Тарифи для приватних карток платіжних систем MasterCard та Visa для фізичних осіб
Тип картки

ТП "ЧЕМПІОН"

ТП "GOLD"

ТП "PLATINUM"

Visa Clasic (в т.ч. Instant)

Mastercard Gold
(chip,contactless) 1

Mastercard Platinum contactless

Термін дії картки
1

Загальні умови:

1.1. Відкриття та річне обслуговування (в т.ч. для вкладників Банку) 2
Відкриття та річне обслуговування основної картки зі страховим полісом СК ЗАТ
1.2.
"Європейське туристичне страхування" для подорожей за кордон 2
1.3. Щомісячна комісія за розрахунково-касове обслуговування основної картки 2, 10
1.4. Відвідування залу преміум-класу – MasterCard Lounge 7

100 грн / 4 USD / 4 EUR

250 грн / 10 USD / 10 EUR

Не надається

300 грн

50 грн / 2 USD / 2 EUR
20 грн / 1 USD / 1 EUR
Не надається

Додаткові платіжні картки, їх відкриття та річне обслуговування 2, 3
1.5.

Mastercard Platinum contactless 1
Перевипуск картки за ініціативою клієнта при втраті, пошкодженні, вилучення банкоматом,
1.6.
тощо 2
1.7. Послуга SMS-банкінг (щомісячна абонентська плата) 4

Не надається

50 грн / 2 USD / 2 EUR

1.8. Додаткові вкладні рахунки до основного карткового рахунку
2 Зняття готівки та розрахунки карткою (кожна операція):
- в касах ПАТ "Укрсоцбанк" та ПАТ "Альфа-Банк" (Україна)
- в мережі банкоматів ПАТ "Укрсоцбанк" та ПАТ "Альфа-Банк" (Україна) та банків-партнерів
згідно переліку встановленого ПАТ "Укрсоцбанк"
- в мережі філій (в касах) ПАТ "Укрсоцбанк" без наявності картки 9

Не тарифікується 11

100 грн / 4 USD / 4 EUR
250 грн / 10 USD / 10 EUR
Не надається

500 грн / 20 USD / 20 EUR

100 грн / 4 USD / 4 EUR
15 грн / 0,5 USD / 0,5 EUR
"Ощадний +"

250 грн / 10 USD / 10 EUR

2%+20 грн / 1 USD / 1 EUR

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

3

1200 грн
250 грн / 10 USD / 10 EUR

2 рази/міс - не тарифікується 11, далі - 2% + 20 грн / 1 USD / 1 EUR
до 5 000 грн/міс – не
до 10 000 грн/міс – не
до 30 000 грн/міс – не
тарифікується11,
тарифікується11,
тарифікується11,
далі - 2%+20 грн
далі - 2%+20 грн
далі - 2%+20 грн
2%+20 грн

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

2.2.

500 грн / 20 USD / 20 EUR

починаючи з першої карти - платно

Visa Classic magnetic
Mastercard Gold

2.1.

1

1 рік

2%

Проведення операцій, здійснених у валюті, відмінній від валюти картрахунку (конвертація) 5
Поповнення рахунку (кожна операція):

Готівкою через каси та банкомати (з депозитним модулем) ПАТ "Укрсоцбанк":
3.1. - при наявності картки
- без наявності картки (в т.ч. 3-ю особою) 6
Безготівкове поповнення:

Не тарифікується 11

3.2. - коштами з вкладних рахунків та інших рахунків в ПАТ "Укрсоцбанк", зарплати, державних
соціальних виплат, пенсій, стипендій. Інших платежів в рамках угод з ПАТ "Укрсоцбанк"
4

- інші безготівкові надходження (в т.ч. з рахунків ФОП та юр.осіб)
Безготівкові перекази (за кожну операцію; валюта переказу повинна відповідати валюті картрахунку отримувача):

- з карткового рахунку "Ощадний+" на інший власний картрахунок в банку шляхом
телефонного дзвінка в Контакт-центр банку 8
4.1. - на власний рахунок "Ощадний+" в національній чи іноземній валюті через мережу
банкоматів/кіосків, через систему SMS-банкінг/шляхом телефонного дзвінка в Контакт-центр
банку;
Погашення заборгованості по авто-, іпотечним та споживчим кредитам в ПАТ "Укрсоцбанк"
4.2.
через мережу банкоматів/кіосків ПАТ "Укрсоцбанк" - послуга "Платежі"
Нарахування відсотків за недозволений кредит-овердрафт
5 Нарахування відсотків по простроченій заборгованості за кредитною лінією та простроченим
кредитом-овердрафтом
1

2

0,1% + 3 грн / 0,6 USD / 0,6 EUR

Безкоштовно

43% річних у національній валюті та 36% річних у іноземній валюті
43% річних у національній валюті та 48% річних у іноземній валюті

Ліміт операції без підтвердження введенням ПІН-коду або підписом клієнта за безконтактними картками МПС Visa з технологією PayWave становить - 200,00 грн, або його еквівалент в іноземній валюті; за безконтактними картками
МПС MasterCard з технологією PayPass становить - 100,00 грн, або його еквівалент в іноземній валюті.
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. При сплаті
комісії РКО через касу Банку вартість випуску карти сплачується в гривні не залежно від валюти карткового рахунку у розмірі, зазначеному для карт в гривні.

3

Клас додаткової картки не повинен перевищувати клас основної картки.

4

Користування сервісом є обов'язковою умовою обслуговування карткового рахунку.

5

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.

6

Без наявності картки поповнюються тільки гривневі рахунки. Поповнення рахунку у іноземній валюті, через касу банку, здійснюється за умови наявності паспорта.
Відвідування Lounge-зали надається виключно для держателів карток Platinum МПС MasterCard при відвідуванні терміналу D аеропорту Бориспіль. Максимальний термін перебування – дві години, не більше одного відвідування на
добу. Детальніше на сайті MasterCard.

7
8

Обов`язковою умовою для списання коштів є підключена послуга СМС-банкінгу до основного карткового рахунку.

9

Видача коштів здійснюється в національній валюті з рахунків, відкритих у гривні, в сумі не більше - 3000 грн в день. Зняття депозитів та процентів по депозитам, відкритих в ПАТ "Укрсоцбанк", не тарифікується 11 та не обмежується
лімітом на зняття ("ручне зняття").

10

Щомісячна комісія за перший календарний місяць користування карткою не тарифікується (застосовується до кінця поточного календарного місяця з дня випуску картки). Списання відбувається 1-го числа місяця. Комісія за один
наступний місяць складатиме 0,00 UAH/USD/EUR, якщо протягом календарного місяця клієнт здійснить за допомогою картки операції з розрахунку в торгово-сервісній мережі та інтернет:
- для карток типу Чемпіон, або на загальну суму від 2 000 грн, або його еквівалент в іноземній валюті, або на загальну кількість 8 шт. операцій;
- для карток типу Gold, або на загальну суму від 5 000 грн, або його еквівалент в іноземній валюті, або на загальну кількість 10 шт. операцій;
- для карток типу Platinum, або на загальну суму від 10 000 грн, або його еквівалент в іноземній валюті, або загальну кількість 12 шт. операцій.

11

Комісія за надання банківських послуг вказаних у цьому розділі окремо не тарифікується, оскільки вартість цих послуг включена до вартості тарифів за відкриття та річне обслуговування.

