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Контакти
Контакт центр:
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(дзвінки по Україні безкоштовні)
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Тарифи по міжнародним корпоративним платіжним карткам Visa International та MasterCard Worldwide для
юридичних осіб 1 ТП «Бізнес»
№

ПОСЛУГА
1.

ТАРИФ

Відкриття та виконання розрахунково-касових операцій по картковому рахунку з
оформленням перших двох платіжних карток клієнту на відповідний типу термін дії картки
2

-MC Debit Business, MC Debit Business INSTANT
- MasterCard Corporate Gold
2.

Не тарифікується
250 грн.

Відкриття та виконання розрахунково-касових операцій по картковому рахунку з
оформленням наступних платіжних карток клієнту на відповідний типу термін дії картки 2
-MC Debit Business, MC Debit Business INSTANT
- MasterCard Corporate Gold

3.

Термінове оформлення платіжних карток клієнту (протягом 2-х робочих днів) 3

4.

Заміна платіжної картки у разі втрати, крадіжки, пошкодження, зміни прізвища держателя,
найменування організації (зі збереженням терміну дії попередньої картки)
-MC Debit Business, MC Debit Business INSTANT
- MasterCard Corporate Gold

5.

Заміна платіжної картки за ініціативою Банку

6.

Заміна платіжної картки по закінченню терміну її дії:

100 грн.
250 грн.
250 грн.

30 грн.
100 грн.
Не тарифікується

- перших двох платіжних карток клієнту, відкритих відповідно до п. 1 на відповідний типу
термін дії картки:
- MC Debit Business, MC Debit Business INSTANT
- MasterCard Corporate Gold

Не тарифікується
250 грн.

- наступних платіжних карток клієнту на відповідний типу термін дії картки:
-MC Debit Business, MC Debit Business INSTANT
- MasterCard Corporate Gold
7.
8.
9.
10.

11.

Виконання розрахункових операцій по картковому рахунку при
електронного стоп-листа
Термінове отримання готівки:

100 грн.
250 грн.
внесенні картки до

- через пункт видачі готівки ПУАТ «ФІДОБАНК» без картки (у випадку втрати, виходу з
ладу, закінчення терміну дії Картки)
Видача готівки:

2% від суми

- в банкоматах ПУАТ «ФІДОБАНК» за картками типу MC Debit Business, MC Debit Business
INSTANT
- в банкоматах ПУАТ «ФІДОБАНК» за картками типу MasterCard Corporate Gold9

0,5%+2 грн.

- пунктах видачі готівки ПУАТ «ФІДОБАНК», (з використанням картки типу MasterCard
Corporate Gold 9
- пунктах видачі готівки ПУАТ «ФІДОБАНК», (з використанням картки типу MC Debit
Business, MC Debit Business INSTANT)
Видача готівки в банкоматах інших українських банках на території України за картками
типу MC Debit Business, MC Debit Business INSTANT

1%+5 грн.

0,75% + 2 грн.

Видача готівки в банкоматах інших українських банках на території України за картками
типу MasterCard Corporate Gold 9

1,5% + 5 грн.

14.

Видача готівки в пунктах видачі готівки в інших українських банках на території України
Видача готівки в банкоматах та пунктах видачі готівки за межами України
Виконання операцій за розрахунками в торгівельній мережі з використанням платіжної
картки
Проценти, які нараховуються щомісячно на залишки на картковому рахунку

15.

Плата за користування несанкціонованим овердрафтом; простроченою заборгованістю

12.
13.

5 грн.

1%+2 грн.

0,5%+2 грн.

1,5% + 5 грн.
1,5%+ 75 грн.
Не тарифікується
Відповідно до
чинного рішення
КУАП
Відповідно до
чинного рішення
КУАП

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ ДЕРЖАТЕЛЯМ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК
16.

Перегляд доступного залишку по картковому рахунку в пунктах видачі готівки та
банкоматах ФІДОБАНК, перегляд міні виписки в зазначених банкоматах

17.

Перегляд доступного залишку по картковому рахунку в банкоматах інших банків
Підключення до послуги "СМС-сервіс"
Щомісячна плата за надання інформації про рух коштів на рахунках за допомогою
телефонних каналів зв'язку у вигляді смс та e-mail повідомлень за фактом виконаних
операцій4

18.
-

19.
20.

Щомісячна плата за надання інформаційних послуг за запитом клієнта за допомогою
смс-команд5

Надання щомісячної виписки по картковому рахунку на електронну адресу держателя
платіжної картки
Надання на паперовому носії виписки в Банку по картковому рахунку держателя платіжної
картки за попередній місяць

Не тарифікується
5 грн.
Не тарифікується
10 грн.
перші 5 запитів
на місяць - не
тарифікуються,
кожний
наступний запит
0,5 грн./запит
Не тарифікується
Не тарифікується

21.

