Тарифи ТП "Carbon" (Паливна картка)

1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Тип картки (в т.ч. Instant, contactless, Pride)

Carbon

Термін дії картки

1 рік

Загальні умови:
Валюта рахунку
Відкриття та річне обслуговування 1
Щомісячна комісія за розрахунково-касове обслуговування 1, 14
Послуга "Допомога в дорозі"

UAH
200 UAH
20 UAH
Надається 13
Не надається
15 UAH
Безкоштовно
100 UAH
"Ощадний +"

Додаткові платіжні картки
Послуга SMS-банкінг (щомісячна абонентська плата) 2
Підключення до системи Ukrsotsbank Online
Перевипуск картки за ініціативою клієнта при втраті, пошкодженні, вилучення банкоматом, тощо

Додатковий вкладний рахунок до основного карткового рахунку
Повернення грошових коштів від загальної суми операцій за місяць 3:
1.10.
при розрахунку на АЗС (МСС 5541, 5542, 5983)
1.11. Нарахування відсотків на залишок власних коштів на рахунку
2 Зняття готівки та розрахунки карткою (кожна операція):
- в мережі банкоматів ПАТ "Укрсоцбанк" та ПАТ "Альфа-Банк" (Україна)
- в мережі відділень ПАТ "Укрсоцбанк" та ПАТ "Альфа-Банк" (Україна)
2.1. - в мережі інших українських банків та банкоматів (без врахування комісії інших банків)
- в мережі закордонних банків та банкоматів (без врахування комісії інших банків)
Проведення безготівкових розрахунків в торгово-сервісній мережі
4
2.2. Проведення операцій, здійснених у валюті, відмінній від валюти картрахунку (конвертація)
3 Поповнення рахунку (кожна операція):

3%
0%

до 3000 грн/міс – не тарифікується 5

більше 3000 грн/міс – 3% + 5 грн
5% min 3 USD
Безкоштовно
2% від суми операції

Готівкою через каси та банкомати (з депозитним модулем) ПАТ "Укрсоцбанк":
3.1. - при наявності картки
- без наявності картки (в т.ч. 3-ю особою)
Безготівкове поповнення:
3.2.

Безкоштовно

- коштами з вкладних рахунків та інших рахунків в ПАТ "Укрсоцбанк" 7, зарплати, державних соціальних виплат,
пенсій, стипендій. Інших платежів в рамках угод з ПАТ "Укрсоцбанк".

- інші безготівкові надходження (в т.ч. з рахунків ФОП та юр.осіб)
Безготівкові
перекази
(за кожну
операцію;
валюта
переказуу повинна
відповідати
валюті
картрахунку
отримувача):
- між платіжними
картками,
відкритими
в ПАТ
"Укрсоцбанк",
національній
валюті через
мережу
банкоматів/кіосків,
через систему SMS-банкінг
- за картками МПС Visa int. та МПС MasterCard Worldwide, у національній валюті, через мережу банкоматів
ПАТ«Укрсоцбанк» на платіжні картки МПС MasterCard WorldWide та Visa Int. інших українських банків (валюта
переказу повинна відповідати валюті картрахунку отримувача) 12
4.1.
- з карткового рахунку "Ощадний+" на інший власний картрахунок в банку шляхом телефонного дзвінка в Контактцентр банку 6
- на власний рахунок "Ощадний+" в національній чи іноземній валюті через мережу банкоматів/кіосків, через систему
SMS-банкінг/шляхом телефонного дзвінка в Контакт-центр банку.

більше 3000 грн/міс – 2% + 20 грн

Безкоштовно

4

5

5.2. Нарахування відсотків по простроченій заборгованості за простроченим кредитом-овердрафтом

6 Тарифи по операціях у системі Ukrsotsbank Online/Mobile:
6.1. Підключення / щомісячна абонплата
10
6.2. Переказ коштів з платіжної картки клієнта на поточні рахунки / платіжні картки відкриті в ПАТ "Укрсоцбанк"
Переказ коштів на рахунки / платіжні картки відкриті в інших українських банках:
З поточного рахунку/платіжної картки ПАТ "Укрсоцбанк" на рахунки, відкриті в інших українських банках
6.3. Переказ коштів за номером картки з платіжної картки на платіжні картки МПС MasterCard WorldWide та Visa Int., що
емітовані іншими українськими банками у системі Ukrsotsbank Online (валюта переказу повинна відповідати валюті
картрахунку отримувача) 12.
Грошові операції з власними депозитними, ощадними рахунками клієнта, що відкриті в ПАТ "Укрсоцбанк":

