Додаток №1 до Протоколу
Тарифного комітету від
"16" липня 2021р. № 16/07/2021

(редакція діє з 20.07.2021р.)

ТАРИФИ АТ«ЄПБ» ПО ОПЕРАЦІЯХ З ПЛАТІЖНИМИ КАРТКАМИ "БАНКІВСЬКА КАРТКА "bank 2"

Masterсard World
Debit Instant
Masterсard World
Issue/Masterсard
Debit (термін дії
Debit Virtual
картки 5 років)*
(термін дії картки
5 років)*

Послуги

№ з/п

ПДВ

Коментар

Відкриття, обслуговування та закриття поточного рахунку (далі - ПР)
1
2

Валюта поточного рахунку
Вартість оформлення пакету послуг

гривня
не тарифікується

3

Відкриття поточного рахунку

не тарифікується

4

Нарахування процентів на залишок власних коштів на ПР, відкритий в
національній валюті, річних**

5

Обслуговування неактивного рахунку1

6

Плата за закриття поточного рахунку

7

Оформлення та обслуговування основної платіжної картки

8

Оформлення та обслуговування додаткової платіжної картки***

9

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

не тарифікується

10

Перевипуск додаткової картки по завершенні її дії

не тарифікується

11

Достроковий перевипуск основної/додаткової картки за ініціативою
Банку

не тарифікується

12

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

13.

Зарахування готівки на ПР, до якого випущена ПК:

без ПДВ

5,0%
50 грн.

без ПДВ

Зараховується на рахунок Клієнта
щомісячно, відповідно до умов
Договору
Сплачується щомісячно

не тарифікується
Оформлення та перевипуск платіжної картки (далі - ПК)
не тарифікується

150 грн.

без ПДВ

Сплачується не пізніше дня
отримання платіжної картки

150 грн.

150 грн.

без ПДВ

Сплачується не пізніше дня
отримання платіжної картки

150 грн.

150 грн.

без ПДВ

Сплачується не пізніше дня
отримання платіжної картки

Зарахування коштів на ПР
13.1.

в касах відділень АТ "ЄПБ"

не тарифікується

13.2.

в терміналі самообслуговування (ПТКС)
Партнера

не тарифікується

14.
14.1.
14.2.
15.

Безготівкове зарахування на ПР, до якого випущена ПК:
у разі надходження коштів з рахунків, відкритих в АТ "ЄПБ"
у разі надходження коштів з інших банків
Отримання готівки, розрахунки через ПК та ПР
Зняття готівки в межах залишку власних коштів:

не тарифікується
не тарифікується

0,5%

без ПДВ

Сплачується від суми видачі готівки
в день надання послуги

2%

без ПДВ

Сплачується від суми видачі готівки
в день надання послуги

15.1.

в банкоматах банків на території України (у т.ч. банкоматах АТ "ЄПБ")

15.2.

в банкоматах банків за межами України

15.3.

в касах відділень АТ "ЄПБ" (з ПР без використання ПК)

15.4.

в касах відділень АТ "ЄПБ" ( через POS-термінали)

0,5%

без ПДВ

15.5.

в касах відділень інших банків на території України

0,5%

без ПДВ

15.6.

в касах відділень інших банків за межами України

2%

без ПДВ

Сплачується від суми видачі готівки
в день надання послуги

4%

без ПДВ

Сплачується від суми видачі готівки
в день надання послуги

4% від суми видачі готівки + еквівалент
3 дол. США

без ПДВ

Сплачується в день надання послуги

16.

не тарифікується
Сплачується від суми видачі готівки
в день надання послуги
Сплачується від суми видачі готівки
в день надання послуги

Зняття готівки за рахунок кредитних коштів:

16.1.

в банкоматах банків на території України (у т.ч. банкоматах АТ "ЄПБ")

16.2.

в банкоматах банків за межами України

16.3.

в касах відділень АТ "ЄПБ" (з ПР без використання ПК або через POSтермінали)

4%

без ПДВ

16.4.

