
Протокол № 13/08/2018
від 13.08.2018р.

№ з/п

MasterCard
Unembossed
(термін дії
картки 2
роки)

MasterCard
Gold (термін
дії картки 3

років)

ПДВ Коментар

1

2 без ПДВ
Зараховується на рахунок клієнта
щомісячно, відповідно до умов
Договору

3 без ПДВ

4 без ПДВ

5 без ПДВ

6 без ПДВ

7 без ПДВ

8 без ПДВ

9

10 без ПДВ

11 без ПДВ

12 без ПДВ

Сплачується за кожну  зміну ПІН-
коду, в день отримання Банком
інформації про надання такої
послуги

13 без ПДВ Сплачується в день замовлення
нового ПІН-коду

14
15

16

17 без ПДВ Сплачується в день переказу коштів

18
19
20

21 без ПДВ
Сплачується в день отримання
Банком інформації про списання
коштів

22 без ПДВ
Сплачується в день отримання
Банком інформації про списання
коштів³

23 без ПДВ
Сплачується в день отримання
Банком інформації про списання
коштів³

24

25 без ПДВ Договорне списання з КР в день
відображення операції по КР

26

27 без ПДВ Сплачується в день отримання заяви
від клієнта

28 без ПДВ

1%,
мін. 10грн. мах.500грн.

Надання довідок, пов'язаних з РКО карткового рахунку та/або станом
карткового рахунку (за кожну довідку)
- з терміном виконання на другий банківський день :
- з терміном виконання у день подання запиту (за терміновість)

100 грн.
200 грн.

0,70%
0,50%

Додаток №3 до Протоколу тарифного комітету від
13.08.2018 р. № 13/08/2018

Сплачується в день отримання заяви

Сплачується в касу Банку в день
замовлення  платіжної картки або
організацією згідно Договору на
РКО підприємства по здійсненню

виплат працівникам

60 грн. 150 грн.

60 грн. 150 грн.

Перерахунок суми за операцією, якщо валюта операції відрізняється від
валюти КР

1% від суми списання з
картрахунку за операцією³

Надоння інформації та виписок по КР

Надання щомісячну виписки про рух коштів за КР Входить у вартість випуску та обслуговування ПК

Надання додаткової виписки про рух коштів за КР (за кожну виписку) 10 грн.

Отримання готівки в банкоматах за межами України
2% від суми видачі готівки,
мін. еквівалент 3 доларів

США

Отримання готівки в POS-терміналах за межами україни
2% від суми видачі готівки,
мін. еквівалент 7 доларів

США²

Оплата товарів та послуг через POS-термінали (POS-термінал АТ "ЄПБ"
та інших банків)  та мережу інтернет Входить у вартість випуску та обслуговування ПК

Отримання готівки з КР в касі Банку без використання ПК
Входить у вартість випуску та обслуговування ПКОтримання готівки в POS-терміналах та банкоматах Банку

Отримання готівки в банкоматах інших банків України

Отримання готівки в POS-терміналах інших банків України 1,5% від суми зняття
готівки, + 3,00 грн.²

Перерахування коштів з КР без використання ПК
Переказ коштів з КР на рахунок в межах Банку

Переказ коштів з КР на рахунки, відкриті в іншіх банках України

Розрахунки через КР та ПК

Зарахування коштів на КР
Зарахування інших безготівкових коштів (крім заробітної плати) без ПДВ Сплачується в день зарахування

коштівЗарахування готівки через касу Банку

Перевипуск основної картки у зв'язку з пошкодженням/втратою картки

Перевипуск додаткової картки у зв'язку з пошкодженням/втратою
картки

Зміна ПІН-коду у банкоматі Банку та банкоматній мережі «Радіуc» 5 грн.

Поновлення ПІН-коду 20 грн.