Надання довідки про розрахунково-касове обслуговування: про наявність платіжної
картки, стану карткового рахунку, виписки за довільний період та інші довідки, пов’язані з
розрахунково-касовим обслуговуванням, на вимогу клієнта 6

50 грн. за
документ

22.

Надання виписок з рахунків клієнтів: підтвердження проведених платежів за допомогою
картки (в разі безпідставної претензії з боку клієнта до банку)

100 грн.

23.

Комісія за конвертацію, якщо валюта трансакції відрізняється від валюти при списанні з
карткового рахунку 7

1% від суми

Операційні ліміти використання карток
24.

Кількість обслуговувань на добу через банкомати та касові термінали

25.

Кількість обслуговувань на добу через торговельні термінали

26.

Кількість обслуговувань на добу через мережу Інтернет

5
7
необмежено

Ліміт готівкових коштів для отримання на добу через банкомати та касові термінали (у
гривневому еквіваленті)
27.

- MasterCard Corporate Gold, MC Debit Business, MC Debit Business INSTANT

20000 грн.

- MasterCard Business

10000 грн.

- Visa Business

10000 грн.

- Visa Business Gold

20000 грн.

Ліміт коштів для розрахунку за товари та послуги через торговельні термінали (у
гривневому еквіваленті) на добу
28.

29.

30.

31.
32.

- MasterCard Corporate Gold, MC Debit Business, MC Debit Business INSTANT

15000 грн.

- MasterCard Business

10000 грн.

- Visa Business

10000 грн.

- Visa Business Gold
Ліміт коштів для розрахунку за товари та послуги через мережу інтернет (у гривневому
екв.) на добу
- MasterCard Corporate Gold, MC Debit Business, MC Debit Business INSTANT

15000 грн.

1000 грн.

- MasterCard Business

1000 грн.

- Visa Business

1000 грн.

- Visa Business Gold

1000 грн.

Гранично допустима сума ліміту по операціям отримання готівкових коштів,
для
розрахунку за товари та послуги через торговельні термінали, для розрахунку за товари та
послуги через мережу інтернет (у гривневому екв.) на добу, що може бути змінена за
зверненням клієнта з урахуванням обмежень відповідно до чинного Законодавства
України.
Зміна стандартного ліміту, встановленого Банком та клієнтом до гранично допустимої суми
ліміту 8
Незнижувальний залишок на картковому рахунку за кожну картку (у валюті карткового
рахунку)

Не обмежено

Не тарифікується
Відсутній

1 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
2 Термін дії картки 2 роки
3 Тариф сплачується додатково до вартості оформлення платіжних карток клієнта. Послуга надається виключно в обласних

центрах України. Строк 2 робочих дні не включає день замовлення платіжної картки, а починається з наступного дня за
умови замовлення платіжної картки до 10.00 години. У разі переоформлення картки за ініціативою клієнта або по закінченню
строку дії картки послуга не надається.
4 Плата автоматично списується з поточного рахунку клієнта в разі відправлення хоча б одного смс повідомлення за
звітний період за умови, що до послуги підключено одну Довірену особу та до трьох Держателів платіжних карток
включно, при підключенні кожного наступного Держателя картки або Довіреної особи списується додаткова плата у
розмірі 5 грн за кожного підключеного Держателя картки/Довіреної особи.
5 Плата автоматично списується з поточного рахунку клієнта накопичувальним підсумком в перший робочий день місяця,
що слідує за звітним.
6 Надання довідок на іноземній (англійській) мові, надання довідок в день звернення клієнта, надання довідок за
закритими рахунками — подвійний тариф
7 Не враховуючи відрахування до Пенсійного Фонду
8 Зміна ліміту для отримання готівки на добу через банкомати та касові термінали та для розрахунку за товари та послуги
через торговельні термінали не більше ніж на 24 годин здійснюється шляхом звернення в Контактний центр Банку, зміна
ліміту на розрахунки за товари та послуги через мережу інтернет здійснюється шляхом звернення в Контактний центр
Банку на тимчасовій основі (будь-якої суми) до 24 годин включно чи постійній основі (на суму до 10 000 грн. включно).
Зміна ліміту на постійній основі на будь-яку суму по всім видам операцій здійснюється шляхом оформлення заяви на весь
термін дії картки.
9 Тариф також діє для VISA Business Gold, VISA Business, MasterCard Business
Всі операції за розрахунками з платіжними картками сплачуються у валюті картрахунку.
Списання коштів з рахунку за здійсненими транзакціями відбувається датою обробки транзакції Банком.
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.

