць4
Надання міні - виписки по поточному рахунку в банкоматах Банку2
(незалежно від кількості рахунків)

28.1.
28.2.
28.3.
28.4.

31.

тариф не передбачено

Екстрена заміна картки на тимчасову через службу підтримки
клієнтів компанії Visa при втраті картки за кордоном
Екстрене отримання готівкових коштів через службу підтримки
клієнтів компанії Visa при втраті картки за кордоном

тариф не передбачено
10 UAH
50 UAH
100 UAH
Державною мовою – 50 UAH, англійською мовою – 70 UAH
англійською та українською мовами - 100 UAH

еквівалент 10 USD

екв. 250 USD
екв. 175 USD

0,8% min
35 USD

33.
34.

Відмова від послуги, яку надає платіжна система, після її
замовлення
Отримання консультації щодо використання платіжної картки через
службу підтримки клієнтів компанії Visa, за кожне звернення

37.

Плата за розслідування згідно заяви клієнта на оскарження операції
(списується з картрахунку клієнта вразі якщо розслідування було
безпідставним)
Постановка платіжної картки до паперового СТОП – Листа Платіжної
системи( за один регіон за два тижні)
Розблокування платіжної картки за заявою клієнта

38.

Плата за користування кредитною лінією

35.
36.

39.
40.
41.
42.

43.

1
2
3
4

5

екв. 50 USD
екв. 7,50 USD
100 UAH
не передбачено

еквівалент 30 USD

еквівалент 30 USD

15 UAH
Згідно рішення кредитного комітету та умов кредитного договору

Виконання додаткових розрахункових операцій по поточному рахунку в разі
встановлення кредитної лінії (одноразово, % від суми встановлення кредитної
лінії)
Плата за користування несанкціонованим овердрафтом (щомісячно у %
річних)
Плата за прострочений несанкціонований овердрафт (щомісячно у % річних)
Нарахування відсотків на суму залишків по поточному рахунку (щомісячно у
% річних)

Щомісячна комісія за обслуговування неактивного5 рахунку.

Згідно рішення кредитного комітету та умов кредитного договору
За рішенням відповідного колегіального органу Банку
За рішенням відповідного колегіального органу Банку
За рішенням відповідного колегіального органу Банку

50 UAH

50 UAH

60 UAH

Тип додаткової картки повинен бути не нижчим типу основної картки держателя
Комісії сплачуються в UAH за комерційним курсом Банку
Додатково може бути списана комісія компанією, яка надає послугу
Під однією послугою SMS-інформування мається на увазі сервіс SMS-інформування по операціям з однією платіжною карткою на один телефонний номер. Комісія стягується на підставі договірного списання один раз на місяць.
Підключення платіжної картки до послуги SMS-інформування відбувається за бажанням Клієнта.
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.
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