Додаток 2 до Протоколу засідання
КУАПіТ АТ ”Ідея Банк” №121.2 від 09.07.2019р., зі змінами ззгідно КУАПіТ № 191.5 від 05.11.2019р., № від 12.12.2019р.
ТАРИФИ НА ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЗА РАХУНКОМ "CARD BLANCHE DEBIT" В РАМКАХ ПРОДУКТУ "CARD BLANCHE DEBIT"
№ п/п

Green

Назва операції/ послуги

Violet

Brown

Brown Travel

Термін оплати/Примітки

Вартість операції/ послуги

1.

Відкриття та обслуговування Рахунків у UAH, USD, EUR, рахунки Brown Travel - відкриваються тільки в UAH

1.1

Відкриття Рахунку

не тарифікується

600,00 UAH

При здійсненні операції

Щомісячне обслуговування Рахунку:
не тарифікується

За активним рахунком*
1.2
За рахунком, що не вважається активним*

* Рахунок вважається активним, якщо виконується одна з умов:
'- Залишок власних коштів на рахунку протягом календарного місяця був:
- Торгові операції, за календарний місяць:
- Кількість безготівкових торгівельних операцій за календарний місяць від:

-

UAH - 25,00**
USD/EUR - 1,002

UAH - 10,00**
USD/EUR - не тарифікується

- від 5 000,00 UAH/200,00 USD/200,00 EUR;
- від 1 000,00 UAH/40,00 USD/40,00 EUR;
- від 10 шт

20,00 UAH

UAH - 100,00**
USD/EUR - 4,002

- від 10 000,00 UAH/400,00 USD/400,00 EUR;
- від 5 000,00 UAH/200,00 USD/200,00 EUR;
- від 15 шт

Щомісячно в останній банківський день місяця,
починаючи з календарного місяця, наступного
за місяцем оформлення Рахунку. Для рахунку
"Brown Travel" стягується починаючи з другого
року
враховується дата відображення операцій за
рахунком та залишки за потчним рахунком
станом на кінець дня

- від 30 000,00 UAH/1 000,00 USD/1 000,00 EUR;
- від 10 000,00 UAH/400,00 USD/400,00 EUR;
- від 25 шт

**Комісія стягується при наявності діючих карток до рахунку, в тому числі карток, які знаходяться в стоп-листі
1.3
1.3.1

Перехід на обслуговування:

1.3.2
1.4
1.5

на Рахунок нищого рівня
Закриття Рахунку
Здійснення платежів в національній валюті власником рахунку (або довіреною особою)
Здійснення безготівкових операцій по поточних рахунках на паперових носіях та згідно постійно-діючого розпорядження в операційний час:

1.5.1

1.5.2

1.5.3
1.6

не тарифікується

на Рахунок вищого рівня

на рахунок Brown - не тарифікується

25,00 UAH

100,00 UAH

100,00 UAH

не тарифікується

не тарифікується

від суми операції, при здійсненні операції

0,50% min 5,00 UAH - max 250,00 UAH
не тарифікується

- в інші банки;
- на інші рахунки, відкриті у АТ "Ідея Банк".
Зміна умов платежу, анулювання переказу (до моменту зарахування коштів на
рахунок отримувача), розшук переказів за запитом
Здійснення платежів в іноземній валюті власником рахунку (або довіреною особою)

При здійсненні операції
-

від суми операції, при здійсненні операції

1% від суми min. 15,00 UAH - max 1500,00 UAH
0,50% min. 5,00 UAH - max 250,00 UAH

- на рахунки в інші банки;
- на інші рахунки відкриті у АТ "Ідея Банк"
- на користь АТ "Ідея Банк" та переказу коштів на депозитні рахунки в
Банку/рахунки депозитних сертифікатів
Здійснення безготівкових операцій по поточних рахунках, в тому числі згідно постійно-діючого розпорядження, з допомогою системи "Інтернет-банкінг":

-

10,00 UAH

Попередньо за кожен випадок

Здійснення безготівкових операцій по поточних рахунках на паперових носіях та згідно постійно-діючого розпорядження в операційний час:
4

1.6.1

1.6.2
1.6.3
1.7
1.8
1.9
1.9.1
1.9.2
1.10
1.11
1.12

1.13

1.14
1.15
1.16
1.17
2
2.1
2.1.1
2.2
2.2.1

Встановлення, зміна параметрів/ відміна дії постійно-діючого розпорядження (у
відділеннях Банку)
Оплата купівлі товарів та послуг в торгово-сервісній та Інтернет мережі
Видача готівки на відділеннях Банку, без використання картки:

-

в національній валюті;
не тарифікується
в іноземній валюті.
не тарифікується
Поповнення і зарахування на поточний рахунок
Купівля/продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за Клієнтським дорученням:

