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ТАРИФИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ МІКРО- ТА МАЛОГО БІЗНЕСУ
№

Найменування послуги

Вартість послуги

ПДВ

Примітки

без ПДВ

Сума комісійної винагороди стягується у національній
валюті

без ПДВ

Сума комісійної винагороди стягується у національній
валюті. Комісія не стягується у випадку закриття
рахунку при перереєстрації клієнта, за умови відкриття
нового рахунку в даній установі Банку та закриття
рахунку ліквідатором.

без ПДВ

За кожен рахунок окремо. Сплачується щомісячно
лише при наявності обороту за рахунком протягом
звітного місяця (за винятком платежів на користь
банку)

1. ВІДКРИТТЯ ТА ЗАКРИТТЯ ПОТОЧНИХ РАХУНКІВ:
1.1.1.

відкриття поточного рахунку юридичної особи (крім
рахунків за спеціальним режимом використання)

відкриття поточного рахунку фізичної особи
підприємця та фізичної особи, яка провадить
1.1.2. незалежну професійну діяльність
відкриття поточного рахунку за спеціальним
режимом використання
1.2. Закриття поточного рахунку:

1

100 грн.

50 грн.

1.2.1. закриття рахунку за ініціативою клієнта

200 грн.

2. ВЕДЕННЯ РАХУНКІВ1:
2.1. Ведення поточного рахунку у національній валюті:
ведення поточного рахунку юридичної особи (крім
2.1.2.
рахунків за спеціальним режимом використання)
ведення поточного рахунку фізичної особи, яка
2.1.3.
провадить незалежну професійну діяльність

100 грн.
50 грн.

Клієнти ММБ, які мають кредити у Банку, обслуговуються виключно на умовах Стандартних тарифних пакетів ММБ (виключення можливе лише для рахунків за спеціальним режимом
використання)

2.1.4.
2.1.5.
2.2.
2.3.
2.3.1.

2.3.2.
2.4.

ведення поточного рахунку за спеціальним режимом
використання
ведення поточного рахунку фізичної особи
підприємця2
Ведення поточного рахунку в іноземній валюті
Внесення змін у юридичну справу:
Внесення в юридичну справу змін
у разі
призначення/звільнення перших посадових осіб,
зміни власників, зміни найменування
Внесення змін в юридичну справу (в т.ч. заміна
карток зразків підписів) за виключенням змін
відповідно до п.2.3.1
Засвідчення
зразків підписів
уповноваженим
працівником банку

За ведення Рахунку при відсутності руху коштів на
2.5.
Рахунку протягом одного року
3. РОЗРАХУНКОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.
3.2. Переказ коштів в національній валюті:
в межах ПАТ «Укрсоцбанк» та в інші банки України
3.2.1.
(протягом операційного часу)
3.2.1.1. на паперових носіях
з використанням системи електронних платежів
3.2.1.2.
(крім платежів в межах ПАТ ”Укрсоцбанк”)
3.2.2. в банки країн СНД і Балтії
терміновий переказ коштів (в присутності клієнта) на
3.2.3.
паперових носіях
переказ коштів в післяопераційний час (крім
3.2.4. платежів
в
межах
ПАТ
"Укрсоцбанк"
з
використанням системи електронних платежів)
переказ коштів клієнтами за рахунок надходжень
3.2.5.
протягом операційного дня
3.3. Переказ коштів в іноземних валютах:
в межах ПАТ “Укрсоцбанк” (крім переказів на
3.3.1.
користь ПАТ "Укрсоцбанк")

2

Для рахунків, відкритих до 01.02.2016 діє тариф 50 грн.

50 грн.
100 грн.
200 грн.
100 грн.
без ПДВ
50 грн.

За кожен випадок, крім випадків тимчасового
виконання обов`язків та випадків перевідкриття
рахунків у зв’язку зі зміною найменування
За кожен випадок заміни ініційований клієнтом

100 грн.

в т.ч.
ПДВ

500 грн. але не
більше залишку на
рахунку

без ПДВ

Щорічно

35 грн.

За кожне доручення

2 грн.

За кожне доручення

50 грн.

