Тарифи АТ "БАНК АЛЬЯНС"
на відкриття та обслуговування поточних рахунків, операції за якими можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів
(платіжні картки MasterCard) для фізичних осіб (приватних клієнтів)
Тарифний пакет "ELITE"
Розмір тарифу, без ПДВ
№ п/п

Назва послуги

Порядок та строки сплати/ Примітки
MC World Elite
Contactless
Валюта рахунку: UAH (гривня)/ USD (дол.США)/ EURO (Євро)
Строк дії основної картки: 1 рік

1.

Відкриття та обслуговування поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів (далі Рахунок):
Відкриття та обслуговування Рахунку

4000,00 грн.

Щороку (річне обслуговування).
Плата утримується за кожний календарний рік обслуговування

500,00 грн.

Щомісяця, за кожний календарний місяць обслуговування.
Плата не утримується:
- за умови здійснення транзакцій (торгових операцій) на загальну
сумму не менше як 30 000 грн. за поточний (звітний) місяць;
- по Рахунках, відкритих до 28.09.2018 р. включно, протягом 12
календарних місяців з дати відкриття Рахунку.

1.1*
Щомісячне обслуговування Рахунку

1.2* Відкриття та обслуговування Рахунку

1.3

1.4
2
2.1

Плата за ведення Рахунку, операції за яким не здійснювались
протягом одного календарного року 1
Розмір незнижуваного залишку на Рахунку
Оформлення/переоформлення платіжних карток:
Оформлення основної платіжної картки, в т.ч. на наступний
термін дії

10000,00 грн.

Щороку (річне обслуговування).
Плата утримується за кожний календарний рік обслуговування

в розмірі залишку на
Рахунку,
Щорічно, протягом січня року, наступного за звітним.
але не більше 250,00 грн.
Не передбачено

-

не тарифікується

-

Оформлення додаткової платіжної картки:

2.2

MC Platinum Contactless 2

350,00 грн.

Оформлення першої картки не тарифікується.
За кожну наступну, плата утримується разово в день оформлення
додаткової платіжної картки

MC World Elite Contactless 2

1000,00 грн.

Разово. Плата утримується в день оформлення додаткової платіжної
картки (за кожну)

2.3

Переоформлення основної/додаткової платіжної картки (в замін загубленої/пошкодженої, вилученої банкоматом, тощо)
Разово.
350,00 грн.
MC Platinum Contactless 2
Плата утримується в день переоформлення платіжної картки (за
2
1000,00 грн.
MC World Elite Contactless
кожну)

2.4

Терміновий випуск картки з видачею в Головному офісі АТ
"БАНК АЛЬЯНС" протягом 8 робочих годин

2.5
3
3.1

Переоформлення основної/додаткової платіжної картки за
ініціативою АТ "БАНК АЛЬЯНС"
Зарахування коштів на Рахунок:
Готівкою, через касу АТ "БАНК АЛЬЯНС"

3.2

Безготівкове зарахування коштів (зовнішні та внутрішні
надходження, за виключенням п. 3.3 цього Тарифного пакету)

3.3

Безготівкове зарахування (внутрішні надходження):
- процентів за вкладом, розміщеним в АТ "БАНК АЛЬЯНС"
та суми вкладу (при закінченні строку розміщення вкладу);
- дивіденди (в сумі від 100 000 грн.).

4.1.
4.1.1
4.1.2

150,00 грн.

не тарифікується
не тарифікується
0,50%

не тарифікується

Разово, в день отримання картки.
Сплачується клієнтом за кожну картку, через касу Банку або
списується Банком з Рахунку (в рамках договірного списання)
Від суми зарахування.
Плата утримується в момент проведення операції.
За умови встановлення кредитної лінії послуга не тарифікується

-

Видача готівкових грошових коштів в Україні (за рахунок власних коштів):
В установах АТ "БАНК АЛЬЯНС", без використання
не тарифікується
платіжної картки
В установах АТ "БАНК АЛЬЯНС", за допомогою платіжної
картки

4.1.3 Через мережу банкоматів-партерів "ЄВРОНЕТ"

не тарифікується
не тарифікується

Від суми платежу.
Плата утримується в момент проведення операції

Від суми платежу.
Плата утримується в момент проведення операції
Через установи та банкомати інших банків в Україні:
4.1.4 перші дві операції протягом календарного місяця

не тарифікується

третя та наступні операції протягом календарного місяця
4.2.

1% + 5,00 грн.

Видача готівкових грошових коштів в Україні (за рахунок кредитних коштів):

4.2.1 В установах АТ "БАНК АЛЬЯНС", без використання ПК

4% (min 50,00 грн.)

