Умови та тарифи обслуговування карткового рахунка

(в національній валюті за міжнародними платіжними картками для обслуговування кредитної лінії)
Тариф\Картковий продукт

Visa Rewards,
MasterCard Mass PayPass

Термін дії карток

Додаткові умови та
коментарі до
послуги/тарифу

3 роки

Розрахункове обслуговування рахунку:
протягом строку дії картки на ім`я власника
рахунку

Включено у вартість
обслуговування зарплатного
карткового рахунку

протягом дії додаткової картки на ім`я
власника рахунку/ довіреної особи власника
рахунку:
Visa Rewards, MasterCard Mass PayPass, 3 роки
протягом дії дубліката картки:
замість зіпсованої з вини клієнта (за ініціативою
клієнта)

50 грн.
30 грн.

замість втраченої/вкраденої картки із внесенням
у стоп-список (за ініціативою клієнта)
випущеного за ініціативою Банку
Термінова видача готівки за кордоном
Термінове оформлення картки за кордоном

100 грн.

Застосовується за кожну
втрачену/ викрадену
картку, а також у випадку
неповернення картки до
Банку у разі закінчення
строку її дії.

1 грн.
Сума згідно з рахунком
платіжної
системи+1% від суми
Сума згідно з рахунком
платіжної
системи+1% від суми

Мінімальний первинний внесок на
картковий рахунок

Не застосовується
ЗАГАЛЬНІ ТАРИФИ

Назва тарифу
1

Видача готівки

1.1.

З використанням платіжної картки

1.1.1

Кредитних коштів:

Розмір тарифу

1.1.1.1

в АТ "Укрексімбанк"

1.1.1.2

у банках-партнерах

3%, мін. 10 грн.

1.1.1.3

в інших банках України

3%, мін. 10 грн.

1.1.1.4

за межами України

3% + 3 дол.США

1.1.2
1.1.2.1

3% + 3 грн.

Власних коштів:
в АТ "Укрексімбанк"

Включено у вартість
обслуговування
зарплатного карткового

Додаткові умови та
коментарі до
послуги/тарифу

рахунку
1.1.2.2

у банках-партнерах

1.1.2.3

в інших банках України

1.1.2.4

за межами України

1.2

Без використанням платіжної картки

2

Безготівкові зарахування коштів на
картковий рахунок

3
3.1

Приймання готівки для поповнення
карткового рахунку:
з використанням платіжної картки

3.2

без використання платіжної картки

4
5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3

Проведення розрахунків по картковим
рахункам не у валюті рахунку:
Переказ коштів з карткового рахунку:
у межах Банку:
за платіжним дорученням клієнта у письмовому
вигляді
через банкомат або транзакційний термінал у
сумі,яка не перевищує еквівалент 150 тис. грн.
періодичними платежами на умовах
договірного списання згідно із заявою

5.1.4

за платіжним дорученням клієнта в
електронному вигляді

5.2

у межах України:

5.2.1

за платіжним дорученням клієнта у письмовому
вигляді

1%, мін. 5 грн.
1,5% + 7 грн.
2% + 3 дол.США
3% + 3 грн.

Окрім операцій, які
виконуються при
закритті карткового
рахунку, у випадку якщо
залишок становить
менше, ніж 20 грн.

плата включена у
вартість обслуговування
зарплатного карткового
рахунку

плата включена у
вартість обслуговування
зарплатного карткового
рахунку
0,5% від суми, мін. 5
грн., макс. 500 грн.
1% від суми

2%, мін.25 грн.,
макс.1000 грн.
2%, макс. 300 грн.
2%, макс. 300 грн.

2%, макс. 300 грн.

3%, мін. 30 грн., макс.
5000 грн.

Застосовується для всіх
переказів періодичними
платежами, окрім
переказу коштів в межах
програми «Разом за
життя» та програми
допомоги Збройним
силам України;
Здійснюється за умови
укладання Договору на
обслуговування у
системі «Enter EXIM™».
Переказ коштів з
карткового рахунку в
межах України
проводиться виключно у
національній валюті
Застосовується для всіх
переказних операцій,
окрім тих, які
виконуються при
здійсненні благодійних
переказів в межах
програми "Разом за
життя" та програми
допомоги Збройним
силам України.