За кожне доручення
За кожне доручення додатково до основних комісій за
переказ коштів

30 грн.

без ПДВ

0.1% (min 10 грн.,
max 200 грн.)

За кожне доручення+ комісія за переказ коштів

0.1% (min 5 грн.,
max 3 000 грн.)

25

без ПДВ

За кожне доручення, комісія нараховується тільки за
платежами клієнтів зі свого поточного рахунку на
поточний рахунок контрагента (в т. ч. через
розподільчий рахунок) в межах системи ПАТ

3.3.2. в інші банки (комісія OUR, SHARE та BEN)

0,1 % (min 20
USD/EUR/GBP/RU
R/інших валют max
100
USD/EUR/GBP/RU
R/інших валют)

без ПДВ

Переказ коштів у доларах США (комісія
USD 25.00
без ПДВ
GUARANTEED OUR)
3.4. Розслідування/зміна/уточнення/анулювання по переказах за запитом клієнта:

3.3.3.

3.4.1.

в межах ПАТ “Укрсоцбанк” та в інші банки України,
СНД і Балтії

3.4.2. в іноземній валюті в інші банки:
3.5. Телекомунікації (SWIFT та інші):
3.6.

3.7.

3.8.

3.9.
3.10.

3.11.

Купівля/ продаж/конверсія інвалюти на МВРУ( в т.ч.
обов’язковий):
Розрахункове обслуговування за договорами, які
передбачають виконання резидентами боргових
зобов'язань перед нерезидентами за залученими від
нерезидентів кредитами, позиками в іноземній
валюті.
При внесенні змін до тексту реєстраційного
свідоцтва НБУ про здійснення валютних операцій за
договорами,
які
передбачають
виконання
резидентами
боргових
зобов’язань
перед
нерезидентами за залученими від нерезидентів
кредитами, позиками в іноземній валюті.
Складання статистичної звітності за клієнта за
формами 503, 504
Погодження
зовнішньоекономічних
контрактів
клієнтів
Підготовка на письмовий запит клієнта або іншого
банку (з письмового дозволу клієнта) письмового
повідомлення іншому банку про зарахування
виручки на відкритий в уповноваженому Банку

„Укрсоцбанк”. Комісія не застосовується для платежів
клієнта з поточного рахунку на депозитні, кредитні,
процентні, рахунки обліку комісії.
За кожне доручення + комісія закордонного банку у
валюті платежу. Стягується у національній валюті. Для
платежів у валютах, відмінних від USD, EUR, GBP,
RUR, комісія сплачується як по платежам у EUR. Сума
комісійної винагороди у національній валюті
розраховується за курсом НБУ на день стягнення
комісії.
За кожне доручення + тариф за обробку платіжного
доручення з типом комісії OUR.
За кожний запит. Анулювання платежів в національній
валюті можливе виключно до початку його обробки
банком
За запит + комісія закордонного банку

50 грн.

без ПДВ

300 грн
50 грн.

без ПДВ
без ПДВ

0.30%

без ПДВ

700 грн.

без ПДВ

Сплачується разово

200 грн.

без ПДВ

Сплачується разово у день внесення змін

100 грн.
200 грн.
50 грн.

у т.ч.
ПДВ
у т.ч.
ПДВ
без ПДВ

За кожний документ, надсилання листа, повідомлення
Від суми (сплачується у національній валюті). Комісія
за купівлю валюти на МВРУ не стягується у випадку
здійснення операції купівлі валюти для погашення
кредитних зобов’язань перед ПАТ «Укрсоцбанк»

За кожну форму
За кожен погоджений контракт

За кожне повідомлення

поточний рахунок клієнта

3.12.
3.12.1.

3.12.2.

