
 

 

«Затверджено» 
Додаток № 1 до Рішення Тарифного комітету № __ 

від ____________ 
Починають діяти з 01.03.2016 

Тарифи по операціях за картками MasterCard Debit міжнародної платіжної системи  

MasterCard WorldWide 

№ Тип картки MasterCard Debit 

Умови користування кредитною лінією 

1 Пільговий період для погашення заборгованості, що виникла внаслідок здійснення 

розрахунків карткою за товари та послуги та мережі Інтернет 
до 59 днів1 

2 Відсоткові  ставки за користування кредитною лінією:  

2.1 протягом дії Пільгового періоду, % на місяць 0,01%2 

2.2 Стандартна відсоткова ставка за користування кредитними коштами,  річних 40% 

3 Розмір обов’язкового мінімального платежу, який повинен бути щомісячно сплачений в 
разі виникнення заборгованості (% від суми фактичної заборгованості, що виникла в 

розрахунковому періоді) 

5% 

Тарифи на видачу та обслуговування платіжної картки та карткового рахунку 

4 Плата за обслуговування карткового рахунку3. Включає: 

- відкриття, закриття рахунку; 
- блокування, розблокування картки; 

- випуск платіжної картки;  

- надсилання щомісячного звіту-рахунку електронною поштою;  
- надсилання платіжної картки поштою за вказаною адресою;  

- надсилання ПІН-коду поштою за вказаною адресою; 

5 грн. 

5 Надсилання щомісячного звіту-рахунку поштою за вказаною адресою 5 грн. 

6 Плата за переоформлення платіжної картки та ПІН-коду відповідно до заяви клієнта  55 грн. 

7 Комісія за видачу готівки  4:  

 - за рахунок власних коштів  

7.1 в банкоматах будь-яких банків на території України та за кордоном Не тарифікується 

7.2 в пунктах видачі готівки будь-яких банків на території України та за кордоном Не тарифікується  

 - за рахунок кредитних коштів   

7.3 в банкоматах будь-яких банків на території України та за кордоном 5% 

7.4 в пунктах видачі готівки будь-яких банків на території України та за кордоном 5%  

8 Здійснення операцій в торговельно-сервісній мережі та мережі Інтернет Не тарифікується 

9 Комісія за використання кредитних коштів, відсоток від суми заборгованості на дату 

закінчення пільгового періоду 
1%  

10 У разі виникнення несанкціонованого овердрафту відсотки нараховуються від суми 

заборгованості, відсотків за день6 
0,15% 

11 Пеня  за прострочення Мінімального платежу, за кожен факт прострочення7 50 грн. 

12 Надання довідок щодо операцій та залишку на картковому рахунку шляхом смс-
інформування8  

5 грн. 

13 Програма страхування ризиків:  

13.1 Страховий тариф за перший місяць страхування  2,4% 

13.2 Страховий тариф за другий та наступні місяці страхування9 0,65455% 

14 Комісії Банку за перекази у системі  OTP Smart з /на карткового рахунку згідно з тарифами послуги OTP Smart 

15 Комісія Банку за перекази у системі OTP Smart з /на карткового рахунку за рахунок 
кредитних коштів 

4 % з урахування тарифів послуги 
OTP Smart 

16 Надання офіційної довідки за рахунком за письмовою вимогою клієнта 75 гривень (за кожний екземпляр) 

17 Плата за з’ясування Банком обставин здійснення операції, щодо якої держателем письмово 

заявлено про сумніви щодо факту її здійснення, а Банком з’ясовано, що операція мала 
місце, грн.: 

200 гривень 

18 Винагорода Банку за видачу коштів з карткового рахунку через касу Банку без використання 

картки10, відсотки від суми операції 
5 % + 5 грн. 

19 Винагорода Банку за переказ коштів на інший рахунок, відкритий у Банку без використання 

картки10, відсотки від суми операції 
5 % + 5 грн. 

Примітка: При здійсненні Платіжної операції за межами України Платіжна система перераховує суму операції у долари США або ЄВРО за курсом, встановленим  

нею самостійно. Подальший перерахунок у валюту карткового рахунку здійснюється Банком за комерційним курсом, по операціям з платіжними картками що 

встановлюється Банком.  
1 Тривалість Пільгового періоду може коливатися від 28 до 59 днів, залежно від кількості календарних днів у місяцях, протягом яких він діє та дати проведення 

операції клієнтом 

2 Проценти нараховуються на заборгованість по операціям розрахунків карткою за товари, послуги, розрахунки в мережі Інтернет та за умови погашення повної суми 

заборгованості за кредитною лінією протягом пільгового періоду. Пільгова відсоткова ставка не застосовується до переказів коштів через OTP Smart, Visa Money 

transfer, Money send, а також через інші ресурси, такі як my.alfabank.ua, liq pay та інші. 

3 Стягується щомісячно шляхом списання з карткового рахунку у разі наявності заборгованості по рахунку на дату закінчення поточного розрахункового циклу 

4 Плата стягується шляхом списання з карткового рахунку у валюті рахунку. Інші банки можуть стягувати додаткову комісію у валюті видачі готівки.  
5 Відсотки виплачуються на картрахунок щомісячно. 

6 Відсотки нараховуються щомісячно. 



 

 

7 Стягується щомісячно шляхом списання з карткового рахунку в разі виникнення простроченої заборгованості по картковому рахунку на 6-ий день з моменту 

виникнення простроченої заборгованості. 

8 Стягується щомісячно шляхом списання з карткового рахунку Держателя у разі наявності заборгованості по рахунку на дату закінчення поточного розрахункового 

циклу. 

9 Стягується щомісячно шляхом списання з карткового рахунку у разі наявності заборгованості по рахунку на дату закінчення поточного розрахункового циклу.  

10 У випадку закриття карткового рахунку, видача коштів з карткового/транзитного рахунку через касу Банку або переказ коштів на інший рахунок Банку, 

здійснюється безкоштовно, через 45 днів після оформлення  заяви на закриття рахунку.  Переказ /повернення коштів з карткового рахунку клієнта, в разі, якщо він є 
неналежним отримувачем коштів, здійснюється безкоштовно  


