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 PLUS"
№ п/п

Назва послуги

Розмір тарифу, без ПДВ

Порядок та строки сплати/ Примітки

MC World Elite Contactless
Строк дії основної картки: 1 рік
1

1.1

2
2.1.

Плата за Тарифний пакет :
ЩОРІЧНА комісія за
Щороку (річне обслуговування).
розрахунково-касове
10000,00 грн.
Плата утримується за кожний календарний рік
обслуговування рахунків (РКО),
обслуговування.
що діють у рамках Тарифного
пакету
Відкриття та обслуговування Рахунків в рамках Тарифного пакету:
Відкриття Рахунків:

2.1.1. Картковий Рахунок UAH

входить у комісію РКО

2.1.2. Картковий Рахунок USD 1

1500,00 грн.

2.1.3. Картковий Рахунок EUR 1

1500,00 грн.

2.2.
2.3.
3

3.1

3.2

Закриття Рахунків 2

входить у комісію РКО

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

Розмір незнижуваного
не передбачено
залишку на Рахунку
Оформлення/переоформлення платіжних карток в рамках Тарифного пакету 3:
Оформлення основної
платіжної картки MC World
входить у комісію РКО
Elite Contactless 4 до кожного
карткового рахунку, в т.ч. на
наступний термін дії
Оформлення додаткової платіжної картки:
Разово. Плата утримується в день оформлення
додаткової
платіжної картки (за кожну, до будь
1500,00 грн.
MC World Elite Contactless 4
якого карткового рахунку, відкритого в межах
Тарифного пакету).

MC Platinum Contactless 5

350,00 грн.

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

Переоформлення основної/додаткової платіжної картки (в замін загубленої/пошкодженої, вилученої
банкоматом, тощо)
3.3

MC World Elite Contactless 4

1500,00 грн.

MC Platinum Contactless 5

350,00 грн.

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

3.4

3.5

4

Термінове оформлення картки
з видачею у відділенні Private
Banking АТ "БАНК АЛЬЯНС"
протягом 8 робочих годин
Переоформлення
основної/додаткової платіжної
картки за ініціативою АТ
"БАНК АЛЬЯНС"

входить у комісію РКО

-

входить у комісію РКО

-

Нарахування процентів на залишок коштів на Рахунках

4.1.

Картковий Рахунок UAH

9,00%

4.2.

Картковий Рахунок USD

1,50%

4.3.

Картковий Рахунок EUR

0,50%

5
5.1
5.2

5.3
6
6.1.
6.1.1.

6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.2.

Зарахування коштів
Готівковими коштами, через
касу АТ "БАНК АЛЬЯНС"

входить у комісію РКО

-

Безготівкове зарахування коштів
входить у комісію РКО
(зовнішні та внутрішні
надходження)
Вхідний переказ коштів на
не тарифікується
картку з картки іншого банку
(сервіс MasterCard MoneySend).
Видача готівки
Видача готівкових грошових коштів в Україні (за рахунок власних коштів):
В установах АТ "БАНК
0,5%+5,00 грн.
АЛЬЯНС", без використання
платіжної картки
В установах АТ "БАНК
Від суми платежу.
0,5%+5,00 грн.
АЛЬЯНС", за допомогою
Плата утримується в момент проведення
платіжної картки
операції.
Через мережу банкоматів
0,5%+5,00 грн.
"ЄВРОНЕТ"
Через установи та банкомати
1% + 5,00 грн.
інших банків в Україні:
Видача готівкових грошових коштів в Україні (за рахунок кредитних коштів):

В установах АТ "БАНК
АЛЬЯНС", без використанняПК
В установах АТ "БАНК
6.2.2. АЛЬЯНС", за допомогою ПК
6.2.1.

Через мережу банкоматів
"ЄВРОНЕТ"
Через установи та банкомати
6.2.4.
інших банків в Україні
6.2.3.

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

4% (min 50,00 грн.)
4% (min 50,00 грн.)
4% (min 50,00 грн.)

Від суми платежу.
Плата утримується в момент проведення
операції.

4% (min 50,00 грн.)

Видача готівкових грошових коштів за межами України:
В банківських установах та/або
6.3.1. банкоматах за межами України
1,5% + 90,00 грн.
(за рахунок власних коштів)
В банківських установах та/або
6.3.2. банкоматах за межами України
4% min 50,00 грн.
(за рахунок кредитних коштів)
7
Проведення розрахунків
Оплата товарів та послуг з
не тарифікується
7.1. використанням платіжної
картки
6.3.