3.12.3.
4.
4.1.1.
4.1.2.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

3

Перерахування банком за дорученням клієнта коштів у національній валюті, в інтересах третіх осіб або на рахунки клієнта, відкритих в
системі ПАТ "Укрсоцбанк" або в інших банках (за наданими реквізитами) в операційний час :
абонентська плата, якщо договірними умовами
передбачено
до
3
перерахувань
протягом
30 грн.
без ПДВ
календарного місяця
Сплачується щомісячно за перерахування коштів за
абонентська плата, якщо договірними умовами
одними реквізитами. Тарифікація визначається в
передбачено від 4-х до 10 разів перерахувань на
60 грн.
без ПДВ
залежності від визначеної планової кількості платежів
протягом календарного місяця
на місць на етапі встановлення договірних відносин
абонентська плата, якщо договірними умовами
передбачено від 11 до 25 разів перерахувань на
150 грн.
без ПДВ
протягом календарного місяця
СИСТЕМА ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ:
Активація та підключення до системи "Інтернет25 грн.
без ПДВ Сплачується разово
банкінг"
Сплачується разово. Для обслуговування зарплатних
Активація та підключення до системи "Інтернетпроектів при підключенні до модулю "Зарплатний
1 грн.
без ПДВ
проект", тільки для Клієнтів, які не мають поточних
банкінг"
рахунків в ПАТ "Укрсоцбанк" .
Абонентська плата за ведення рахунку та обробку
Сплачується щомісячно
незалежно від кількості
електронних банківських документів надісланих
50 грн.
без ПДВ
рахунків та наявності руху коштів по
3
засобами системи "Інтернет-банкінг"
Разова комісія. Х - кількість клієнтів - юридичних осіб,
Активація модулю "Корпоративний мультиклієнт"
в т.ч.
підключених до модулю (головний офіс та
110 грн.+Х*10 грн.
для головного офісу клієнта - юридичної особи
ПДВ
підпорядковані та пов'язані підприємства)
Абонентська плата клієнта - юридичної особи
(головного офісу) за ведення рахунку та обробку
електронних
банківських
документів
з
50 грн.
без ПДВ Сплачується щомісячно
використанням
модулю
"Корпоративний
мультиклієнт"
Абонентська плата за отримання
повідомлень
засобами модулю "Моніторинг" про стан рахунку
(інформація про залишок коштів, загальну суму
15 грн.
без ПДВ Сплачується щомісячно
дебетових операцій, загальну суму кредитових
операцій )
Установлення
системи
Інтернет-Банкгінг
із
Сплачується разово або рівними частинами на
300 грн.
без ПДВ
щомісячній основі протягом перших 12 місяців
застосуванням
засобів
захисту
Електронно-

Абоненська плата не сплачується

починаючи з місяця підключення послуги. У разі
відключення від послуги у зазначений період, комісія
підлягає разовій сплаті з розрахунку щомісячного
розміру помноженого на кількість місяців, що
залишилися до закінчення перших 12 місяців
починаючи з місяця підключення послуги.

цифрового підпису

5. КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ:
5.1. Прийом готівки для зарахування на рахунок:
5.1.1. в національній валюті
5.2. Видача готівки із рахунку:
5.2.1. в національній валюті
5.2.2. в іноземній валюті
5.3.
5.4.
5.4.1.
5.4.2.
5.5.

Видача та/або обмін розмінних монет в національній
валюті
Тестування банкнот за заявою клієнта:
в національній валюті
в іноземній валюті
Прийняття на інкасо:

5.5.1. іменних чеків (крім виписаних в доларах США)
5.6. Оформлення і видача чекових книжок:
6 НАДАННЯ ДОВІДОК, ДУБЛІКАТІВ ТОЩО:
Надання довідок стосовно одного банківського
продукту (в т.ч. стосовно наявності/відсутності
6.1. кредиту) та дублікатів (виписок за кожен місяць,
SWIFT-повідомлень, касових та розрахункових
документів тощо)
за видачу довідки про припинення обслуговування за
договорами,
які
передбачають
виконання
резидентами
боргових
зобов’язань
перед
6.2. нерезидентами за залученими від нерезидентів
кредитами, позиками в іноземній валюті у разі
переведення операцій на обслуговування в інший
уповноважений банк
Надання довідок стосовно більше ніж одного
6.3. банківського продукту (в т.ч. довідок для
підтвердження річного звіту по аудиторському

0,1% (max 1000
грн.)

