Тарифи діють з 01.03.2019 р.

Загальні тарифи для платіжних карток фізичних осіб платіжних систем
1
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Обслуговування неактивного карткового рахунку (в місяць в валюті рахунку) 1
Надання інформації про залишки коштів на рахунку, в т.ч. видача виписок та довідок
- в установі АТ "Укрсоцбанк" (в т.ч. по рахунку "Ощадний+")
- на електронну адресу E-mail (додаткова послуга)
Надання виписки по індивідуальному запиту клієнта за довільний період в установі банку (в т.ч. по рахунку "Ощадний+") не більше ніж
за останній рік від поточної дати
З архіву (більше року, але не більше 5 років від поточної дати)
Надання пакету документів для посольства: довідки про наявність/стан картрахунку, виписка не більше ніж за останній рік
Надання дублікату договору про відкриття рахунку та обслуговування БПК
Розрахунки карткою (кожна операція):
Проведення безготівкових розрахунків в торгово-сервісній мережі
Безготівкові перекази
Користування додатковими послугами та сервісами
Заміна ПІН-коду в мережі банкоматів/кіосків АТ "Укрсоцбанк"

MasterCard / Visa
50 грн/ 2 USD/ 2 EUR 1
Не тарифікується 3

150 грн
150 грн (з ПДВ)
послуга не надається
послуга не надається

2

Запит копії документа, який підтверджує операцію по картці, крім операцій одержання готівки в банкоматі
Запит документа T&E Document (документ, який підтверджує операції здійсненні за ПК при оплаті прокату автомобілів, авіаквитків,

5 USD

готельних послуг та операцій, здійсненних під час морських круїзів) 2
Не підтверджена претензія (списується банком з картрахунку після проведення розслідування):

4.4.

4.5.

- за операціями, проведеними в мережі Інтернет

100 грн

- за операціями, проведеними в мережі АТМ на території України і за її межами
- за операціями, проведеними в торгово-сервісній мережі на території України і за її межами
Блокування карток:
- через Call-центр банку в т.ч. за ініціативою АТ “Укрсоцбанк”

50 грн
100 грн
Не тарифікується 3

1

Неактивним вважається картковий рахунок, по якому протягом 3 місяців не проводились операції з використанням картки, а саме: зарахування коштів на картрахунок, операції зняття готівки, операції безготівкової оплати товарів та послуг, операції
безготівкового перерахування. Комісія за обслуговування карткового рахунку встановлюється в розмірі 50 грн/ 2 USD/ 2 EUR щомісячно, в межах залишку особистих коштів на рахунку. У випадку, якщо картковий рахунок є не активним біль ше
6 місяців, то комісія за обслуговування такого рахунку буде збіль ше на до 1000 грн/ 40 USD/ 30 EUR щомісячно, в ме жах залишку особистих коштів на рахунку.

2

Списується Банком з карткового рахунку Клієнта. 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.

3

Комісія за надання банківських послуг вказаних у цьому розділі окремо не тарифікується, оскільки вартість цих послуг включена до вартості тарифу за Обслуговування неактивного карткового рахунку

Тарифи для зарплатних, пенсійних, соціальних, студентських та депозитних карток платіжних систем MasterCard та Visa для фізичних осіб
Classic Unembossed S tudent
Visa Classic Unembossed
Card/ Classic Unembossed
(в т.ч. Instant)
Pupil Card

Тип картки (в т.ч. чип-картки)
1

Не тарифікується

1.2. Надання страхового полісу СК ЗАТ "Європейське туристичне страхування" для подорожей за кордон