4.2.2 В установах АТ "БАНК АЛЬЯНС", за допомогою ПК

4% (min 50,00 грн.)

4.2.3 Через мережу банкоматів-партерів "ЄВРОНЕТ"

4% (min 50,00 грн.)

4.2.4 Через установи та банкомати інших банків в Україні

4% (min 50,00 грн.)

5
5.1
5.2
6

Видача готівкових грошових коштів за межами України:
В банківських установах та/або банкоматах за межами
України (за рахунок власних коштів)
В банківських установах та/або банкоматах за межами
України (за рахунок кредитних коштів)
Проведення розрахунків по Рахунку:

1,5% + 90,00 грн.
4% min 50,00 грн.

Проведення розрахунків за оплату товарів/послуг з
використанням платіжної картки
Переказ коштів з Рахунку (за рахунок власних коштів):

Від суми платежу.
Плата утримується в момент проведення операції

Від суми платежу.
Плата утримується в момент проведення операції

не тарифікується

-

7.1.1. В межах АТ "БАНК АЛЬЯНС"

не тарифікується

-

7.1.2 На території України

0,5% від суми
(min 5,00 грн. max
1000,00 грн.)

6.1
7.1.

7.2. Переказ коштів з Рахунку (за рахунок кредитних коштів):
7.2.1. В межах АТ "БАНК АЛЬЯНС"

4% (min 50,00 грн.)

7.2.2 На території України
Надання виписок по Рахунку:
8
Надання щомісячної виписки особисто у приміщенні
8.1
установи Банку, або на e-mail

4% (min 50,00 грн.)

Від суми переказу.
Плата утримується в момент проведення операції
Від суми переказу.
Плата утримується в момент проведення операції

не тарифікується

-

8.2

Надання довідки про існування Рахунку та коштів на ньому,
інших інформаційних довідок з розрахунково-кассового
обслуговуваня (особисто у приміщенні установи Банку)

не тарифікується

За кожну довідку.
Плата утримується в день проведення операції.

8.3

Надання довідки про існування Рахунку та коштів на ньому,
інших інформаційних довідок з розрахунково-кассового
обслуговуваня (особисто у приміщенні установи Банку)
англійською мовою

не тарифікується

За кожну довідку.
Плата утримується в день проведення операції.

8.3

Надання за вимогою клієнта дублікатів виписок з рахунку,
дублікатів касових, розрахункових та ін.документів

9
9.1
10
10.1

SMS-інформування (М-Banking):
Послуга M-banking
Інші послуги:
Зміна ПІНу за допомогою SMS-запиту

Постановка картки в електронний стоп-список
10.2
процесингового центру
10.3 Постановка картки в міжнародний стоп-лист МПС
Запит про здійснення проведеного платежу з Рахунку, з
10.4 використанням, або без використання картки (за письмовим
запитом клієнта)

50,00 грн.

не тарифікується
5,00 грн.

Плата утримується в день проведення операції.
-

Згідно рахунків
Плата утримується по факту отримання рахунку від платіжної
міжнародної платіжної
системи.
системи
За кожну операцію.
Застосовується у разі, якщо внаслідок перевірки Банком буде
100,00 грн.
доведено правомірність списання коштів за здійснену операцію та
прийняте рішення не сплачувати клієнту кошти по здійсненій
розрахунковій операції

Проведення розрахунків по картковим рахункам не у валюті
рахунку
Нарахування процентів за несанкціонованим овердрафтом по
10.6
Рахунку3
11 Інші параметри обслуговування Рахунку:
Нарахування відсотків на середньоденний залишок коштів на
Рахунку

-

не тарифікується

не тарифікується

10.5

11.1

За кожний документ.
Плата утримується в день проведення операції.
Документ надається за письмовим запитом Клієнта.

48%
9% (рахунок у гривні)/
1,5% (долара США)/
0,5% (Євро)

Відсотків річних.
Щоденно.
Відсотків річних.
(відповідно до рішення КУАП від 14.02.2018).

12 Додаткові послуги
12.1. Знижки та привілеї від партнерів для MasterCard World Elite:

12.1.1 Відвідування бізнес-залів аеропортів Lounge Key

Доступ до бізнес-залів MasterCard Lounge з пред`явленням картки в:
12.1.2

30 дол. США
(у т.ч. ПДВ)

За одну особу.
Плата утримується за тарифом компанії постачальника послуг по
факту отримання рахунку від платіжної системи. Оплата
здійснюється у гривнях за курсом Національного банку на дату
стягнення комісії.
Плата не стягується за 3 (три) відвідування протягом кожного
календарного року з дати відкриття Рахунку (Договору). Сплата
податків відповідно до вимог законодавства України.

