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 LIGHT""
Розмір тарифу, без ПДВ
№ п/п

Назва послуги

Порядок та строки сплати/ Примітки

MC World Elite Contactless
Строк дії основної картки: 1 рік

1
1.1

1.2

Плата за Тарифний пакет :
ЩОРІЧНА комісія за розрахунково-касове
обслуговування рахунків (РКО), що діють у
рамках Тарифного пакету

Щомісячна комісія за обслуговування
неактивного рахунку*

1,00 грн.

100,00грн

Відкриття та обслуговування Рахунків в рамках Тарифного пакету:
2
2.1. Відкриття Рахунків:
2.1.1. Картковий Рахунок UAH
входить у комісію РКО
2.1.2. Картковий Рахунок USD 1

1,00 грн.

2.1.3. Картковий Рахунок EUR 1

1,00 грн.

2.2.

Закриття Рахунків 2

2.3.

Розмір незнижуваного залишку на
Рахунку

3

3.1

Щороку (річне обслуговування).
Плата утримується за кожний календарний рік
обслуговування.
Щомісяця.
Плата утримується в останній робочий день місяця за
поточний місяць. Плата стягується з позитивного залишку
коштів. Плата стягується, починаючи з місяця, наступного за
місяцем, в якому рахунок було визначено, як неактивний. У
випадку, якщо розмір залишку на поточному рахунку менше
ніж розмір тарифу, щомісячна плата за неактивний рахунок
встановлюється у розмірі залишку коштів на рахунку.

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

входить у комісію РКО

-

не передбачено

3

Оформлення/переоформлення платіжних карток в рамках Тарифного пакету :
Оформлення основної платіжної картки
MC World Elite Contactless 4 до кожного
входить у комісію РКО
карткового рахунку, в т.ч. на наступний
термін дії

-

Оформлення додаткової платіжної картки:

3.2

3.3

3.4

Разово. Плата утримується в день оформлення додаткової
платіжної картки (за кожну, до будь якого карткового
рахунку, відкритого в межах Тарифного пакету).
Оформлення першої картки в рамках пакету не
тарифікується.
5
350,00 грн.
MC Platinum Contactless
За кожну наступну, плата утримується разово в день
оформлення додаткової платіжної картки.
Переоформлення основної/додаткової платіжної картки (в замін загубленої/пошкодженої, вилученої банкоматом, тощо)
MC World Elite Contactless 4

1500,00 грн.

MC World Elite Contactless 4

1500,00 грн.

MC Platinum Contactless 5

350,00 грн.

Термінове оформлення картки з видачею у
відділенні Private Banking АТ "БАНК
АЛЬЯНС" протягом 8 робочих годин

входить у комісію РКО

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

3.5
4

Переоформлення основної/додаткової
платіжної картки за ініціативою АТ
входить у комісію РКО
"БАНК АЛЬЯНС"
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%

Відсотків річних.
(відповідно до рішення КУАП від 14.02.2018).
*З 31.03.2022 року до офіційного закінчення воєнного стану
нарахування та виплата відсотків на залишок власних коштів
не здійснюється.
(Протокол КУАП №28 від 24.03.2022)

входить у комісію РКО

-

входить у комісію РКО

-

не тарифікується

-

5
5.1
5.2
5.3

Зарахування коштів
Готівковими коштами, через касу АТ "БАНК
АЛЬЯНС"
Безготівкове зарахування коштів (зовнішні та
внутрішні надходження)
Вхідний переказ коштів на картку з картки
іншого банку (сервіс MasterCard MoneySend).

Видача готівки
Видача готівкових грошових коштів в Україні (за рахунок власних коштів):
В установах та банкоматах АТ "БАНК
6.1.1. АЛЬЯНС", без використання платіжної
0,5%+5,00 грн.
картки
В установах АТ "БАНК АЛЬЯНС", за
Від суми платежу.
6.1.2. допомогою платіжної картки
0,5%+5,00 грн.
Плата утримується в момент проведення операції.
6
6.1.

6.1.3. Через мережу банкоматів "ЄВРОНЕТ"
6.1.4.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.
6.3.
6.3.1.

0,5%+5,00 грн.

Через установи та банкомати інших банків в
1% + 5,00 грн.
Україні:
Видача готівкових грошових коштів в Україні (за рахунок кредитних коштів):
В установах АТ "БАНК АЛЬЯНС", без
4% (min 50,00 грн.)
використання ПК
В установах та банкоматах АТ "БАНК
4% (min 50,00 грн.)
Від суми платежу.
АЛЬЯНС", за допомогою ПК
Плата утримується в момент проведення операції.
Через мережу банкоматів "ЄВРОНЕТ"
4% (min 50,00 грн.)
Через установи та банкомати інших банків в
4% (min 50,00 грн.)
Україні
Видача готівкових грошових коштів за межами України:
В банківських установах та/або банкоматах за
межами України (за рахунок власних коштів)

1,5% + 90,00 грн.