Від суми платежу.
Плата утримується в момент проведення
операції.

-

7.2.

Переказ коштів з Рахунку (за рахунок власних коштів):

7.2.1. В межах АТ "БАНК АЛЬЯНС"
7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.3.

На території України
Вихідний переказ коштів з
картки на картку іншого банку
(сервіс MasterCard MoneySend).
Переказ коштів на користь
постачальників послуг в
Мобільному банкінгу АТ "БАНК
АЛЬЯНС" через компанію
EasyPay.

7.3.3
8

На території України
Вихідний переказ коштів з
картки на картку іншого банку
(сервіс MasterCard MoneySend).
SMS-інформування (М-Banking):

8.1

Послуга M-banking

9

Додаткові послуги

9.1

9.2

9.3

9.3

9.4.
9.5.
9.6.

-

0,5% від суми
Від суми переказу.Плата утримується в момент
(min 5,00 грн. max 1000,00 грн.)
проведення операції.
не тарифікується

-

3,00 грн.

За кожний переказ.
Плата утримується в момент проведення
операції

Переказ коштів з Рахунку (за рахунок кредитних коштів):

7.3.1. В межах АТ "БАНК АЛЬЯНС"
7.3.2

не тарифікується

Надання щомісячної виписки
особисто у приміщенні установи
Банку, або на e-mail
Надання довідки про існування
Рахунку та коштів на ньому,
інших інформаційних довідок з
розрахунково-касового
обслуговування (особисто у
приміщенні установи Банку)
Надання довідки про існування
Рахунку та коштів на ньому,
інших інформаційних довідок з
розрахунково-касового
обслуговування (особисто у
приміщенні установи Банку)
англійською мовою
Надання за вимогою клієнта
дублікатів виписок з рахунку,
дублікатів касових,
розрахункових та ін. документів
Зміна ПІН-коду за допомогою
SMS-запиту
Постановка картки в
електронний стоп-список
процесингового центру
Постановка картки в
міжнародний стоп-лист МПС

4% (min 50,00 грн.)
4% (min 50,00 грн.)
4% (min 50,00 грн.)

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

входить у комісію РКО

-

входить у комісію РКО

-

входить у комісію РКО

-

входить у комісію РКО

-

50,00 грн.

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

не тарифікується

-

не тарифікується

-

Згідно рахунків міжнародної
платіжної системи

Плата утримується по факту отримання рахунку
від платіжної системи.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

10.

Запит про здійснення
проведеного платежу з Рахунку,
з використанням, або без
використання картки (за
письмовим запитом клієнта)
Проведення розрахунків по
картковим рахункам не у валюті
рахунку
Нарахування процентів за
несанкціонованим овердрафтом
по Рахунку 6
Пільговий період

100,00 грн.

За кожну операцію.
Застосовується у разі, якщо внаслідок перевірки
Банком буде доведено правомірність списання
коштів за здійснену операцію та прийняте
рішення не сплачувати клієнту кошти по
здійсненій розрахунковій операції.

не тарифікується

-

48%

Відсотків річних.
Щоденно.

до 62 днів

Поширюється на всі операції - розрахункові з
оплати товарів та/або послуг у торговосервісних мережах та/або мережі Інтернет,
перекази та видача коштів тощо.

Операції з проведення розрахунків Клієнтів (безготівкові операції в іноземній валюті)
Купівля безготівкової іноземної валюти за гривню (Пн - Пт (9:00 - 15:00)) за дорученням Клієнта
- у доларах США :

10.1.

- до 350 000,00 доларів США
(включно)

0,3%
(min 100,00 грн)

- 350 000,01 доларів США і
більше

0,1%
(min 100,00 грн)

- в Евро:
- до 350 000,00 Евро
(включно)
- 350 000,01 Евро і більше
- в інших валютах

10.2

10.3

Продаж безготівкової валюти
(Пн - Пт (9:00 - 13:00)) за
дорученням Клієнта

0,3%
(min 100,00 грн)
0,1%
(min 100,00 грн)
0,3%
(min 100,00 грн)

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

0,25%
(min 100,00 грн)

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

Конверсійні операції (Пн - Пт
(9:00 - 13:00))

0,25%
(min 100,00 грн)

Від суми валюти що продається. Сплачується в
день здійснення операції. Сплачується в
національній валюті за курсом МВРУ на день
здійснення операції.