без ПДВ

Від суми

без ПДВ

Від суми
Від суми. Сплачується в національній валюті за курсом
НБУ на день здійснення операції

1 % (min25 грн.)
2.00%
22 грн. за одну
тисячу штук монет
0.25 грн.
1 грн.

Оплата здійснюється у день здійснення операції

в т.ч.
ПДВ

2% (min 30 USD,
max 500 USD)
100 грн.

без ПДВ

100 грн.

без ПДВ

500 грн.

у т.ч.
ПДВ

600 грн.

без ПДВ

За одну банкноту
Крім виписаних в доларах СШАВід суми. Сплачується
у національній валюті за курсом НБУ на день
стягнення комісії.
За одну книжку
За один примірник. Не застосовується для разових
довідок про відкриття або закриття рахунків; для
довідок щодо стану кредитної заборгованості та
кредитної історії, для довідок стосовно більше ніж
одного
банківського
продукту,
довідок
для
підтвердження річного звіту по аудиторському запиту

За кожну довідку

За кожну довідку/дозвіл, а по довідкам
для
підтвердження річного звіту по аудиторському запиту за надання інформації за кожен рік

запиту)/довідок
щодо
стану
кредитної
заборгованості, кредитної історії та дозволів на
проведення дій з предметом застави/іпотекою

6.4. Надання виписок в форматі SWIFT (МТ940/МТ942)

300 грн.

без ПДВ

Щомісячно за кожний рахунок, по якому формується
виписка, за умови передачі її клієнту одним із каналів
(SWIFT, ІКБ). Використання кожного каналу
тарифікується окремо (подвійний тариф за кожний
рахунок). Для Клієнтів, що отримують виписку
формату МТ-942, надання виписки формату МТ-940
входить у вартість виписки МТ-942.

1% (min 10 грн.)

без ПДВ

Від суми. Не застосовується при зарахуванні коштів на
власний поточний рахунок, відкритий в ПАТ
"Укрсоцбанк"

7 ІНШІ ПОСЛУГИ:
7.1.

Прийом платежів готівкою від юридичної особи на
користь юридичної особи

7.2. Надання інформації на мобільний телефон (SMS)/ електронну пошту:
7.2.1. Станом на кінець дня (21:00)/

20 грн.

7.2.2. Станом на 12:00, 15:00, 18:00, 21:00

25 грн.
без ПДВ

Надання інформації про кожне надходження на
7.2.3. рахунок Клієнта (сума та назва відправника)
протягом операційного дня

10 грн.

За оформлення документів під час обслуговування
7.3. рахунку при зміні тарифного пакету на більш
дешевий тарифний пакет

250 грн.

без ПДВ

Сплачується щомісячно незалежно від кількості
наданої
інформації.
На
мобільний
телефон
надсилається
інформація про залишок коштів,
загальну суму дебетових операцій, загальну суму
кредитових операцій за рахунком клієнта; на
електронну пошту- деталізована виписка про рух та
залишки коштів за рахунком.
За кожен випадок.
Перехід з Тарифного пакету ММБ на обслуговування
за Тарифами на основні послуги з розрахунковокасового обслуговування клієнтів мікро- та малого
бізнесу заборонено.

ТАРИФИ ПО ДЕПОЗИТАМ КЛІЄНТІВ МІКРО- ТА МАЛОГО БІЗНЕСУ
Комісія за списання коштів по депозиту на вимогу OnLine

0,05% min 5 грн

без ПДВ

ІНШІ ОСОБЛИВІ УМОВИ НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ ПО ПОТОЧНИМ РАХУНКАМ:
Нарахування процентів на залишок коштів
0%

ТАРИФНІ ПАКЕТИ ДЛЯ КЛІЄНТІВ МІКРО- ТА МАЛОГО БІЗНЕСУ
ПАКЕТНІ ПОСЛУГИ
Абонентська плата5

ЕКОНОМ

ПРЕМІУМ

ПРЕМІУМUNLIMIT

АГРАРІЙ4

150 UAH

250 UAH

800 UAH

200 UAH

Послуги, що входять до пакету:

відкриття поточного рахунку
ведення поточного рахунку (за платежами в національній
валюті)
фіксована щомісячна кількість переказів в національній валюті в
системі Інтернет-банкінг
абонентська плата за ведення рахунку та обробку електронних
банківських документів надісланих засобами системи Інтернетбанкінг
переказ коштів клієнтами за рахунок надходжень протягом
операційного дня
внесення змін у юридичну справу

1 рахунок в
національній
валюті


10 платежів



1 рахунок в нац.
валюті + 2 рахунки в
іноземній валюті


50 платежів


прийом готівки для зарахування на рахунок
Додаткові знижки на наступні послуги:
активація та підключення до системи "Інтернет-Клієнт-Банк"
вартість переказу в національній валюті в системі Клієнт-Банк
(Інтернет-Клієнт-Банк) (протягом операційного дня) з 51 по 100
включно – 1,5 грн.
вартість переказу в національній валюті в системі Клієнт-Банк
(Інтернет-Клієнт-Банк) (протягом операційного дня) з 101 – 1 грн.
видача готівки з рахунку: в національній валюті
надання довідок стосовно одного банківського продукту (в т.ч.
стосовно наявності/ відсутності кредиту) та дублікатів (виписок,
SWIFT-повідомлень, касових та розрахункових документів тощо)

4






2 рахунки в нац.
валюті + 2 рахунки в
іноземній валюті


необмежено


1 рахунок в
національній валюті


25 платежів























0,8% (min 25 UAH)

0,75% (min 25 UAH)

0,75% (min 25 UAH)

50 грн.

Тарифний пакет для підприємств агропромислового комплексу.
Абонентська плата за користування тарифним пакетом сплачується щомісячно при наявності обороту за рахунком протягом звітного місяця (за винятком платежів
на користь банку та поповнень рахунку готівковими коштами, які в подальшому направлятимуться для здійснення платежів на користь банку);
5

ТАРИФНІ ПАКЕТИ ПО КОРПОРАТИВНИМ ПЛАСТИКОВИМ КАРТАМ КЛІЄНТІВ МІКРО- ТА МАЛОГО БІЗНЕСУ
ТАРИФНИЙ ПАКЕТ
START
STANDARD
STANDARD +

Типи карт (тарифи розповсюджуються на всі типи карт,
випущені в рамках зазначених пакетів)
№
1.
1.1.
1.2.

Операції та послуги
Основні умови випуску та обслуговування карток:
Валюта рахунку
Термін дії картки

CHIP Visa Business Start/
MasterCard Debit Business
START Chip

MasterCard Debit
Business STANDARD
CHIP

(Тарифний пакет виключно
для приватних підприємців )
Chip Visa Business Standard/
MasterCard Debit Business
STANDARD CHIP PayPass

Розмір тарифу по тарифному пакету
UAH/ USD/EUR

UAH
3 роки

Вартість пакету :
6

1.3.

для основної ПК
перевипуск за ініціативою клієнта при втраті, пошкодженні
тощо

1.4.

Повернення клієнту грошових коштів від загальної
суми операцій за місяць (кеш-бек) 7

1.5.

Послуга консьєрж-сервіс

2.
2.1.

Операції по списанню коштів з карткового рахунку:
Зняття готівки:

6

100UAH/5 USD/4 EUR

за рік:
700
UAH/35USD/28EUR

350 UAH

за кожний перевипуск:
20 UAH /4 USD/3 EUR
послуга не надається
не входить до вартості
пакету

80 UAH/10 USD/8 EUR
1%
входить до вартості пакету

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). Якщо комісія за 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.
7
Включаються операції по картці здійснені безготівковим шляхом в торгово-сервісній мережі України (в т.ч. інтернет) на суму від 300 грн. Сума повернення грошових
коштів за місяць становить не більше 10 000 грн. без урахування податку на доходи фізичних осіб та військового збору. До розрахунку приймаються операції здійснені
за період з останнього робочого дня попереднього місяця по передостанній робочий день поточного місяця. Виплата грошової винагороди проводиться в
передостанній робочий день місяця.

2.2.
3.

3.1.

4.