Вихідний переказ коштів з картки на картку
іншого банку (сервіс MasterCard MoneySend).

не тарифікується

Від суми платежу.
Плата утримується в момент проведення операції.
В банківських установах та/або банкоматах за
6.3.2. межами України (за рахунок кредитних
4% min 50,00 грн.
коштів)
7
Проведення розрахунків
Оплата товарів та послуг з використанням
не тарифікується
7.1.
платіжної картки
7.2. Переказ коштів з Рахунку (за рахунок власних коштів):
7.2.1. В межах АТ "БАНК АЛЬЯНС"
не тарифікується
0,5% від суми
Від суми переказу.
7.2.2 На території України
(min 30,00 грн. max 3000,00
Плата утримується в момент проведення операції.
грн.)
7.2.3

Переказ коштів на користь постачальників
7.2.4 послуг в Мобільному банкінгу АТ "БАНК
АЛЬЯНС" через компанію EasyPay.

3,00 грн.

Переказ коштів з Рахунку (за рахунок кредитних коштів):
7.3.1. В межах АТ "БАНК АЛЬЯНС"
4% (min 50,00 грн.)

За кожний переказ.
Плата утримується в момент проведення операції

7.3.

7.3.2 На території України
7.3.3

Вихідний переказ коштів з картки на картку
іншого банку (сервіс MasterCard MoneySend).

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

8
8.1
9
9.1

9.2

9.3

9.3

9.4.
9.5.
9.6.

SMS-інформування (М-Banking):
Послуга M-banking
Додаткові послуги
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 стопсписок процесингового центру
Постановка картки в міжнародний стоп-лист
МПС

9.7.

Запит про здійснення проведеного платежу з
Рахунку, з використанням, або без
використання картки (за письмовим запитом
клієнта)

9.8.

Проведення розрахунків по картковим
рахункам не у валюті рахунку

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 Плата утримується по факту отримання рахунку від
платіжної системи
платіжної системи.

500,00 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

-

Нарахування процентів за несанкціонованим
Відсотків річних.
48%
Щоденно.
овердрафтом по Рахунку 6
10. 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 :
0,3%
- до 350 000,00 доларів США (включно)
(min 100,00 грн)
0,1%
- 350 000,01 доларів США і більше
(min 100,00 грн)
Від суми. Сплачується в день здійснення операції.
10.1. - в Евро:
Сплачується в національній валюті за курсом МВРУ на день
0,3%
здійснення операції.
- до 350 000,00 Евро (включно)
(min 100,00 грн)
0,1%
- 350 000,01 Евро і більше
(min 100,00 грн)
0,3%
- в інших валютах
(min 100,00 грн)
Від суми. Сплачується в день здійснення операції.
Продаж безготівкової валюти (Пн - Пт (9:00 0,25%
10.2
Сплачується в національній валюті за курсом МВРУ на день
13:00)) за дорученням Клієнта
(min 100,00 грн)
здійснення операції.
Від суми валюти що продається. Сплачується в день
0,25%
10.3 Конверсійні операції (Пн - Пт (9:00 - 13:00))
здійснення операції. Сплачується в національній валюті за
(min 100,00 грн)
курсом МВРУ на день здійснення операції.
Платежі на користь клієнтів інших банків:
0,15% від суми
у доларах США
(min 45 USD - max 300 USD)
За один платіжний документ 7. Сплачується в день
10.4
0,15% від суми
- у Євро
здійснення операції. Сплачується в національній валюті за
(min 45 EUR - max 300 EUR)
курсом НБУ на день здійснення операції.
0,15% від суми
- в інших валютах
(min 45 USD - max 300 USD)
Надання Swift повідомлення (вихідне)
За кожне повідомлення. Сплачується в день здійснення
10.5
50,00 грн.
(за письмовим запитом Клієнта)
операції.
Переказ коштів з одного рахунку на інший у
10.6
не тарифікується
системі Банку
9.9.