в касах відділень інших банків на території України

4%

без ПДВ

16.5.

в касах відділень інших банків за межами України2

4% від суми видачі готівки + еквівалент
3 дол. США

без ПДВ

Сплачується в день надання послуги

1%

без ПДВ

Сплачується від суми списання з
картрахунку за операцією³ в день
надання послуги

17.

18.

19.
19.1.

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

Оплата за товари та послуги в торгово-сервісній мережі та в мережі
Інтернет
Перерахування коштів з ПР

не тарифікується

Переказ власних коштів з ПР (за реквізитами) в сервісі "Мобільний додаток":
на власні рахунки, відкриті в АТ "ЄПБ"

не тарифікується

Сплачується від суми видачі готівки
в день надання послуги
Сплачується від суми видачі готівки
в день надання послуги

не тарифікується

19.2.

на рахунки в межах Банку

19.3.

на рахунки в інших Банках

19.4.

Сплата заборгованості за кредитами, оформленними в АТ "ЄПБ"

20.

20.5.
21.
21.1.
21.2.

на рахунки в межах Банку

21.3.

на рахунки в національній валюті в інших Банках

21.4.

Сплата заборгованості за кредитами, оформленними в АТ "ЄПБ"

22.
22.1.
22.2.
22.3.

Переказ кредитних коштів з ПР (за реквізитами) в відділеннях АТ "ЄПБ":
на власні рахунки, відкриті в АТ "ЄПБ"
на рахунки в межах Банку
на рахунки в національній валюті в інших Банках

22.4.

Сплата заборгованості за кредитами, оформленними в АТ "ЄПБ"

20.4.

23.

не тарифікується

без ПДВ

4%

не тарифікується
без ПДВ

0,5%

4%

без ПДВ

Сплачується від суми операції в день
надання послуги

4%

без ПДВ

Сплачується від суми операції в день
надання послуги

Переказ власних коштів з ПК на ПК (P2P перекази) в сервісі "Мобільний додаток":
між власними картками, що емітовані АТ "ЄПБ"

не тарифікується

на картки інших осіб, що емітовані АТ "ЄПБ"

не тарифікується

23.3.

на картки, що емітовані іншими банками

не тарифікується

25.
25.1.
25.2.
25.3.
26.
26.1.

Сплачується від суми операції в день
надання послуги

не тарифікується

23.2.

24.1.

Сплачується від суми операції в день
надання послуги

не тарифікується

23.1.

24.

Сплачується від суми операції в день
надання послуги

Переказ кредитних коштів з ПР (за реквізитами) в сервісі "Мобільний додаток":
на власні рахунки, відкриті в АТ "ЄПБ"
на рахунки в межах Банку
на рахунки в інших Банках
на вкладні (депозитні) рахунки в АТ "ЄПБ" з метою розміщення або
поповнення вкладу
Сплата заборгованості за кредитами, оформленими в АТ "ЄПБ"
Переказ власних коштів з ПР (за реквізитами) в відділеннях АТ "ЄПБ":
на власні рахунки, відкриті в АТ "ЄПБ"

20.1.
20.2.
20.3.

без ПДВ

0,5%

Переказ власних коштів з ПК на ПК (P2P перекази) в інших сервісах:
між власними картками, що емітовані АТ "ЄПБ" або на картки інших
осіб, що емітовані АТ "ЄПБ" або іншими банками
Переказ кредитних коштів з ПК на ПК (P2P перекази) в сервісі "Мобільний додаток":
між власними картками, що емітовані АТ "ЄПБ"
на картки інших осіб, що емітовані АТ "ЄПБ"
на картки, що емітовані іншими банками
Переказ кредитних коштів з ПК на ПК (P2P перекази) в інших сервісах:
між власними картками, що емітовані АТ "ЄПБ" або на картки інших
осіб, що емітовані АТ "ЄПБ" або іншими банками

не тарифікується

4%

без ПДВ

Сплачується від суми операції в день
надання послуги

4%

без ПДВ

Сплачується від суми операції в день
надання послуги

Додаткові та сервісні послуги
Плата за SMS/Push-повідомлення (за 30 днів)
Плата за користування послугою Дистанційного обслуговування6

не тарифікується
не тарифікується

28.