При здійсненні операції
Попередньо за кожен випадок

Попередньо за кожен випадок

0,75%, min 5,00 UAH
0,50%2

0,5%, min 5,00 UAH
0,25%2

0,5%, min 5,00 UAH
-

0,25%4

-

не тарифікується

0,75%4

- купівля та продаж іноземної валюти;
Видача виписок про рух коштів по рахунку:
перший раз протягом календарного місяця
другий та наступні рази
Надання довідки про наявність рахунку та залишки коштів, а також
копій/дублікатів інших документів, пов’язаних з розрахунково-касовим
обслуговуванням

При здійсненні операції

Попередньо за кожен випадок

не тарифікується

0,50%4

При одержанні готівки
При одержанні готівки
При здійсненні операції
При здійсненні операції

не тарифікується
75 UAH

50 UAH

75 UAH

50 UAH

не тарифікується
не тарифікується

Надання виписок з рахунку в електронному вигляді за допомогою SMSповідомлень на мобільний телефон про здійснені операції
Плата за підключення до СДО "Інтернет-банкінг"
Обслуговування СДО "Інтернет-банкінг"
Додаткове SMS-інформування щодо успішного логування до СДО "Інтернетбанкінг" та зміни паролю
Загальні тарифи по платіжних картках

75,00 UAH

Попередньо за кожну довідку

не тарифікується

Щомісячно в останній банківський день місяця

не тарифікується
не тарифікується

Списується з рахунку щомісячно в останній
банківський день місяця

4,99 UAH (вкл. ПДВ)

Виготовлення/переоформлення в зв'язку з завершенням терміну дії основної платіжної картки та ПІН-коду:
MC Debit World GREEN/MC Debit World VIOLET/MC Debit Platinum BROWN
не тарифікується/не надається/не надається
не надається/не тарифікується/не надається
Виготовлення/переоформлення в зв'язку з завершенням терміну дії/пошкодженні чи втраті додаткових платіжних карток та ПІН-кодів, або пошкодженні чи втраті основної платіжної картки:

не надається/не надається/не тарифікується

При замовленні платіжної картки

Перша додаткова картка (в т.ч. миттєва неперсоніфікована):
75,00 UAH/не надається/не надається

не надається/не тарифікується/не надається

не надається/не надається/не тарифікується

При замовленні платіжної картки

75,00 UAH/не надається/не надається

не надається/75,00 UAH/не надається

не надається/не надається/100,00 UAH

При замовленні платіжної картки

Друга та наступні додаткові картки (в т.ч. миттєва неперсоніфікована):

2.2.2.1 MC Debit World GREEN/MC Debit World VIOLET/MC Debit Platinum BROWN
2.2.3.
2.3
2.4
2.5.

-

10,00 UAH

2.2.1.1 MC Debit World GREEN/MC Debit World VIOLET/MC Debit Platinum BROWN
2.2.2

4

1,0% від суми min 20,00 USD/EUR max 50,00 USD/EUR
- в інші банки на території України;
4
4
1,0% від суми min 20,00 USD/EUR max 50,00 USD/EUR + комісії транзитних банків
- в інші банки за кордоном;
0,25% від суми min 0,50 USD/EUR2 max 10,00 USD/EUR4
- на інші рахунки, відкриті у АТ "Ідея Банк".
Здійснення безготівкових операцій по поточних рахунках, в тому числі згідно постійно-діючого розпорядження, за допомогою CДО "Інтернет-банкінг":
4
4
0,5% від суми min 0,20 USD/0,20 EUR max 20,00 USD/EUR
- в інші банки;
не тарифікується
- на інші рахунки, відкриті у АТ "Ідея Банк"
Зміна умов платежу, анулювання переказу (до моменту зарахування коштів на
4
20 USD/EUR + комісії транзитних банків
рахунок отримувача), розшук переказів за запитом

100,00 UAH
не тарифікується

Персоніфікована додаткова картка Visa Gold
Заміна будь-якої картки за ініціативою Банку
Доплата за термінове виготовлення картки (протягом 3 днів)
Отримання готівки по картках, емітованих банком та без врахування комісій інших банків:

При замовленні платіжної картки

150 UAH

не тарифікується

2.5.1

В банкоматах в межах України:

не тарифікується - в сумі, що не перевищує в
еквіваленті 10 000,00 UAH в календарний міс.;
при перевищенні 1% + 5 UAH/0,2 USD/ 0,2 EUR2

не тарифікується - в сумі, що не перевищує в
еквіваленті 20 000,00 UAH в календарний міс.;
при перевищенні 1% + 5 UAH/0,2 USD/ 0,2 EUR2

2.5.2

В касах Банків через POS-термінал в межах України:

USD/ EUR - не тарифікується,
не тарифікується - в сумі, що не перевищує в
UAH - не тарифікується в сумі, що не перевищує 10
еквіваленті 20 000,00 UAH в календарний міс.;
000,00 UAH в календарний міс.; при перевищенні 1%
при перевищенні 1% + 25 UAH/1 USD/ 1 EUR2
+ 25 UAH

150,00 UAH

не тарифікується - в сумі, що не перевищує в
еквіваленті 30 000,00 UAH в календарний міс.;
при перевищенні 1% + 5 UAH/0,2 USD/ 0,2 EUR2

не тарифікується - в сумі, що не перевищує в
еквіваленті 30 000,00 UAH в календарний міс.;
при перевищенні 1% + 5 UAH

не тарифікується - в сумі, що не перевищує в
еквіваленті 30 000,00 UAH в календарний міс.;
при перевищенні 1% + 25 UAH/1 USD/ 1 EUR2

не тарифікується - в сумі, що не перевищує в
еквіваленті 30 000,00 UAH в календарний міс.;
при перевищенні 1% + 25 UAH

При замовленні платіжної картки

При здійсненні трансакції

При знятті готівки за кордом:
2.5.3

Перша операція протягом календарного місяця, без
обмеження суми - не тарифікується;
Всі наступні - 1% + 25 UAH/1 USD/ 1 EUR2

1% + 25 UAH/1 USD/ 1 EUR2

В банкоматах

1% + 25 UAH/1 USD/ 1 EUR2
1% + 25 UAH/1 USD/ 1 EUR2
1%
Комісія за здійснення операції у валюті, відмінній від валюти рахунку
Плата за блокування картки у внутрішній системі процесингового центру з
10,00 UAH/0,50 USD/0,50 EUR2
ініціативи клієнта
Блокування карток і розміщення в міжнародний стоп-лист (включаючи
блокування у внутрішній системі)
Розслідування спірних транзакцій:
Розслідування спірної транзакції, у разі якщо Банком були отримані документи, згідно правил МПС, що підтверджують здійснення Клієнтом операції, з якою він не погоджується:

Перші три операції протягом календарного місяця,
без обмеження суми - не тарифікується;
Всі наступні - 1% + 25 UAH/1 USD/ 1 EUR2

Перші три операції протягом календарного місяця,
без обмеження суми - не тарифікується;
Всі наступні - 1% + 25 UAH

1% + 25 UAH/1 USD/ 1 EUR2
не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

10,00 UAH

В касах Банків через POS-терміна
2.6
2.7
2.8

2.9
2.9.1
2.9.1.1 Плата за запит документів на підтвердження операцій (copy request)
Плата за проведення розслідування (chargeback/representment/ compliance case),
2.9.1.2
в т.ч. ПДВ.
Підготовка документів для повернення списаних сум через арбітражний суд
2.9.1.3
платіжної системи, в т.ч. ПДВ.
Розслідування спірної транзакції, у разі якщо Банком не були отримані
2.9.2
документи, згідно правил МПС, що підтверджують здійснення Клієнтом операції,
2.10 Встановлення, зміна ПІН-коду:
2.10.1 Встановлення ПІН-коду (замість надання паперового ПІН-коду)

1% + 25 UAH

2.11.1 Плата за запит залишку по платіжній картці в банкоматах Банку
2.11.2 Плата за запит залишку по платіжній картці в банкоматах інших банків
Отримання міні-виписки про операції з використанням платіжної картки в мережі
2.12
банкоматів Банку та банків-партнерів "Атмосфера"
2.13 Переказ з картки на картку в межах Банку через банкомати Банку

При наданні послуги

50,00 UAH

При наданні послуги

70,00 UAH

При наданні послуги

500,00 UAH

При наданні послуги

не тарифікується

-

не тарифікується

-

1 раз на добу – Не тарифікується, потім – 5 UAH/0,2 2 рази на добу – Не тарифікується, потім – 5 UAH/0,2
2
2
USD/0,2 EUR
USD/0,2 EUR
5 UAH/0,2 USD/0,2 EUR2
3 UAH/0,1 USD/0,1 EUR

При наданні послуги

Не тарифікується

5,00 UAH

Не тарифікується

2

При здійсненні трансакції

Не тарифікується

3,00 UAH

5 UAH/0,20 USD/0,20 EUR2

Щомісячна плата за обслуговування рахунку, яким не користуються

Плата стягується в останній банківський день
кожного місяця, в якому рахунок визнано
неактивним, з позитивного залишку коштів.