5.2.2

за платіжним дорученням клієнта в
електронному вигляді

5.2.3

Переказ коштів з карткового рахункуу/ у межах
України/ за допомогою картки Visa на рахунок
будь-якої карти Visa через банкомат або
транзакційний термінал у сумі, яка не
перевищує 149 999,99 грн.
Запит про здійснення проведеного платежу з
карткового рахунку з використанням або без
використання картки за клопотаням клієнта

6

2%, макс. 2000 грн.

1,0% мін. 5 грн.

100 грн. за операцію

7
7.1

Надання виписки по картковому рахунку:
на паперовому носії:

7.1.1

позачергової в Банку

75 грн. за кожну виписку

7.1.2

з додатком із зазначенням номера карткового
рахунку в Банку (українською мовою)
з додатком із зазначенням номера карткового
рахунку в Банку (англійською мовою)

75 грн. за кожну виписку

з додатком із зазначенням номера карткового
рахунку в Банку (українською мовою) за
терміновість у день подання запиту
з додатком із зазначенням номера карткового
рахунку в Банку (англійською мовою) за
терміновість у день подання запиту
з архіву (понад 3 роки з поточної дати)

150 грн. за кожну
виписку

7.1.7

з архіву (понад 3 роки з поточної дати) у день
подання запиту (за терміновість)

300 грн. за кожну
виписку

7.2

в електронному вигляді засобами
електронного зв'язку:
місячної (за останній звітний період) із
застосуванням e-mail

7.1.3
7.1.4

7.1.5

7.1.6

7.2.1

150 грн. за кожну
виписку

300 грн. за кожну
виписку
150 грн. за кожну
виписку

1 грн. за кожну виписку

7.2.2

місячної у транзакційних терміналах більше 1го разу на день

1 грн. за кожну виписку

7.2.3

дублікату з додатком у банкоматах або
транзакційних терміналах
із застосуванням sms-інформування

1 грн. за кожну виписку

7.2.4

Здійснюється за умови
укладання Договору на
обслуговування у
системі «Enter EXIM™».
Застосовується для всіх
переказних операцій,
окрім тих, які
виконуються при
здійсненні благодійних
переказів в межах
програми «Разом за
життя» та на користь
збройних сил України.

10 грн. на місяць

Застосовується у разі,
якщо внаслідок
перевірки Банком буде
доведено правомірність
списання коштів за
здійснену операцію та
прийняте рішення не
сплачувати клієнту
кошти по здійсненій
розрахунковій операції

7.2.5

7.2.6

в банкоматі або транзакційному терміналі
Банку та банків-партнерів (крім АТ
"Ощадбанк") (залишок) більше 1-го разу на
день
в банкоматах інших банків (у тому числі в АТ
"Ощадбанк")

0,7 грн. за кожну
виписку
5 грн. за кожну виписку

8.1.

Термінова видача платіжної картки
міжнародних платіжних систем на вимогу
держателя картки, емітованої АТ
"Укрексімбанк" та вилученої банкоматом
АТ "Укрексімбанк"
в межах міста:

8.1.1

протягом 8 робочих годин

120 грн.

8.1.2

протягом 16 робочих годин

90 грн.

8.2

за межами міста:

8.2.1

у термін до 16 робочих годин

9

Зміна ПІН-коду через банкомати та
транзакційні термінали АТ "Укрексімбанк"
за ініціативою клієнта
Вилучення із стоп-списку картки за заявою
клієнта, раніше заявленої як втраченої /
викраденої
Оформлення і доставка картки за
місцезнаходженням держателя

8

10

11

12

Термінове оформлення картки з видачею в
Головному офісі банку протягом 8 робочих
годин

13

Пеня за прострочення погашення Технічної
заборгованості
Ставка для нарахування процентів за
залишками коштів на розрахунковій частині
карткових рахунків
Ставка для нарахування процентів за
залишками коштів на накопичувальній
частині карткового рахунку "Мої
заощадження"

14

15

Застосовується при
наданні виписки в
банкоматах всіх інших
банків (у тому числі в АТ
"Ощадбанк")

600 грн.
5 грн.
6 грн.
600 грн.

Застосовується
додатково до тарифів за
розрахункове
обслуговування рахунків

300 грн.

Застосовується
додатково до тарифів за
розрахункове
обслуговування рахунків

0,2% за кожний день
прострочення
0%
4.3% річних

У випадку, якщо до рахунку більше 6 місяців поспіль немає жодної картки, термін дії якої не закінчився, утримується штраф
у розмірі 100 грн. на місяць.