входить до вартості картки

Послуга не надається

1.4. Додаткові платіжні картки, іх відкриття та річне обслуговування
Нарахування відсотків на залишок коштіів на основному картковому рахунку, за яким здійснюються
1.5.
зарахування пенсії
1.6. Перевипуск картки за ініціативою клієнта при втраті, пошкодженні, вилучення банкоматом, тощо
1.7. Послуга SM S-банкінг
М ожливість відкриття кредитної картки/кредитної лінії (тільки в національній валюті)
Додатковий вкладний рахунок до основного карткового рахунку
Зняття готівки та розрахунки карткою (кожна операція):
- в мережі відділень (в касах) АТ "Укрсоцбанк" без наявності картки

1

Послуга не надається

1.3. Послуга конс'єрж-сервіс 3

4

входить до вартості картки

Послуга не надається
0% річних

Послуга не надається
Послуга не надається

Не тарифікується

- в мережі банкоматів АТ «Альфа-Банк» (Україна), АТ "Укрсоцбанк" та банків-партнерів згідно
2.1. переліку встановленого АТ "Укрсоцбанк"
- в мережі інших українських та закордонних банків і банкоматів (без врахування комісії інших банків)

1

Послуга не надається

2.2. Проведення операцій, здійснених у валюті, відмінній від валюти картрахунку (конвертація)
3 Поповнення рахунку (кожна операція):
2

Готівкою через каси АТ "Укрсоцбанк", в т.ч. від 3-ї особи та по довіренності :
3.1. - поповнення власного рахунку

1% min 30 грн max 500 грн

- поповнення рахунку з подальшим погашенням кредитної заборгованості

Не тарифікується 1

Безготівкове поповнення:
5

- коштами з вкладних рахунків та інших рахунків в АТ "Укрсоцбанк" , зарплати, державних соціальних
3.2. виплат, пенсій, стипендій. Інших платежів в рамках угод з АТ "Укрсоцбанк".
- на погашення кредитної заборгованості
- інші безготівкові надходження (в т.ч. з рахунків ФОП та юр.осіб)
4

Mastercard Platinum
(безконтактні картки)

Загальні умови:

1.1. Відкриття та річне обслуговування

1.8.
1.9.
2
2.1.

Mastercard Gold
(chip, безконтактні
картки)

Visa Classic

Не тарифікується 1
Не тарифікується 1
1%

Нарахування відсотків за недозволений кредит-овердрафт

4.1. Нарахування відсотків за недозволений кредит-овердрафт

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

Нарахування відсотків по простроченій заборгованості за кредитною лінією та просроченим кредитом4.2.
овердрафтом

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

1

Комісія за надання банківських послуг вказаних у цьому розділі окремо не тарифікується, оскільки вартість цих послуг включена до вартості тарифу за Обслуговування неактивного карткового рахунку.

2

Поповнення рахунку в гривні здійснюється без паспорту в т.ч. 3-ю особою. Поповнення рахунку в іноземній валюті через касу АТ "Укрсоцбанк" здійснюється власником Рахунку за умови наявності паспорта.

3
4

Послуга надається Т ОВ "ВСК"УкрАссіст". Детальніше на сайті компанії.
Видача коштів з Рахунку здійснюється в рамках доступного залишку, з подальшим закриттям такого Рахунку.

5

Крім зарахувань коштів з рахунку фізичної особи підприємця або юридичної особи на рахунки відкриті як для фізичної особи.

Тарифи для приватних карток платіжних систем MasterCard та Visa для фізичних осіб
ТП "ЧЕМПІОН"
ТП "GOLD"

Тип картки

Visa Clasic (в т.ч. Instant)

Mastercard Gold (chip,contactless)