- в мережі банкоматів ПАТ “Укрсоцбанк”8
- в касі ПАТ “Укрсоцбанк”
- 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 та Інтернеті
Поповнення рахунку:
Зарахування на картрахунок коштів у валюті картрахунку:
- готівки в національній валюті через каси ПАТ
«Укрсоцбанк»
- готівки в національній валюті через каси ПАТ
«Укрсоцбанк» без наявності картки при наданні реквізитів
рахунку (при поповненні третіми особами)
- готівки в національній валюті через банкомати ПАТ
«Укрсоцбанк» з депозитним модулем, без наявності картки
- готівки в національній валюті через банкомати ПАТ
«Укрсоцбанк» з депозитним модулем, при наявності картки
інших безготівкових коштів (окрім перерахувань з власних
поточних рахунків в ПАТ "Укрсоцбанк")
Користування кредитною лінією (овердрафтом):

4.1.

Розмір дозволеної кредитної лінії по картрахунку

4.2.

Плата за видачу кредиту (додатково до комісій, зазначених
в п.п.4, 5)

4.3.

Обов'язковий щомісячний мінімальний платіж

4.4.

Нарахування процентів:
у пільговий період (до 45 днів)
процентна ставка за кредит (річних)
нарахування процентів за недозволений кредит-овердрафт
(річних)

8

0.80%
0.30%
0.8% min 20 UAH/1USD/1EUR
1,5% + 5 UAH
0.30%
/1USD/1EUR

0.60%
0.8% min 20 UAH
1,5% + 5 UAH/1USD/1EUR

1.5% + 15 UAH/1USD/1EUR
безкоштовно

не тарифікується
1%, min 5 UAH max 500 UAH
0,5% min 0,5 грн.
не тарифікується
не тарифікується

1%

послуга не надається

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

Якщо обсяг зняття готівки по картці в календарному місяці не перевищує або дорівнює 100 000 грн (еквівалент) . У випадку перевищення, тобто якщо об’єм зняття
по картці в АМТ перевищує 100 000 грн (еквівалент) - тариф за заняття готівки в мережі банкоматів ПАТ «Укрсоцбанк» по усім пакетам становить 1 % від суми
зняття.

5
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

7
8
9
10

нарахування процентів по простроченій заборгованості за
кредитною лінією та недозволеним кредитом-овердрафтом
(річних)
Безготівкові платежі з рахунку:
Безготівкове перерахування коштів шляхом договірного
списання за реквізитами, вказаними власником рахунку:

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

2 UAH / 0,25 USD / 0,2 EUR за кожну операцію
перерахування

2 UAH за кожну операцію
перерахування

Переказ коштів в національній валюті з карткового рахунку
2,50 UAH
клієнта з використанням системи Інтернет-банкінгу (GWS)
Надання інформації про залишки коштів на рахунку, в т.ч. видача виписок та довідок:
Отримання інформації про залишок коштів на картрахунку
перший запит за добу не тарифікується, наступні запити - 1 UAH / 0,1 USD / 0,1
у банкоматі / кіоску ПАТ «Укрсоцбанк»
EUR за кожний запит
Надання послуг SMS-банкінгу (щомісячна абонентська
не тарифікується
плата)
Надання щомісячних виписок по картрахунку (списується з
картрахунку щомісячно):
- в установі ПАТ "Укрсоцбанк"
не тарифікується
- по E-mail (додаткова послуга)
5,00 UAH 0,7 USD/0,5 EUR
Надання виписки по індивідуальному запиту Клієнта за
довільний період в установі банку (не більше ніж за
50 UAH / 7 USD/ 5 EUR
останній рік від поточної дати)
Надання довідки про наявність, стан та/або обороти по
українською або англійською мовами-100 UAH; терміново (протягом однієї доби) картрахунку за заявою клієнта, в установі банку, де
150 UAH
відкритий картрахунок
Запит мінівиписки по картрахунку в банкоматах/кіосках
ПАТ «Укрсоцбанк/ через систему SMS-банкінг / систему
не тарифікується
Інтернет-банкінгу
Iнші послуги:
Заміна Пін-коду в мережі банкоматів/кіосків ПАТ
5 UAH / 1 USD/ 0.5 EUR
"Укрсоцбанк"
Відкриття поточного карткового рахунку у випадку
відсутності поточного некартокового рахунку у ПАТ
100 UAH
"Укрсоцбанк" (сплачується клієнтом самостійно)
Засвідчення зразків підписів уповноваженим працівником
100 UAH з ПДВ.
банку (сплачується клієнтом самостійно)
Надання страхового полісу СК ЗАТ "Європейське
не надається
туристичне страхування" для відряджень за кордон