Платежі на користь клієнтів
інших банків:

не тарифікується

у доларах США

0,15% від суми
(min 45 USD - max 300 USD)

- у Євро

0,15% від суми
(min 45 EUR - max 300 EUR)

- в інших валютах

0,15% від суми
(min 45 USD - max 300 USD)

10.4

10.5

Надання Swift повідомлення
(вихідне)
(за письмовим запитом Клієнта)

50,00 грн.

10.6

Переказ коштів з одного рахунку
на інший у системі Банку

не тарифікується

За один платіжний документ 7. Сплачується в
день здійснення операції. Сплачується в
національній валюті за курсом НБУ на день
здійснення операції.

За кожне повідомлення. Сплачується в день
здійснення операції.

10.7

10.8

11

11.1.

Оформлення платіжного
доручення (на паперовому носії)

40,00 грн

В день надання послуги ( за одне платіжне
доручення).

Перевірка банком пакету
документів клієнта для
Сплачується в день надання пакету документів
1500,00 грн
здійснення валютної операції з
для перевірки в банк
(у т.ч. ПДВ)
переказу коштів з дотриманням
лімітів.
Знижки та привілеї від Банку для власників основних платіжних карток MC World Elite Contactless:
За одну особу, плата утримується в місяці
надання послуги з Рахунку, до якого емітована
платіжна картка MC World Elite Contactless.
Плата утримується за тарифом компанії
постачальника послуги.
Послуга надається тільки держателям
платіжних карток MC World Elite Contactless.
Відвідування:
Плата не утримується за 1 (одне) відвідування
- Прем'єр VIP залу аеропорту
протягом 30 днів з дати відкриття Рахунку.
"Бориспіль";
Плата не утримується за 1 (одне) відвідування в
- Бізнес-Терміналу "В"
згідно тарифів постачальника
поточному місяці окремо по кожному Рахунку
аеропорту "Жуляни"; - VIPпослуги
відкритому в рамках пакету, за умови
залу Міжнародного аеропорту
здійснення транзакцій з оплати товарів та
"Одеса";
послуг з використанням платіжних карток,
- Залу офіційних делегацій
емітованих до цього Рахунку, на загальну суму
аеропорту "Бориспіль".
не менше як 100000 грн. (для рахунку в гривні
(UAH), або еквівалент цієї суми за офіційним
курсом НБУ на дату проведення операції для
рахунків, відкритих в USD, EUR), за попередні
30 календарних днів + 5 днів (на підрахунок
операцій) до дня користування послугою в
аеропортах.

11.2.

Відвідування бізнес-залів
аеропортів Lounge Key

11.3.

Страхування власника основної
платіжної картки емітованої до
першого Рахунку в UAH в
Тарифному пакеті "ELITE PLUS"
по Програмі страхування
екстрених витрат подорожуючих
за кордон "EliteWorldwide"
(вік застрахованого до 75 років
включно)

30 дол. США
(у т.ч. ПДВ)

За одне відвідування однією особою.
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 2 (два) відвідування
протягом кожного календарного року з дати
відкриття першого рахунку в рамках
пакету, незалежно від кількості Рахунків та
платіжних карток оформлених в рамках
пакету. Сплата податків відповідно до вимог
законодавства України.

входить у комісію РКО

Страховий поліс надається в день відкриття
першого Рахунку в UAH в рамках пакету.

11.4.

Страхування фізичної особи, в
тому числі без оформлення
платіжної картки, по програмі
страхування екстрених витрат
подорожуючих за кордон
"EliteWorldwide"
(вік застрахованого від 0 до 75
років включно)

згідно тарифів постачальника
послуги
(Страхова компанія «АСКА»)

Плата утримується в день укладення договору
страхування.

11.5.

Надання кімнат переговорів для
проведення
зустрічей/нарад/переговорів

входить у комісію РКО

Здійснюється за бажанням клієнта протягом
строку обслуговування Тарифного пакету.

11.6.