ТП "PLATINUM"
Mastercard Platinum contactless

1 Загальні умови:
1.1. Відкриття та річне обслуговування (в т.ч. для вкладників Банку)
1.2. Відкриття та річне обслуговування основної картки зі страховим полісом СК ЗАТ "Європейське туристичне
страхування" для подорожей за кордон
1.3. Додаткові платіжні картки іх відкриття та річне обслуговування
1.4. Перевипуск картки за ініціативою клієнта при втраті, пошкодженні, вилучення банкоматом, тощо
1.5. Послуга SMS-банкінг
1.6. Додаткові вкладні рахунки до основного карткового рахунку
2 Зняття готівки та розрахунки карткою (кожна операція):
- в мережі відділень (в касах) АТ "Укрсоцбанк" без наявності картки 3
2.1. - в мережі банкоматів АТ "Укрсоцбанк" та АТ "Альфа-Банк" (Україна)
- в мережі інших українських та закордонних банків і банкоматів (без врахування комісії інших банків)
2.2. Проведення операцій, здійснених у валюті, відмінній від валюти картрахунку (конвертація)
3 Поповнення рахунку (кожна операція):

Не тарифікується 1

Послуга не надається

Не тарифікується 1
Послуга не надається

Готівкою через каси АТ "Укрсоцбанк", в т.ч. від 3-ї особи та по довіренності:
3.1. - поповнення рахунку 2

3.2.

1%

- поповнення рахунку з подальшим погашенням кредитної заборгованості

Не тарифікується 1

Безготівкове поповнення:
- коштами з вкладних рахунків та інших рахунків в АТ "Укрсоцбанк", зарплати, державних соціальних виплат,
пенсій, стипендій. Інших платежів в рамках угод з АТ "Укрсоцбанк"

Не тарифікується 1

- інші безготівкові надходження (в т.ч. з рахунків ФОП та юр.осіб)
Нарахування відсотків за недозволений кредит-овердрафт

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

4

Нарахування відсотків по простроченій заборгованості за кредитною лінією та просроченим кредитомовердрафтом

1

Комісія за надання банківських послуг вказаних у цьому розділі окремо не тарифікується, оскільки вартість цих послуг включена до вартості тарифу за Обслуговування неактивного карткового рахунку.

2

Поповнення рахунку в гривні здійснюється без паспорту в т.ч. 3-ю особою. Поповнення рахунку в іноземній валюті через касу АТ "Укрсоцбанк" здійснюється власником Рахунку за умови наявності паспорта.

3

Видача коштів з Рахунку здійснюється в рамках доступного залишку, з подальшим закриттям такого Рахунку.

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

Тарифи ТП "Carbon" (Паливна картка)
Тип картки (в т.ч. Instant, contactless, Pride)

1

Carbon

Загальні умови:

1.1. Валюта рахунку
1.2. Відкриття та річне обслуговування
1.3. Послуга "Допомога в дорозі"

UAH
Не тарифікується

4

Надається 3

1.4. Додаткові платіжні картки
1.5. Перевипуск картки за ініціативою клієнта при втраті, пошкодженні, вилучення банкоматом, тощо
1.6. Послуга SMS-банкінг

Послуга не надається

1.7. Додатковий вкладний рахунок до основного карткового рахунку
1.8. Нарахування відсотків на залишок власних коштів на рахунку
2 Зняття готівки та розрахунки карткою (кожна операція):
- в мережі відділень (в касах) АТ "Укрсоцбанк" без наявності картки 1

0%
Не тарифікується 4

2.1. - в мережі банкоматів АТ "Укрсоцбанк" та АТ "Альфа-Банк" (Україна)
- в мережі інших українських та закордонних банків і банкоматів (без врахування комісії інших банків)

Послуга не надається

2.2. Проведення операцій, здійснених у валюті, відмінній від валюти картрахунку (конвертація)
3 Поповнення рахунку (кожна операція):
Готівкою через каси АТ "Укрсоцбанк", в т.ч. від 3-ї особи та по довіренності:
3.1. - поповнення рахунку
- поповнення рахунку з подальшим погашенням кредитної заборгованості

Не тарифікується 4

Безготівкове поповнення:
2
3.2. - коштами з вкладних рахунків та інших рахунків в АТ "Укрсоцбанк" , зарплати, державних соціальних виплат, пенсій,
стипендій. Інших платежів в рамках угод з АТ "Укрсоцбанк".