Зміна ПІН-коду в сервісі "Мобільний додаток" та у банкоматі АТ "ЄПБ"

не тарифікується

29.

Плата за отримання інформації про залишок коштів на рахунок:

27.
29.1.

29.1.

в банкоматах України

10 грн.

без ПДВ

Сплачується в день надання послуги

29.2.

в банкоматах за межами України

10 грн.

без ПДВ

Сплачується в день надання послуги

30.

Плата за надання довідкової інформації щодо стану поточного
(карткового) рахунку в електронному вигляді:

31.

Плата за надання довідкової інформації щодо стану поточного (карткового) рахунку на паперових носіях:

31.1.

Надання виписки по рахунку за будь-який період на вимогу Клієнта

31.2.

Надання довідки про наявність поточного рахунку та залишок коштів на
ньому

31.3.

Надання довідки про стан заборгованості за кредитним договором

31.4.

Постановка карти в міжнародний (паперовий) стоп-лист

32.

не тарифікується

75 грн.

без ПДВ

Сплачується в день отримання заяви
від Клієнта

еквівалент 50 дол. США

без ПДВ

Оплата при наданні послуги та через
кожні 30 днів при знаходженні ПК у
стоп листі

Розслідування, зміна/уточнення умов платежу, анулювання платежу за ініціативою Клієнта по переказах, здійснених Клієнтом:

32.1.

в національній валюті

32.2.

в іноземній валюті

50 грн.

без ПДВ

Сплачується в день надання послуги

послуга не надається

Супроводження розгляду претензії

50 грн.

без ПДВ

Сплачується в день надання послуги

33.

Плата за безпідставне оскарження трансакції

500 грн.

без ПДВ

Сплачується в день надання послуги

34.

Оформлення сервісу "Регулярний платіж"

Входить у вартість пакету послуг

35.

Відкриття вкладного рахунку "Ощадний рахунок" в національний валюті

Входить у вартість пакету послуг

32.3.

Купівля/продаж/конвертація іноземної валюти

36.

Продаж безготівкових валютних коштів на УМВР

0,5% min 300 грн.

без ПДВ

Сплачується у день надання послуги.
Входить у вартість пакету, якщо
продаж безготівкових валютних
коштів здійснюється АТ "ЄПБ" з
метою погашення боргових
зобов’язань Клієнта перед Банком у
випадку, коли валюта комісії
відрізняється від валюти рахунку

37.

Купівля безготівкових валютних коштів на УМВР

0,5% min 100 грн.

без ПДВ

Сплачується в день надання послуги

38.

Конвертація безготівкової іноземної валюти однієї іноземної держави на
безготівкову іноземну валюту іншої держави

0,5% min 300 грн.

без ПДВ

Сплачується в день надання послуги

Ліміти
Ліміт на 1 операцію – 29 999 грн
Ліміт на місяць – 250 000 грн

39

Вихідний Р2Р переказ

40

Оплата товарів та послуг в мережі
інтернет

Ліміт на місяць – 1000 грн

41

Зняття готівки в банкоматах інших
Банків

Обмежень не становлено

42

Зняття готівки в POS-термінал інших
Банків

Обмежень не становлено

43

Оплата товарів та послуг в
підприємствах торгівлі через POSтермінал

Обмежень не становлено

44

Зміна індивідуальних лімітів

Встановлюється в день замовлення платіжної карти.
Змінюються за ініціативою Клієнта

Входить у вартість випуску та обслуговування ПК
Бонусна програма

45

Розміри, за якими нараховуються Бонуси:

*% від суми операції, здійсненої за рахунок власних коштів та/або Кредитного ліміту, що нараховується, до відрахування податків і зборів;
** % від суми операції, здійсненої за рахунок власних коштів та/або Кредитного ліміту, що нараховується, до відрахування податків і зборів.
Тариф діє 60 календарних днів з дати відкриття поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використанням ПК (але не пізніше ніж до 01.10.2021), для Учасників Програми, які
відкрили поточний рахунок в період з 01.07.2021 по 01.10.2021 та отримали ПК в результаті активації запрошення у вигляді посилання на скачування Мобільного додатку «bank2», отриманого від
діючого Клієнта Банку, а також здійснили операцію з оплати товарів та/або послуг в торгово-сервісній мережі та/або в мережі Інтернет.

