Додаток 4 до Протоколу засідання КУАПіТ АТ ”Ідея Банк” № 138.6 від 18.09.2020р.
ТАРИФИ НА ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В РАМКАХ ПАКЕТУ ПОСЛУГ
№ п/п

Назва операції/ послуги

"CARD BLANCHE TRANSFER"
Вартість операції/ послуги

Відкриття та обслуговування пакетів послуг у UAH, PLN
Відкриття пакету послуг
1.1
UAH - 140 UAH*
(в рамках пакету послуг відкривається виключно 2 рахунки - в гривнях та польских злотих, один Клієнт не
може мати 2 пакти послуг - "CARD BLANCHE TRANSFER")
* при оформленні договору медичного Страхування подорожуючих за кордон відкритого в АТ «Ідея Банк», вартість відкриття складає - 70 UAH
1.1.1
1.2

Термін оплати/Примітки

2

1.

Відкриття по спрощенній системі карткового рахунку в Польщі у банку-партнері Getin Noble Bank

При відкритті пакету послуг

згідно тарифів банку-партнеру - Getin Noble Bank

-

Обслуговування пакету послуг в місяць

1.2.1

Обслуговування рахунку в гривні

не тарифікується

-

1.2.2
1.3

Обслуговування рахунку в польских злотих
не тарифікується
Закриття пакету послуг
не тарифікується
Продаж польских злотих, що надійшли через систему переказів SWIFT, згідно постійно-діючого
не тарифікується
розпорядження та зарахування на рахунок в гривнях в рамках цього пакету послуг
Здійснення платежів в національній валюті
Здійснення безготівкових операцій по поточних рахунках на паперових носіях та згідно постійно-діючого розпорядження в операційний час:

-

1.4
1.5

- на рахунки в інші банки;
1.5.1

1% від суми min. 15 UAH

- на інші рахунки відкриті у АТ "Ідея Банк"
- переказу коштів на депозитні рахунки в Банку/рахунки депозитних сертифікатів

не тарифікується
1%

- на користь АТ "Ідея Банк"

1.5.3
1.6
1.7
1.8
1.8.1
1.8.2
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.2
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.4
2.5.
2.5.1

Здійснення безготівкових операцій по поточних рахунках, за допомогою системи "Інтернет-банкінг":
- 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
Оплата купівлі товарів та послуг в торгово-сервісній та Інтернет мережі
Видача готівки на відділеннях Банку, без використання картки:
в національній валюті;
в іноземній валюті.
Поповнення і зарахування на поточний рахунок
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
Щомісячна плата за послугу SMS-інформування
Плата за підключення до СДО "Інтернет-банкінг"
Обслуговування СДО "Інтернет-банкінг"
Загальні тарифи по платіжних картках2
Виготовлення/переоформлення основної платіжної картки та ПІН-коду:
Виготовлення основної платіжної картки та ПІН-коду:

1% min. 5 UAH - max 250 UAH
1%

від суми операції, при здійсненні
операції

10 UAH.

Попередньо за кожен випадок

послуга не надається
не тарифікується

Попередньо за кожен випадок

1%+5 грн, min 10 UAH
4% + 5 PLN
не тарифікується

При одержанні готівки
При одержанні готівки
При здійсненні операції

не тарифікується
75 UAH
75 UAH

за рахунком в польских злотих
за рахунком в гривнях - MC Debit World (миттєвої або іменної)
Переоформлення в зв'язку з завершенням терміну дії основної платіжної картки та ПІН-коду:

Попередньо за кожну довідку

не тарифікується
не тарифікується
не тарифікується

-

послуга не надається
не тарифікується

-

за рахунком в польских злотих
послуга не надається
за рахунком в гривнях - MC Debit World (миттєвої або іменної)
не тарифікується
Переоформлення при пошкодженні чи втраті основної платіжної картки та ПІН-коду:
за рахунком в польских злотих
послуга не надається
за рахунком в гривнях - MC Debit World (миттєвої або іменної)
75 UAH
При замовленні платіжної картки
Виготовлення додаткових платіжних карток та ПІН-кодів або переоформлення в зв'язку з завершенням терміну дії/пошкодженні чи втраті додаткових платіжних карток та ПІН-кодів:
за рахунком в польских злотих
за рахунком в гривнях - MC Debit World
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 (по рахункам в гривні):
В банкоматах та POS-терміналах АТ "Ідея Банк":

послуга не надається
75 UAH
не тарифікується
150 UAH

-

При замовленні платіжної картки

1% min 5 UAH

В банкоматах, касах інших банків та через POS-термінали в торгівельній мережі в межах України

2.5.3

При знятті готівки за кордоном

1% + 5 UAH

При здійсненні трансакції

1,5% + 30 UAH

2.6

Комісія за здійснення операції у валюті, відмінній від валюти рахунку (по рахункам в гривні)

2.7

Плата за блокування картки у внутрішній системі процесингового центру з ініціативи клієнта
Блокування карток і розміщення в міжнародний стоп-лист (включаючи блокування у внутрішній
системі)
Рослідування спірної транзакції, у разі безпідстаного оскарження транзакції:

2.9

-

не тарифікується

2.5.2

2.8

від суми операції, при здійсненні
операції

1% min. 5 UAH

- переказу коштів на депозит - "Вільні кошти Онлайн"

1.5.2

-

1%

При здійсненні трансакції

10 UAH

При наданні послуги

2500 UAH

При наданні послуги

2.9.1

Плата за запит документів на підтвердження операцій (copy request)

50 UAH

При наданні послуги

2.9.2

Плата за повернення помилково списаних сум (chargeback/representment/ compliance case)

70 UAH

При наданні послуги

2.9.3

Підготовка документів для повернення списаних сум через арбітражний суд платіжної системи

100 UAH

При наданні послуги

2.10
2.11
2.11.1
2.11.2

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

10 UAH

При наданні послуги

2.12
2.13

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

1 раз на добу – Не тарифікується, потім – 2 UAH
2 UAH

При здійсненні трансакції

3 UAH

При здійсненні трансакції

При здійсненні трансакції
Плата стягується в перший робочий день
2.14 Щомісячна плата за обслуговування неактивного рахунку
кожного місяця з позитивного залишку
коштів.
** Плата стягується, починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому рахунок було визначено, як неактивний. У випадку, якщо розмір залишку на поточному рахунку менше ніж розмір тарифу, щомісячна
плата за неактивний рахунок 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.
3
Відсоткові ставки, пені, штрафи2
Нарахування відсотків на залишок коштів на поточних рахунках:
3.1
В останній робочий день місяця
3.1.1 По рахунку в гривні
не нараховуються
1

3.1.2
3.2

По рахунку в польских злотих
Плата за використання коштів понад витратний ліміт по платіжній картці (технічний овердрафт)

1%, min 5 UAH

50 UAH, але не більше
залишку коштів на рахунку**

не нараховуються
35% річних від суми заборгованості

В день погашення заборгованості

Примітки:
1
Неактивний рахунок – це рахунок, за яким протягом 180 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.
2
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.