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

0,1% + 3 грн / 0,6 USD / 0,6 EUR
Безкоштовно

43% річних у національній валюті
Валюта рахунку 8

Розмір тарифу 9

UAH
UAH

0 UAH
1% min 1 UAH
1% min 1 UAH

UAH

1% min 5 UAH

з поточного рахунку / платіжної картки клієнта на депозитні, ощадні рахунки відкриті в ПАТ "Укрсоцбанк" 10
з депозитних рахунків "Ощадний" 11 , "Ощадний+" на власний поточний рахунок / платіжну картку відкритий в ПАТ
"Укрсоцбанк"

6.5. Виписка за поточними, картковими рахунками / платіжними картками
6.6. Блокування платіжної картки за ініціативою клієнта
1

1% min 5грн.

Нарахування відсотків за недозволений кредит-овердрафт

5.1. Нарахування відсотків за недозволений овердрафт

6.4.

1% min 1грн.

UAH

0 UAH

UAH

0 UAH

Комісія сплачується шляхом договірного списання коштів з картрахунку (в т.ч. за рахунок невикористаного кредитного ліміту). Дані умови поширюються також на: комісію за 2-3 рік
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.
Користування сервісом є обов'язковою умовою обслуговування карткового рахунку. 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.
Включаються операції по рахунку проведених за рахунок власних та кредитних коштів за 1 місяць, в т.ч. які були виконані повністю або частково за рахунок кредитних коштів, здійснені на
території України. Загальна сума повернення грошових коштів за місяць становить не більше 500 грн на одного клієнта, без урахування податку на доходи фізичних осіб та військового збору.
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.
Мається на увазі загальна сума зняття грошових коштів в усіх АТМ на території України за картковим рахунком в місяць. 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.
Обов`яязковою умовою для списання коштів є підключена послуга СМС-банкінгу до основного карткового рахунку.
Крім зарахувань коштів з рахунку фізичної особи підприємця або юридичної особи на рахунки відкриті як для фізичної особи.
Валюта переказу повинна відповідати валюті рахунку отримувача. Переказ коштів на рахунки здійснюється виключно в національній валюті за виключенням переказів між власними поточними
рахунками / платіжними картками клієнта відкритих в ПАТ "Укрсоцбанк".
Комісійна винагорода за операціями по картковим рахункам та платіжним карткам утримується в валюті картрахунку. Комісійна винагорода за операціями по поточним рахункам у національній
валюті утримується у національній валюті з поточного рахунку платника.
Перекази коштів на депозитні рахунки здійснюється, якщо умовами депозиту дозволяється додаткове внесення коштів на депозитний рахунок. Послуга переказу коштів з поточного, карткового
рахунку / платіжної картки нерезидента на депозитний рахунок іншого нерезидента - не надається. Переказ коштів на власний транзитний рахунок (3739) для погашення кредиту - не
тарифікується.
З рахунком "Ощадний" доступні лише наступні операції: переказ коштів з / на власний поточний рахунок та на власний депозитний рахунок "Ощадний+".
Переказ можливий тільки між платіжними картками резидентів. Максимальна сума переказу - 25 000 грн за одну транзакцію, 150 000 грн на день, 150 000 грн на місяць
Послуга "Допомога в дорозі" підключається на рік. Послуги по програмі надаються компанією ТОВ "ВСК "УКРАССІСТ".
Щомісячна комісія за перший календарний місяць користування карткою не тарифікується (застосовується до кінця поточного календарного місяця з дня випуску картки). Списання відбувається 1го числа місяця. Комісія за один наступний місяць складатиме 0,00 UAH, якщо протягом календарного місяця клієнт здійснить за допомогою картки операції з розрахунку в торгово-сервісній
мережі та інтернет на загальну суму від 5 000 грн, або його еквівалент в іноземній валюті, або на загальну кількість 10 шт. операцій.

