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ТАРИФИ
по обслуговуванню картрахунків, що мігрували з ПАТ "ФІДОКОМБАНК" без випуску міжнародних платіжних карток Visa
International та MasterCard Worldwide для фізичних осіб

№

Послуги та операції
Розмір тарифу
Відкриття, обслуговування рахунку та платіжної картки

1.1.

1.2.
1.3.

Відкриття рахунку (в гривнях, в доларах США, Євро)
Незнижувальний залишок на картрахунку
- MC Standard, MC Debit Standard, Visa Classic, MC Gold, Visa Gold, MC Platinum
Проценти, які нараховуються щомісячно на середньоденні залишки на картрахунку по дебетним
карткам (у валюті картрахунку):

Не надається

Не встановлюється
0%
50% річних в грн./30% в дол.
США, євро

1.4.

Плата за користування несанкціонованим овердрафтом; простроченою заборгованістю

1.5.

Оформлення першої основної та наступних основних платіжних карток клієнту:

1.6.

- MC Standard, MC Debit Standard, Visa Classic, MC Gold, MC Debit Gold, Visa Gold, MC Platinum
Не надається
Оформлення додаткових карток на інших осіб та виконання розрахунково-касових операцій протягом терміну її дії (за кожну наступну
додаткову картку):

1.7.

Переоформлення на новий термін дії основної картки:
- MC Standard, MC Debit Standard, Visa Classic, MC Gold, MC Debit Gold, Visa Gold, MC Platinum

Не надається

1.8.

Переоформлення на новий термін дії додаткових карток:
- MC Standard, MC Debit Standard, Visa Classic, MC Gold, MC Debit Gold, Visa Gold, MC Platinum
Заміна основної та додаткової платіжної картки:

Не надається

- MC Standard, MC Debit Standard, Visa Classic, MC Gold, MC Debit Gold, Visa Gold, MC Platinum

1.9.

- MC Standard, MC Debit Standard, Visa Classic, MC Gold, MC Debit Gold, Visa Gold, MC Platinum
1.10.

Закриття рахунку

Не надається

Не надається
Не тарифікується

Розрахунково - касове обслуговування рахунку
2.1.
2.2.
2.3.

Внесення готівки клієнтами на картрахунок через каси банку (кошти доступні в режимі реального часу):
- без використанням платіжної картки держателя (в т.ч. третіми особами)
Зарахування безготівкових коштів на рахунок
Безготівкові місцеві перекази з рахунку:
- на власні рахунки в межах банку
- на рахунки клієнтів банку
- інші платежі за дорученням клієнта

2.4.

- виконання операцій з переказу коштів за допомогою систем дистанційного обслуговування «Інтернетбанкінг»
Безготівкові місцеві перекази в післяопераційний час:
- на власні рахунки в межах банку
- на рахунки клієнтів банку
- інші платежі за дорученням клієнта в межах банку

2.5.

2.6.
2.7.

- виконання операцій з переказу коштів за допомогою систем дистанційного обслуговування «Інтернетбанкінг»
Міжнародні перекази (USD, EUR):
- звичайний (2-й банківський день)
- терміновий (2-й банківський день)
Перекази з рахунку за дорученням клієнта (ПДР)
Видача готівки:
- в пунктах видачі готівки ПуАТ "ФІДОБАНК"

2% min 2 грн.
2% min 2 грн.
Не тарифікується
2% min 7 грн. від
суми/документ
2% min 7 грн. від
суми/документ
Не надається
Не тарифікується
2% min 7 грн. від
суми/документ
2% min 7 грн. від
суми/документ
Не надається
Не надається
Не надається
Не надається
2% від суми

Додаткові послуги
3.1.

3.2.
3.3.

Розрахунково-касове обслуговування картрахунку після закінчення строку дії останньої активної картки
до картрахунку (Комісія списується з картрахунку з наступного місяця після закінчення строку дії
останньої активної картки, якщо є залишок коштів на картрахунку. Якщо такий залишок менше
100,00 грн. або еквівалента, то комісія стягується у межах цього залишку. Комісія починає
стягуватись з наступного місяця після закінчення строку дії останньої активної картки та
перестає стягуватись з дня обнуління картрахунку.
Надання щомісячної виписки по картрахунку на електронну адресу власника рахунку
Надання на паперовому носії виписки в Банку по картрахунку власника рахунку за попередній період

100 грн.

Не надається
Не тарифікується

Надання довідок про розрахунково-касове обслуговування клієнтів: про наявність платіжної картки,
стану карткового рахунку, виписки за довільний період, копії страхового полісу та інші довідки, пов’язані
з розрахунково-касовим обслуговуванням, на вимогу клієнта 1
Підключення до послуги дистанційної системи управління рахунками «Інтернет-банкінг»

3.4.

3.5.

50 грн. документ
Не надається

Примітки:
1

Надання довідок на іноземній (англійській) мові, надання довідок в день звернення клієнта, надання довідок за закритими рахунками — подвійний тариф

Якщо валюта комісії відрізняється від валюти рахунку, Клієнт доручає Банку списувати з поточного рахунку в іноземній валюті, операції за яким можуть здійснюватись з
використанням спеціальних платіжних засобів, кошти для сплати комісій в розмірах, передбачених Тарифами Банку, для подальшого продажу від імені Клієнта на
міжбанківському валютному ринку за курсом, який склався на дату здійснення продажу, та зарахувати гривневий еквівалент проданої валюти на балансові рахунки обліку доходів
Банку. Інформацію про курс продажу іноземної валюти Клієнт може отримати в обслуговуючому відділенні Банку, або на офіційному сайті Банку: www. fidobank.ua

Зміна ліміту не більше ніж на 8 годин здійснюється шляхом звернення в Контактний центр Банку, зміна постійного ліміту здійснюється шляхом оформлення заяви на весь
термін дії картки

Всі операції за розрахунками з платіжними картками сплачуються у валюті картрахунку.
Платіжні картки ПУАТ «ФІДОБАНК» — власність Банку і підлягають поверненню. Вони надаються в тимчасове користування, як інструмент доступу до
відповідних послуг карткового рахунку.
На період поки по відношенню до коштів, що обліковуються на рахунку, існують накладені публічні обтяження (арешти), плата за обслуговування Банком
рахунку відповідно до цих Тарифів не нараховується.
Списання коштів з рахунку за здійсненими транзакціями відбувається датою обробки транзакції Банком