Вартість першого місяця оренди індивідуального сейфу знижується на 50% (для сейфів мінімального розміру, що є
на відповідному відділенні АТ "БАНК АЛЬЯНС").
Мінімальний строк оренди – 2 місяці.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

Плюс 0,5 % річних до процентної ставки (що діє в АТ "БАНК АЛЬЯНС" на дату розміщення вкладу), в рамках
розміщення коштів в національній валюті на вклад "ОЩАДНИЙ", "ОЩАДНИЙ+", "КАПІТАЛЬНИЙ" для
фізичних осіб (відповідно до рішення КУАП від 07.09.2018).
Не сумується з надбавкою до процентної ставки, яка діє в рамках вкладів "ОЩАДНИЙ", "ОЩАДНИЙ+",
"КАПІТАЛЬНИЙ " для фізичних осіб.
Плюс 0,25% річних до відсоткової ставки (що діє в АТ "БАНК АЛЬЯНС" на дату розміщення вкладу), в рамках
розміщення коштів в іноземній валюті (дол. США та євро) на вклад "ОЩАДНИЙ", "ОЩАДНИЙ+",
"КАПІТАЛЬНИЙ" для фізичних осіб (відповідно до рішення КУАП від 07.09.2018).
Перевезення валютних цінностей фізичної особи (min 1000,00 грн. за одне перевезення, сплачується відповідно до
умов Договору на перевезення валютних цінностей клієнтів (фізичних осіб) службою інкасації АТ «БАНК
АЛЬЯНС)».
Відшкодування ПДВ за покупки зроблені у чотирьох країнах ЄС (Іспанії, Італії, Німеччині та Франції) через
мобільний додаток TaxFree4U з сумою повернення ПДВ до 19% 8

11.11. Особисте обслуговування і ведення бізнесу зі своїм персональним менеджером
Страхування життя власника
основної платіжної картки
емітованої до першого Рахунку
в UAH в Тарифному пакеті
"ELITE PLUS" за програмою
11.12. добровільного страхування
життя «Альянс.Еліт» з
можливістю користування
послугою телемедицини
(вік застрахованого до 70 років
включно)
Страхування життя фізичної
особи, в тому числі без
оформлення платіжної картки за
програмою добровільного
страхування життя «Альянс.
11.13. Еліт. Сім’я» (вік застрахованого
до 70 років включно) та «Альянс.
Еліт. Діти» (вік застрахованого
до 18 років включно) з
можливістю користування
послугою телемедицини.

входить у комісію РКО

Страховий поліс надається в день відкриття
першого Рахунку в UAH в рамках пакету.

згідно тарифів постачальника
послуги (Страхова компанія
«АСКА-ЖИТТЯ»)

Плата утримується в день укладення договору
страхування.

Консультація з питань
оподаткування та права щодо
ведення бізнесу від провідних
11.14.
експертів найбільшої
міжнародної компанії з «Великої
четвірки»

згідно тарифів постачальника
послуги

Консультація з питань
нотаріального супроводження
11.15.
суб'єктів господарювання та
клієнтів Банку

згідно тарифів постачальника
послуги

Замовлення чартерного рейсу
та/або консультація з питань
11.16. оренди, купівлі, уримання та
обслуговування приватного
літака.

згідно тарифів постачальника
послуги

Організація консультацій та
консиліумів із залученням
лікарів експертного рівня.
Проведення комплексного
11.17. обстеження на діагностичній
апаратурі надсучасного рівня.
Оперативні хірургічні,
малоінвазивні та ендоваскулярні
втручання.

згідно тарифів постачальника
послуги

Ви отримуєте безкоштовну консультацію з
питань оподаткування та права щодо ведення
бізнесу від провідних експертів найбільшої
міжнародної компанії з «Великої четвірки», що
надає професійні послуги консалтингу та
аудиту. Компанія надала послуги 88% компаній
світу зі списку Global Fortune 500, має офіси в
150 країнах світу, в яких працюють 312 тис.
фахівців. Плата не утримується за 1 (одну)
консультацію протягом дії договору з дати
відкриття Рахунку.
Безкоштовна та цілодобова консультація з
питань нотаріального супроводження суб'єктів
господарювання та клієнтів Банку.
При вчиненні нотаріальних дій надається
одноразова знижка у розмірі 25%, незалежно
від часу та місцезнаходження клієнта.
Ви отримуєте безкоштовне повне
супроводження з організації чартерного рейсу,
починаючи з пошуку оптимального літака
згідно вашого запиту та до моменту виконання
всіх обов’язків авіаперевізника.
Плата утримується авіаперевізником відповідно
до розрахунку вартості рейсу.
Також, Ви отримуєте консультацію від
провідної компанії у сфері бізнес-авіації, яка
обсуговує половину приватних літаків в
Україні, з питань оренди або купівлі приватного
літака, вибору юрисдикції реєстрації,
розрахунку вартості володіння літаком,
обслуговування та інші питання, пов’язані з
бізнес-авіацією. Плата не утримується за всі
консультації протягом дії договору з дати
відкриття Рахунку.
Клініка ВЕРУМ експерт – це спеціалізований
центр експертного рівня і узгодженого
медичного обслуговування. Головна
спеціалізація – надання вузькопрофільної
медичної допомоги у більш ніж 30 напрямках.
- Перша консультація лікаря із супроводом
персонального менеджера безкоштовно.
- При подальших зверненнях в клініку супровід персонального менеджера
безкоштовно.
- Послуга надається виключно держателям
платіжних карток MC World Elite Contactless.