4

Не тарифікується 4

- інші безготівкові надходження (в т.ч. з рахунків ФОП та юр.осіб)
Нарахування відсотків за недозволений кредит-овердрафт

4.1. Нарахування відсотків за недозволений овердрафт
4.2. Нарахування відсотків по простроченій заборгованості за простроченим кредитом-овердрафтом

43% річних у національній валюті

1

Видача коштів з Рахунку здійснюється в рамках доступного залишку, з подальшим закриттям такого Рахунку.

2

Крім зарахувань коштів з рахунку фізичної особи підприємця або юридичної особи на рахунки відкриті як для фізичної особи.

3

Послуга "Допомога в дорозі" підключається на рік. Послуги по програмі надаються компанією ТОВ "ВСК "УКРАССІСТ".

4

Комісія за надання банківських послуг вказаних у цьому розділі окремо не тарифікується, оскільки вартість цих послуг включена до вартості тарифу за Обслуговування неактивного карткового
рахунку.

Тарифи ТП "Кредитка" міжнародних платіжних систем
(виключно для держателів зарплатних та пенсійних карток)
Тип картки (в т.ч. чип-картки)
1

Mastercard Gold

Загальні умови:

1.1. Валюта рахунку

UAH
Не тарифікується

1.2. Відкриття та річне обслуговування

3

1.3. Додаткові платіжні картки
1.4. Перевипуск картки за ініціативою клієнта при втраті, пошкодженні, вилучення банкоматом, тощо

Послуга не надається

1.5. Послуга SM S-банкінг
2

Кредитний ліміт:
3 зарплати, але не більше 250 000 грн.

2.1. М аксимальний дозволений ліміт
2.2. Відсоткова ставка за кредит

39,99% річних
0,1% річних (до 15 числа наступного
місяця)

2.3. Пільговий період (до 45 днів)
2.4. Плата за видачу кредитних коштів (кожна операція) через каси та банкомати

2%
5% від суми фактичної заборгованості +
нараховані % за кредит

2.5. Обов'язковий щомісячний мінімальний платіж
2.6. Нарахування відсотків за недозволений кредит-овердрафт

43% річних
2.7. Нарахування відсотків по простроченій заборгованості за кредитною лінією та просроченим кредитом-овердрафтом
3

Зняття готівки та розрахунки карткою (кожна операція):
- в мережі відділень (в касах) АТ "Укрсоцбанк" без наявності картки 2

3.1.

Не тарифікується

3

- в мережі банкоматів АТ "Укрсоцбанк" та АТ "Альфа-Банк" (Україна)
- в мережі інших українських банків та банкоматів (без врахування комісії інших банків)

Послуга не надається

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

Поповнення рахунку (кожна операція):

Готівкою через каси АТ "Укрсоцбанк", в т.ч. від 3-ї особи та по довіренності::
4.1. - поповнення рахунку
- поповнення рахунку з подальшим погашенням кредитної заборгованості

Не тарифікується

3

Не тарифікується

3

Безготівкове поповнення:
1

-коштами з вкладних рахунків та інших рахунків в АТ "Укрсоцбанк" , зарплати, державних соціальних виплат, пенсій,
4.2. стипендій. Інших платежів в рамках угод з АТ "Укрсоцбанк".
- на погашення кредитної заборгованості
-інші безготівкові надходження (в т.ч. з рахунків ФОП та юр.осіб)

1%

1

Крім зарахувань коштів з рахунку фізичної особи підприємця або юридичної особи на рахунки відкриті як для фізичної особи.

2

Видача коштів з Рахунку здійснюється в рамках доступного залишку, з подальшим закриттям такого Рахунку.

3

Комісія за надання банківських послуг вказаних у цьому розділі окремо не тарифікується, оскільки вартість цих послуг включена до вартості тарифу за Обслуговування
неактивного карткового рахунку