Умови обслуговування кредитної лінії/овердрафту в рамках кредитних пакетів послуг "Кредитна картка"

46

Обов'язковий мінімальний платіж (ОМП)

47

Пільговий період****

48

Проценти за користування кредитною лінією, річних

до 76 днів

48.1

пільгова процентна ставка3

48.2

стандартна процентна ставка 4

48.3

підвищена процентна ставка5

49

без ПДВ

5%

ОМП - сума обов'язкового
мінімального платежу складається з
частки від суми поточної
заборгованості станом на останній
робочий день місяця. В суму ОМП, у
разі наявності, включаються суми
недозволеного овердрафту,
процентів за користування
кредитною лінією, процентів за
користування несанкціонованим
овердрафтом, штрафів за
прострочення ОМП та суми
прострочених заборгованостей
минулих періодів

Проценти за користування несанкціонованим овердрафтом, річних

49.1

Плата за обслуговування кредитного залишку

49.2

Штраф за прострочення ОМП

0,0001%
39,6%

Списується з рахунка Клієнта,
щомісячно, відповідно до умов
Договору

-

79,2%
не тарифікується
0,00 грн.

без ПДВ

¹ - Плата стягується в перший робочий день 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.
Неактивний рахунок – це рахунок, за яким протягом 12 місяців 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. Даний тариф не застосовується, якщо до поточного рахунку прив'язані депозити (вклад та проценти за вкладом виплачуються на ПР з ПК).
² - Без урахування можливої комісійної винагороди інших банків
3

Пільгова процентна ставка нараховується на суму основної заборгованості по рахунку ПК для відповідних категорій транзакцій під час дії пільгового періоду

4

Стандартна процентна ставка нараховується на суму основної заборгованості по рахунку ПК для відповідних категорій транзакцій (зняття готівки, покупки, інше), визначених умовами ДКБО

5

Підвищена процентна ставка нараховується на суму основної заборгованості по рахунку ПК у разі виникнення простроченої заборгованості по рахунку ПК замість стандартної процентної ставки

6

Дистанційне обслуговування - комплекс інформаційних послуг по рахунках Клієнта і здійснення операцій за рахунком на підставі дистанційних розпоряджень Клієнта – розпорядження Банку виконати певну операцію, яке передається Клієнтом за
допомогою Інтернету (Мобільного додатку, месенджерів тощо), а також через Контактний центр Банку
* Оформлення платіжних карток типу Masterсard Debit Virtual та Masterсard World Debit - послуга не надається
** Проценти нараховуються на залишок власних коштів, при умові що залишок власних коштів не менше ніж 100 грн., що сформувались станом на кінець операційного дня Банку та виплачуються першого числа календарного місяця, що слідує за
розрахунковим. Під час нарахування та виплати процентів на залишок власних коштів Клієнта Банк, виконуючи функцію податкового агента, утримує податки та обов’язкові платежі та перераховує їх до бюджету в розмірі та порядку, визначеному
чинним законодавством України. Метод розрахунку - факт/факт (фактична кількість днів у місяці і році).
*** Оформлення додаткових ПК - послуга не надається
**** Пільговий період - проміжок часу, протягом якого проценти за користування кредитом/комісійна винагорода за обслуговування кредиту нараховуються по пільговій ставці при використанні ПК у розрахунках за товари та послуги. Пільговий
період розповсюджується на всі операції з клієнтами.

Секретар Тарифного комітету

____________

