Тарифи для карток ТП "Картка можливостей" міжнародних платіжних систем
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Тип картки

Mastercard Gold magnetic

Термін дії картки

3 роки

Загальні умови:

1.1. Відкриття та річне обслуговування2 (при наявності дебетної картки -безкоштовно 1)

120 грн

1.2. Додаткові платіжні картки

Не надаються

1.3. Послуга SMS-банкінг (щомісячна абонентська плата)5

Безкоштовно

1.4. Перевипуск картки за ініціативою клієнта при втраті, пошкодженні, вилучення банкоматом, тощо2
2

2.1. Максимальний дозволений ліміт
2.2. Відсоткова ставка за кредит
2.3. Пільговий період (до 45 днів)
2.4.

50 грн

Кредитний ліміт:

Плата за видачу кредиту (кожна операція), додатково до комісій зазначених у п. 3.1. ,п. 5 та системі Ukrsotsbank
Online/Mobile (не стягується при здійсненні розрахунків в торгово-сервісній мережі та Інтернет)

2.5. Обов'язковий щомісячний мінімальний платіж

3 зарплати але не більше 250 000 грн
39.99% річних
0,1% річних (до 15 числа наступного місяця)
3,5% + 5 грн
5% від суми фактичної заборгованості + нараховані % за
кредит

2.6. Нарахування відсотків за недозволений кредит-овердрафт
43% річних у національній валюті
2.7.
3

Нарахування відсотків по простроченій заборгованості за кредитною лінією та просроченим кредитом-овердрафтом
Зняття готівки та розрахунки карткою (кожна операція):
-в мережі банкоматів ПАТ «Альфа-Банк» (Україна), ПАТ "Укрсоцбанк" та банків-партнерів згідно переліку
встановленого ПАТ "Укрсоцбанк"

3.80%

3.1. -в мережі відділень ПАТ "Укрсоцбанк"
-в мережі інших українських банків та банкоматів (без врахування комісії інших банків)

5%+5 грн.

-в мережі закордонних банків та банкоматів (без врахування комісії інших банків)

5% min 3 USD

3.2. Проведення операцій, здійснених у валюті, відмінній від валюти картрахунку (конвертація)3
4

2%

Поповнення рахунку (кожна операція):

Готівкою через каси та банкомати (з депозитним модулем) ПАТ "Укрсоцбанк":
4.1. -при наявності картки
-без наявності картки (в т.ч. 3-ю особою)4

Безкоштовно
1% min 5 грн. max 500 грн.

Безготівкове поповнення:
4.2.

-коштами з вкладних рахунків та інших рахунків в ПАТ "Укрсоцбанк"6, зарплати, державних соціальних виплат, пенсій,
стипендій. Інших платежів в рамках угод з ПАТ "Укрсоцбанк".

Безкоштовно

-інші безготівкові надходження (в т.ч. з рахунків ФОП та юр.осіб)
1

2

3

1%

Відкриття та річне обслуговування за перший рік безкоштовно в т.ч.для учасників програми "Укрсоцбанк-твій банк", подальше обслуговування згідно встановлених тарифів "Картка можливостей".
Комісія сплачується шляхом договірного списання коштів з картрахунку (в т.ч. за рахунок невикористаного кредитного ліміту). Дані умови поширюються також на: комісію за 2-3рік обслуговування
(продовження терміну дії картки) та перевипуск картки. Якщо комісія за перевипуск/відкриття та річне обслуговування не була сплачена протягом 180 днів (в т.ч. шляхом договірного списання коштів з
карткового рахунку) платіжна картка закривається. По платіжним карткам, що підключені до додаткової послуги «Туристичне страхування виїжджаючих за кордон» комісія за 1-й рік сплачується в
гривні, в момент оформлення картки, не залежно від валюти картрахунку.
Курс, за яким здійснюється конвертація операцій, проведених у валюті, що відрізняється від валюти картрахунку, встановлюється Банком на день списання коштів з картрахунку та відображається на
сайті банку.
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Без наявності картки поповнюються тільки гривневі рахунки. Поповнення рахунку у іноземній валюті, через касу банку, здійснюється за умови наявності паспорта.
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Якщо комісія за послугу СМС-банкінг не була сплачена протягом 180 днів (в т.ч. шляхом договірного списання коштів з карткового рахунку) всі платіжні картки за картрахунком закриваються.
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Крім зарахувань коштів з рахунку фізичної особи підприємця або юридичної особи на рахунки відкриті як для фізичної особи.