10.7
10.8
11

Оформлення платіжного доручення (на
В день надання послуги ( за одне платіжне доручення).
40,00 грн
паперовому носії)
Перевірка банком пакету документів клієнта
Сплачується в день надання пакету документів для перевірки
1500,00 грн
для здійснення валютної операції з переказу
(у т.ч. ПДВ)
в банк
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 протягом 30
- Прем'єр VIP залу аеропорту "Бориспіль";
днів з дати відкриття Рахунку.
- Бізнес-Терміналу "В" аеропорту "Жуляни"; згідно тарифів постачальника Плата не утримується за 1 (одне) відвідування в поточному
11.1.
- VIP-залу Міжнародного аеропорту "Одеса";
послуги
місяці окремо по кожному Рахунку відкритому в рамках
- Залу офіційних делегацій аеропорту
пакету, за умови здійснення транзакцій з оплати товарів та
"Бориспіль".
послуг з використанням платіжних карток, емітованих до
цього Рахунку, на загальну суму 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

30 дол. США
(у т.ч. ПДВ)

Страхування власника основної платіжної
картки емітованої до першого Рахунку в
UAH в Тарифному пакеті "ELITE LIGHT" по
в пакеті послуг
11.3.
Програмі страхування екстрених витрат
подорожуючих за кордон "EliteWorldwide"
(вік застрахованого до 75 років включно)
Страхування фізичної особи, в тому числі без
оформлення платіжної картки, по Програмі
згідно тарифів постачальника
страхування екстрених витрат подорожуючих
11.4.
послуги
за кордон "EliteWorldwide"
(Страхова компанія «АСКА»)
(вік застрахованого від 0 до 75 років
включно)

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.
Сплачується Банком. Сплата податків відповідно до вимог
законодавства України.
Страховий поліс надається в день відкриття першого
Рахунку в UAH в рамках пакету.

Плата утримується в день укладення договору страхування.

11.5.

Надання кімнат переговорів для проведення
зустрічей/нарад/переговорів

11.4.

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)».

11.5.

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

входить у комісію РКО

Здійснюється за бажанням клієнта протягом строку
обслуговування Тарифного пакету.

Примітки до Тарифів:
1. У рамках Тарифного пакету "ELITE LIGHT" 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 LIGHT"" 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 сервіси MasterCard (за умови проведення транзакцій на сумму від 6000,00 грн. за
30+5 днів перед вильотом):
4.1. Безкоштовний 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. Fast Line в зоні вильоту та прильоту аеропорт «Бориспіль».
4.3. Прискорена реєстрація та здача багажу аеропорт «Бориспіль».
4.4. Відвідування бізнес-залів в зоні міжнародних вильотів аеропортів «Бориспіль» та «Київ».
4.5. Бізнес-зал в зоні внутрішніх вильотів аеропорту «Бориспіль».
Більш детальна інформація та умови користування сервісами (крім 4.1) на сайті https://www.mastercard.ua/uk-ua.html
5. Держателям карток МС Platinum надаються наступні сервіси від MasterCard (за умови проведення транзакцій на сумму від 6000,00 грн.
за 30+5 днів перед вильотом):
5.1. Fast Line в зоні вильоту аеропорт «Бориспіль».
5.2. Відвідування бізнес-залів в зоні міжнародних вильотів аеропорти «Бориспіль» та «Київ».
Більш детальна інформація та умови користування сервісами на сайті https://www.mastercard.ua/uk-ua.html
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 банком8. В рамках співпраці АТ "БАНК АЛЬЯНС" та сервісу TaxFree4U
Тарифи стягуються у національній валюті України (перерахунок у національну валюту України проводиться за курсом Національного
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 https://www.mastercard.ua/uk-ua.html
Оформлення платіжної картки відбувається протягом 8-ми робочих днів.
*Неактивний рахунок - це рахунок, по якому рух коштів (окрім операцій по списанню (стягненню) будь-яких комісій Банку та операцій по
зарахуванню процентів) був відсутній протягом 6 місяців поспіль (більш ніж 182 днів). Комісія застосовується до неактивних рахунків
Клієнт має відповідати одному або декільком з нижченаведених критеріїв:
• Наявність транзакцій за поточними рахунками, відкритими в банках України, на загальну суму не менше 3,0 млн.грн. (або у еквіваленті)
щорічно;
• Наявність залишків грошових коштів на рахунках, відкритих у АТ «БАНК АЛЬЯНС», у розмірі не менше ніж 100 000,00 доларів США
або ЄВРО (або у гривневому еквіваленті) на дату відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу MC
World Elite;
• Приналежність до осіб (або членів їх сімей), які є кінцевими бенефіціарними власниками, власниками істотної участі, керівниками вищої
ланки або осіб, які мають прямий (вирішальний) або опосередкований вплив на діяльність компанії (групи компаній) з річним оборотом від
500,0 млн. грн.

Тарифи вступають в дію з 25.07.2022 року