Консультація та бронювання
11.18 пакетних турів Туристичного
Оператора Join UP!

згідно тарифів постачальника
послуги на сайті joinup.ua

Держателям платіжних карток MC World Elite
Contactless надається ексклюзивна одноразова
знижка в розмірі 1000 грн від вартості
туристичного пакету що становить 20 000 грн і
більше, згідно он-лайн каталогу розміщеному
на сайті партнера joinup.ua. Надалі протягом
року9 надається постійна ексклюзивна знижка в
розмірі 3% від вартості туристичного пакету,
вказаної в он-лайн каталозі на сайті оператора.
Знижка не надається на бронювання додаткових
послуг (харчування на борту, доплати за вибір
місця в літаку, доплати за квитки на регулярні
рейси та інше). Знижка не сумується з іншими
сертифікатами та акціями. Скористатися
послугою можна в зазначених агенціях Join
UP! to travel та на сайті партнера joinup.ua

Примітки до Тарифів:
1. У рамках Тарифного пакету "ELITE PLUS" можливе відкриття карткових рахунків в доларах США та Євро з
випуском основної картки MasterCard World Elite Contactless.
Відкриття карткового рахунку у національній валюті обов'язкове.
2. При закритті Тарифного пакету "ELITE PLUS" до закінчення 1 (одного) року після сплати комісії РКО –
повернення Клієнту частини раніше сплаченої щорічної комісії за РКО рахунків не здійснюється.
3. Термін дії основної/додаткової картки - 1 (один) рік.
4. Держателям карток MC World Elite надаються наступні безкоштовні сервіси MasterCard:
4.1. MasterCard Консьєрж від компанії MasterCard – інформаційна підтримка та організаційна допомога, яка працює
24 години на добу, 7 днів на тиждень по всьому світі.
4.2.
5. Держателям карток МС Platinum надаються наступні безкоштовні сервіси від MasterCard:
5.1. Fast Line в зоні вильоту аеропорт «Бориспіль».
5.2. Відвідування бізнес-залів в зоні міжнародних вильотів аеропорти «Бориспіль» та «Київ».
6. Нарахування процентів за несанкціонованим овердрафтом здійснюється тільки за рахунками в національній
валюті (UAH)
7. Особливості застосування Тарифів до пункту 10.4. Платежі на користь клієнтів інших банків.
Комісійна винагорода АТ "БАНК АЛЬЯНС" згідно п.10.4., стягуються при здійсненні переказів на користь
бенефіціара іншого банку при вказанні наступної інформації у полі 71 клієнтського переказу (МТ1ХХ):
BEN сума переказу зменшується на комісії АТ «БАНК АЛЬЯНС» та банків-посередників;
SHA комісія АТ «БАНК АЛЬЯНС» стягується додатково до суми переказу, комісія банків-посередників – із суми
переказу;
OUR комісія АТ «БАНК АЛЬЯНС» та банків-посередників стягується додатково до суми переказу.
Комісії третіх банків стягуються додатково (оплата здійснюється додатково, наступного робочого дня після
списання банком-кореспондентом).
8. В рамках співпраці АТ "БАНК АЛЬЯНС" та сервісу TaxFree4U
9. Термін дії привілеїв з 20.11.2020р. по 20.11.2021 року.
Тарифи стягуються у національній валюті України (перерахунок у національну валюту України проводиться за
курсом Національного банку України)
Знижки та привілеї не сумуються незалежно від кількості відкритих Рахунків в рамках пакету.
Держателям карт рівня MC Platinum MC /World Elite надаються знижки та привілеї від компанії MasterCard . Більш
детальна інформація на сайті www.bilshe.mastercard.ua
Оформлення платіжної картки відбувається протягом 8-ми робочих днів.

Тарифи вступають в дію з 20.11.2020 року