Оформлення та перевипуск платіжної картки (далі -ПК)

Оформлення та обслуговування основної платіжної картки

Оформлення та обслуговування додаткової платіжної картки

Продовження терміну дії договору, шляхом перевипуску основної
платіжної картки після  закінчення терміну дії

Перевипуск додаткової картки по завершенні її дії

Достроковий перевипуск основної/додаткової картки за ініціативою
Банку

Входить у вартість випуску та обслуговування ПК

Сплачується в касу Банку в день
замовлення  платіжної картки або
організацією згідно Договору на

розрахунково-касове
обслуговування в межах
зарплатного проекту

0,2%

Нарахування відсотків на несанкціоновану заборгованість по КР, річних 48% Списується з рахунка клієнта,
щомісячно, відповідно до умов
ДоговоруНарахування відсотків на прострочену несанкціоновану заборгованість

по КР, річних 70%

Затверджено рішенням тарифного комітету
АТ "ЄПБ"

Голова Правління  АТ "ЄПБ"
______________З.Ю.Філенкова

Входить у вартість випуску та обслуговування ПК

ТАРИФИ АТ«ЄПБ» ПО ОПЕРАЦІЯХ З ПЛАТІЖНИМИ КАРТКАМИ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ MasterCard
("Зарплатний проект")

Послуги

Відкриття та обслуговування карткового рахунку (далі -КР)¹

Відкриття карткового рахунку Входить у вартість випуску та обслуговування ПК

Нарахування відсотків на залишок коштів на КР, річних



29 без ПДВ

30 без ПДВ

31 без ПДВ

32 без ПДВ

33 без ПДВ Договірне списання з КР в перший
робочий день місяця

34 без ПДВ

Сплачується за кожну операцію
блокування/разблокування, в день
отримання Банком інформації про
надання такої послуги

35 без ПДВ
Сплачується до проведення
розслідування, в день отримання
заяви від клієнта

36 Зняття готівки в банкоматах інших
банків кількість транзакцій-5

37 Зняття готівки в POS-термінал інших
банків кількість транзакцій-5

38

Оплата товарів та послуг в
підприємствах торгівлі через POS-
термінал (POS-термінал АТ "ЄПБ" та
інших банків) та мережу інтернет

кількість транзакцій-10

39

³ - по комерційному курсу Банку, що встановлений для розрахунків за допомогою ПК на день проведення списання грошових коштів з КР

Ліміти (добові)

Плата за з'ясування Банком обставин здійснення операцій, проведеної в
мережі інших банків 200 грн.

5 грн.

10 грн.

300 грн.
400 грн.

Перегляд залишку по КР у банкоматі на территорії України

² - Без урахування можливої комісійної винагороди інших банків

загальна сума зняття в
доларах США (або

еквівалент курс НБУ) -
1000,00

Встановлюється в день замовлення платіжної
карти. Змінюються в день отримання заяви від

клієнта

Сплачується в день отримання заяви
від клієнтаНадання довідок, пов'язаних з РКО карткового рахунку та/або станом

карткового рахунку англійською мовою (за кожну довідку)
- з терміном виконання на другий банківський день :
- з терміном виконання у день подання запиту (за терміновість)

Зміна індивідуальних лімітів Входить у вартість випуску та обслуговування ПК

загальна сума зняття в
доларах США (або

еквівалент курс НБУ) -
1000,00

загальна сума зняття в
доларах США (або

еквівалент курс НБУ) -
3000,00

Перегляд залишку по картковому рахунку у банкоматі (за межами
України)

¹ - Картковий рахунок (поточний рахунок, операції за якими можуть здійснюватись з використанням платіжної картки)

Інші параметри
GSM-banking - інформування щодо здійснених операцій по картковому
рахунку 10 грн.

Блокування/розблокування платіжної картки

1,50 грн.

Сплачується за кожний перегляд, в
день отримання Банком інформації
про надання такої послуги

Отримання міні-виписки у банкоматі Банку та банкоматній мережі
«Радіуc» 5 грн.