11
12

13

14

15

16

Обслуговування неактивного9 рахунку з залишком (в
місяць в валюті рахунку)
Комісія за проведення операцій, здійсненій у валюті,
відмінній від валюти картрахунку10
Запит копії документа, який підтверджує операцію по
картці крім операцій одержання готівки в банкоматі
(списується Банком з картрахунку клієнта):
- запит копії документа
- запит документа Т&E Document (документ, який
підтверджує операції здійснені за ПК при оплаті прокату
автомобілів, авіаквитків, готельних послуг та операції,
здійснені під час морських круїзів)
Отримання інформації про залишок коштів на картрахунку
Запит до видачі суми коштів, що перевищує залишок
коштів на картрахунку11
Блокування карткових рахунків
Блокування ПК в системі авторизації – електронний стоп
список за ініціативою клієнта
Блокування карток (окремо основної та додаткових карток):
через Call-центр банку/ систему SMS-банкінгу/систему
Інтернет банку
Блокування ПК за ініціативою ПАТ “Укрсоцбанк”
Постановка ПК в паперовий стоп список12 (вноситься
готівкою або списується Банком з картрахунку за
розпорядженням клієнта)
Вилучення ПК банкоматом
Вилучення ПК банкоматом ПАТ “Укрсоцбанк”
Вилучення ПК банкоматом іншого банку, за умови:
- втрати клієнтом ПК та попереднього (до моменту
вилучення) повідомлення про це ПАТ “Укрсоцбанк” з
подальшим блокуванням ПК
- втрати клієнтом ПК та неповідомлення (на момент

10 UAH /1 USD/1 EUR
1%

5 USD
30 USD
0,30 USD за кожний запит
перший запит за добу не тарифікується, наступні запити – 10 UAH за кожний запит

не тарифікується
не тарифікується
не тарифікується
25 USD

не тарифікується

не тарифікується
15 USD

9

Неактивним вважається картковий рахунок, по якому протягом 3 місяців не проводились операції зарахування коштів на картрахунок, операції зняття готівки, операції безготівкової оплати товарів та послуг,
операції безготівкового перерахування. Якщо залишок на картковому рахунку менше 10 грн./1USD/1EUR комісія встановлюється в розмірі залишку на даному картковому рахунку.
10
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
11
Якщо комісія не була сплачена протягом 180 днів (в т.ч. шляхом договірного списання коштів з карткового рахунку) всі платіжні картки за картрахунком закриваються
12

Строк постановки - 2 тижні за кожний окремий регіон:1. США, 2. Канада, 3. Країни Центральної та Південної Америки, 4. Країни азіатського та тихоокеанського регіону, 5. Країни Центральної та Східної
Європи, Близького Сходу та Африки (в т.ч. Україна та всі країни близького зарубіжжя), 6. Країни Європейської Співдружності.

вилучення) про це ПАТ “Укрсоцбанк”
- вини клієнта
- технічного збою в роботі банкомату
17
18

19

20
21

13

Екстрена видача картки через служби підтримки клієнтів
МПС при втраті або викраденні картки за кордоном
Екстрене отримання готівкових коштів через служби
підтримки клієнтів МПС при втраті або викраденні картки
за кордоном
Непідтверджена претензія (списується банком з
картрахунку після проведення розслідування):
- за операціями, проведеними в мережі Інтернет
- 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
Екстрене вилучення платіжної картки з банкомату
(протягом 8 робочих годин)13
Плата за послугу термінової доставки платіжної картки

Виключно для банкоматів, що знаходяться у відділеннях Банку.

15 USD
не тарифікується
250 USD
200 USD

100 UAH
50 UAH
100 UAH
50 UAH
200 UAH