терміналі «D» та «Доместік» міжнародного аеропорту
12.1.2 «Бориспіль»
аеропортах столиць: Москва, Будапешт, Бухарест, Відень,
Прага, Тбілісі, Батумі, Кишинів

в пакеті послуг

Страхування власника основної платіжної картки на предмет:
12.1.3 страхування екстрених витрат подорожуючих за кордон
"EliteWorldwide"

в пакеті послуг

12.1.4 Відвідування Прем'єр VIP залу аеропорту "Бориспіль"

Сплачується Банком. Сплата податків відповідно до вимог
законодавства України.
Страховий поліс надається в день відкриття рахунку.

За одну особу, плата утримується в день надання послуги.
Плата не утримується за 1 (одне) відвідування протягом 30 днів з
дати оформлення картки.
згідно тарифів
Плата не утримується за 1 (одне) відвідування в поточному місяці, за
постачальника послуги
умови здійснення транзакцій (торгових операцій) на загальну сумму
не менше як 100000 грн. за попередній календарний місяць.
Плата утримується за тарифом компанії постачальника послуги.

12.1.5

Знижки на стандартні тарифи послуг прокату авто по всьому
світу компаній Hertz та Avis

До 35%

12.1.6

Знижки та привілеї від партнерів MasterCard в Україні та за
кордоном

До 30%

За умовами компанії постачальника послуг
Перелік на сайті
https://www.mastercard.ua/uk-ua/consumers/featuresbenefits/priceless-specials/world-elite-upd.html

12.2. Знижки та привілеї від партнерів для MasterCard Platinum:
Доступ до бізнес-залів MasterCard Lounge з пред`явленням
12.2.1 картки в терміналі «D» та «Доместік» міжнародного аеропорту
«Бориспіль»
12.2.2

Знижки на стандартні тарифи послуг прокату авто по всьому
світу компаній Hertz та Avis

Знижки та привілеї від партнерів MasterCard в Україні та за
12.2.3
кордоном

в пакеті послуг

До 35%

-

За умовами компанії постачальника послуг
Перелік на сайті

До 30%

https://www.mastercard.ua/uk-ua/consumers/featuresbenefits/priceless-specials/platinum.html

Знижки та привілеї від Банку для власників основних платіжних карток MC World Elite Contactless:
Вартість першого місяця оренди індивідуального сейфу знижується на 50% (для сейфів мінімального розміру, що є на відповідному відділенні АТ "БАНК
13.1 АЛЬЯНС").
Мінімальний строк оренди – 2 місяці.
13

Плюс 0,5 % річних до відсоткової ставки (що діє в ПАТ "БАНК АЛЬЯНС" на дату розміщення вкладу), в рамках розміщення коштів в національній валюті на
13.2 вклад "КАПІТАЛЬНИЙ" або "ОЩАДНИЙ" для фізичних осіб (відповідно до рішення КУАП від 07.09.2018).
Не сумується з надбавкою до відсотковї ставки, яка діє в рамках вкладів "КАПІТАЛЬНИЙ" або "ОЩАДНИЙ" для фізичних осіб.
Плюс 0,25% річних до відсоткової ставки (що діє в ПАТ "БАНК АЛЬЯНС" на дату розміщення вкладу), в рамках розміщення коштів в іноземній валюті (дол.
13.3 США та євро) на вклад "КАПІТАЛЬНИЙ" або "ОЩАДНИЙ" для фізичних осіб (відповідно до рішення КУАП від 07.09.2018).
Не сумується з надбавкою до відсотковї ставки за депозитами, яка діє в рамках вкладів "КАПІТАЛЬНИЙ" або "ОЩАДНИЙ" для фізичних осіб.
Примітки до Тарифів:
*спосіб оплати за тарифом (п.1.1. або п.1.2.) обирає клієнт при оформленні пакету послуг
(!) Клас додаткової картки має бути нижчим, або таким самим, як клас основної картки
1. Неактивним є рахунок, на якому протягом 1 року відсутнє зарахування та списання коштів (крім зарахувань відсотків нарахованих на залишок та
списання комісії за обслуговування рахунку).
2. Строк дії додаткової картки 1 (один) рік.
3. Нарахування процентів за несанкціонованим овердрафтом здійснюється тільки за рахунками в національній валюті (UAH)
Тарифи стягуються у національній валюті України (перерахунок у національну валюту України проводиться за курсом Національного банку України)
Оформлення платіжної картки відбувається протягом 8-ми робочих днів.
Тарифи вступають в дію: з 18.02.2019

