ТАРИФИ АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»
по оформленню та обслуговуванню корпоративних платіжних карток
для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців1
ТИП КАРТИ /
НАЙМЕНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ПОСЛУГИ (ОПЕРАЦІЇ)

№

1. Оформлення, видача та річне обслуговування корпоративних карток
Відкриття/закриття поточного рахунку з використанням платіжної карти у валюті
UAH, USD, EUR, RUB, GBP
Оформлення / переоформлення та розрахункове обслуговування основної
1.2.
картки (за рік)
1.3.
Термін дії картки
2. Переоформлення карток в період дії
2.1.
Переоформлення карток за ініціативи Клієнта:
2.1.1.
переоформлення картки у зв’язку з фізичним псуванням, при втраті, крадіжці
2.1.2.
переоформлення ПІН-коду за допомогою SMS-повідомлення
2.2.
Переоформлення картки за ініціативою Банка
3. Операції по рахункам
3.1.
Безготівкове поповнення поточного рахунку з використанням платіжної карти
3.2.
Готівкове поповнення поточного рахунку (з використанням платіжної картки)
Переказ коштів з поточного рахунку з використанням платіжної карти на
3.2.1
поточний рахунок
3.3.
Зняття готівки з картки Банку на території України:
3.3.1.
в банкоматах Банку та банків-партнерів 2
3.3.2.
в касах відділень Банку

MASTERCARD BUSINESS /
VISA CLASSIC/
Іменна

Миттєва

Не тарифікується

1.1.

Не тарифікується

300 UAH
4 роки

300 UAH

Не тарифікується
Не тарифікується*
Не тарифікується
Не тарифікується
Не передбачено
Не тарифікується
1,0%
1,2%

в банкоматах інших банків
1,5 % + 5 UAH
в касах відділень інших банків та банків-партнерів (без врахування комісії
1,5 % + 5 UAH
банка-еквайра)
Зняття готівки з картки Банку за межами України (без врахування комісії банка3.4.
1,5 % + еквівалент 5 USD
еквайра)
3.5.
Безготівкова оплата товарів та послуг
Не тарифікується
Плата за конвертацію коштів при проведенні операцій, здійснених у валюті
3.6.
Не тарифікується
відмінній від валюти рахунку 3
4. Додаткові послуги
4.1.
Позачергова виписка по поточному рахунку з використанням платіжної карти
15 UAH
4.2.
Довідка про стан поточного рахунку з використанням платіжної карти
50 UAH
4.3.
Блокування / Розблокування картки у внутрішній системі Банка
Не тарифікується
4.4.
Унесення картки до міжнародного стоп-списку МПС 4
Еквівалент 40 USD
4.6.
Розшук (запит), уточнення, повернення, анулювання, зміна умов переказів по спірним списанням (за кожну транзакцію)
по непідтвердженим розслідуванням, коли обґрунтованість претензії Клієнта
4.6.1.
Еквівалент 10 USD
не була підтверджена (за кожну претензію, одна сума – одна претензія) 5
4.6.2.
запит початкових документів
Еквівалент 10 USD
4.6.3.
підготовка до проведення арбітражної процедури в МПС 6
Еквівалент 20 USD
4.6.4.
арбітражні процедури (за кожну транзакцію) 6
Еквівалент 500 USD
4.7.
Плата за користування несанкціонованим овердрафтом:
4.7.1. плата за користування несанкціонованим овердрафтом
для рахунків, відкритих в UAH – 48% річних; в USD/EUR/RUB – 32% річних
4.8.
Плата за перегляд балансу по рахунку з використанням картки в банкоматах (в т.ч. іншому термінальному обладнанні):
3.3.3.
3.3.4.

Банку та банків-партнерів
Не тарифікується
третіх банків на території України
Не тарифікується
4.8.3.
за межами України
Не тарифікується
4.9.
Плата за друк міні-виписки, залишку(чек) в банкоматах Банку
Не тарифікується
4.10. Заміна ПІН-коду в банкоматах Банку
5 UAH
4.11. Надання клієнтам банку виписок про стан рахунку на мобільний телефон-послуга GSM-banking.*
4.12.1.
на номер національного оператора мобільного зв'язку: щорічно
Не тарифікується
4.12.2.
на номер іноземного оператора мобільного зв'язку: щорічно/щомісячно/1 SMS
880 UAH / 80 UAH / 4 UAH
5. Щомісячні плати
5.1.
Щомісячна комісія за обслуговування неактивного рахунку із залишком коштів 7
у сумі залишку на рахунку, але не більше 100 грн. із розрахунку за місяць
4.8.1.
4.8.2.

* Вартість SMS згідно тарифів мобільних операторів - 0,94 UAH для всіх абонентів національних GSM- операторів. Для отримання PIN-коду надішліть SMS-повідомлення на
номер 9955. У тексті необхідно написати слово «PIN», поставити пробіл та вказати останні чотири цифри картки (приклад: PIN 0000).
Оплата комісій, по операціям здійснюються в гривнях за курсом НБУ на день оплати.
З чинним переліком банків-партнерів можна ознайомитись на сайті Банку.
3
Якщо валюта розрахунку за операцією, яка здійснюється за допомогою картки, не збігається з валютою Рахунку, Банк (за результатами обробки інформації про виконані
операції), здійснює перерахунок суми за операцією у валюту розрахунку за курсом Банку, встановленим для Процесингового центру на день розрахунків.
4
Мінімальний строк унесення в міжнародний стоп-список – 2 тижні.
5
Непідтвердженою вважається претензія, по якій, в результаті проведеного розслідування, надана Клієнтом інформація не отримала підтвердження. А саме: по результатам
інкасації АТМ не підтверджується факт не отримання грошових коштів Клієнтом; по результатам запиту торговця покупка, що оскаржується підтверджена чеком з підписом;
операції, здійснені з використанням реквізитів картки (інтернет-операції) тощо.
6
Сума вноситься на рахунок в якості забезпечення до початку процесу на підставі заяви Клієнта про участь в арбітражному процесі.
7
Неактивним вважається рахунок з використанням картки, на якому обліковується залишок коштів і за яким протягом 3-х місяців після закінчення терміну дії картки не була
переоформлена картка на новий період дії та відсутні поточні надходження на такий рахунок. У разі, якщо залишок на неактивному рахунку з використанням картки менше
встановленого тарифу, комісія встановлюється в розмірі залишку коштів на цьому рахунку.
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