50 UAH/2 USD/2 EUR , але не більше
залишку коштів на рахунку**

3

При здійсненні трансакції
При здійсненні трансакції

2

2.14

При наданні послуги

2500,00 UAH

10 UAH/0,5 USD/0,5 EUR2

2.10.2 Заміна клієнтом діючого ПІН-коду
2.11 Плата за запит залишку по платіжній картці

При здійсненні трансакції

** Плата стягується, починаючи з місяця, в якому рахунок було визначено, як рахунок, яким не користуються. У випадку, якщо розмір залишку на поточному рахунку менше ніж розмір тарифу, щомісячна плата за рахунок, яким не користуються, встановлюється у розмірі залишку коштів на рахунку. З поточних рахунків в іноземній валюті комісія
стягується у валюті рахунку для подальшого продажу на МВРУ та зарахування на рахунок доходів банку в національній валюті.
Відсоткові ставки, пені, штрафи
3
Нарахування відсотків на залишок коштів на поточних рахунках:
3.1
UAH - 6,00%
1

3.1.1.

- на мінімальний постійний залишок

3.1.2.

- на суму залишку на рахунку, що перевищує мінімальний постійний залишок

3.2
4

1

UAH - 8,00%
USD/EUR - не нараховується***

UAH - 10,00%
USD/EUR - не нараховується***

UAH - 12,00%
USD/EUR - не нараховується***

-

UAH - 4,00%
USD/EUR - не нараховується***

UAH - 5,00%
USD/EUR - не нараховується***

UAH - 6,00%
USD/EUR - не нараховується***

-

Плата за використання коштів понад витратний ліміт по платіжній картці
(технічний овердрафт)
Додаткові послуги

4.1

Повернення за розрахунки в фітнес/спорт/SPA -клубах та магазинах спорттоварів
(згідно "УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ ПО ТОРГОВИХ ОПЕРАЦІЯХ (CASHBACK) для
дебетних продуктів в ПАТ «ІДЕЯ БАНК»"). З суми нарахованого CASHBACK
додатково стягується ПДФО та Військовий збір. CASHBACK виплачується тільки за
рахунками в гривні.

4.2

48% річних від суми заборгованості

В останній банківський день місяця, у сумі не
менше 5,00 UAH, тобто мінімальна сума
нарахування та виплати відсотків - 5,00 грн.

В день погашення заборгованості

не нараховується

3,00%

5,00%

не нараховується

Повернення за розрахунки здійснюєстья
виключно за наступними Типами торговця (Код
MCC - 5655; 5941; 7032; 7941; 7997; 7298; 3803;
3804)

Послуга Консьерж-сервісу "MC Concierge"

не надається

не надається

Консьерж-сервіс "MC Concierge" рівня Platinum
Входить до вартості послуг

не надається

Послуга надається за заявою Клієнта на відділені
Банку, або по дзвінку до Контакт-центу Банку

4.3

Можливісь відвідання бізнес-залів Mastercard в аеропорту Борисполя (в терміналі
D та F, при виконанні Обов’язкових умов MC)5

не надається

не надається

4.4

Можливісь відвідання бізнес-залів Lounge Key

не надається

не надається

не надається

По факту надходження Клірингової операції

4.5

Послуга Fast Line - окремий коридор проходження авіаційної безпеки та
паспортного контролю в аеропортах Бориспіть та Жуляни (при виконанні
Обов’язкових умов MC)5

не надається

не надається

4.6

Бонус при оформленні строкових вкладів в АТ "Ідея Банк"
не надається
Примітки:
1
Під мінімальним постійним залишком вважається мінімальна сума залишку по рахунку протягом розрахункового місяця
2
Списання комісії здійснюється безготівково у валюті рахунка для подальшого продажу на МВРУ.

не надається

Входить до вартості послуг5
32 USD2

-

Входить до вартості послуг5
+ 0,50% річних до стандартної ставки у гривні

не надається

-

3

Рахунок, яким не користуються – це рахунок, за яким протягом 360 календарних днів не було виконано жодної прибуткової або видаткової операції (в т.ч. за допомогою платіжної картки), за винятком операцій нарахування відсотків і списання комісійних винагород. Плата списується з позитивного залишку коштів.

4

Всі комісії/послуги по картрахунках сплачуються у гривнях по курсу (крос-курсу) НБУ на день проведення операції за рахуном клієнта. Курс конвертаці ї , конверсії по клієнтським операціям (якщо валюта розрахунку відрізняється від валюти картрахунку) - за курсом АТ «Ідея Банк» для карткових операцій, що діє на дату списання коштів з рахунку.

5

Обов’язковою умовою надання сервісів є об'єм торгових операцій (розрахунки карткою) у розмірі не менше ніж 6000 (шість тисяч) гривень за останні 30 + 5 днів по вашій картці за кожною платіжною карткою, за допомогою якої може надаватися послуга, для Карткових рахунків в гривні (UAH), або еквівалент цієї суми за офіційним курсом НБУ на
дату проведення операції для Карткових рахунків, відкритих в USD, EUR (Детальніше - https://www.mastercard.ua/).

