Тарифи по операціях у системі UniCredit Online

№

Операції та послуги

Валюта рахунку

1

Розмір тарифу

2

1

Підключення / щомісячна абонплата

UAH/USD/EUR

0 UAH/USD/EUR

2

Переказ коштів з поточного рахунку / платіжної картки клієнта на поточні рахунки /
платіжні картки відкриті в ПАТ "Укрсоцбанк"3

UAH/USD/EUR

0,10 UAH/ 0,01 USD/EUR

3

Переказ коштів на рахунки / платіжні картки відкриті в інших українських банках:
3.1. з поточного рахунку / платіжної картки ПАТ "Укрсоцбанк" на рахунки відкриті в
інших українських банках
3.2. з платіжної картки ПАТ "Укрсоцбанк" на платіжні картки MasterCard та Visa (за
номером картки), що емітовані іншими українськими банками⁵

4

1 UAH
UAH
0,5%, min 5 UAH

Грошові операції з власними депозитними, ощадними рахунками клієнта, що відкриті в ПАТ "Укрсоцбанк":
4.1. з поточного рахунку / платіжної картки клієнта на депозитні, ощадні рахунки
відкриті в ПАТ "Укрсоцбанк"3
4.2. з депозитних рахунків "Ощадний"4, "Ощадний+" на власний поточний рахунок /
платіжну картку відкритий в ПАТ "Укрсоцбанк"

5

Виписка за поточними, картковими рахунками / платіжними картками

6

Блокування платіжної картки за ініціативою клієнта

7

Випуск першої додаткової картки (клас додаткової картки не повинен перевищувати
клас основної картки)

UAH/USD/EUR

0 UAH/USD/EUR

Примітки:
1 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".
2 Комісійна винагорода за операціями по картковим рахункам та платіжним карткам утримується в валюті картрахунку. Комісійна винагорода за операціями по поточним рахункам у іноземній валюті
утримується в національній валюті з поточного рахунку клієнта, який відкрито у національній валюті. Комісійна винагорода за операціями по поточним рахункам у національній валюті утримується у
національній валюті з поточного рахунку платника.
3 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.
4 З рахунком "Ощадний" доступні лише наступні операції: переказ коштів з / на власний поточний рахунок та на власний депозитний рахунок "Ощадний+".
5 Переказ можливий тільки між платіжними картками резидентів. Максимальна сума переказів - 30 000 грн / день.

