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ТАРИФИ ПО КАРТКАМ MASTERCARD PREPAID «ПОДАРУНКОВА ШТУКА»
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ТАРИФ
національна валюта
ТАРИФИ ПО ОПЕРАЦІЯХ З КАРТКОЮ MASTERCARD PREPAID
Оформлення картки MasterCard Prepaid для виконання розрахунковокасових операцій з використанням картки протягом строку її дії1 на
суму номіналу:
100 грн
20 грн
250 грн
500 грн
1 000 грн
Комісія за видачу готівки:
- в банкоматах та пунктах видачі готівки в ПУАТ «ФІДОБАНК»
11 грн
- в банкоматах та пунктах видачі готівки в інших українських банках
11 грн
на території України
Розповсюдження електронних грошей шляхом поповнення
електронних гаманців з використанням номеру картки як
Недоступно
ідентифікатору електронного гаманця за допомогою терміналів
самообслуговування
Виконання операцій за розрахунками в торгівельній мережі з
Не тарифікується
використанням картки
Переказ коштів з картки Prepaid на карту VISA/MasterCard в рамках
2% + 10 грн.
послуги «Visa Money Transfer & MasterCard Money Send»
ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ ДЕРЖАТЕЛЯМ КАРТОК MASTERCARD PREPAID
Перегляд доступного залишку для здійснення операцій з
використанням картки в пунктах видачі готівки та банкоматах ПУАТ
Не тарифікується
«ФІДОБАНК» перегляд міні виписки в банкоматах
Перегляд доступного залишку для здійснення операцій з
10 грн.
використанням картки в банкоматах інших банків
Надання виписок по операціях, здійснених з використанням картки, у
5 грн.
вигляді текстового повідомлення2
Надання щомісячної виписки по операціях, здійснених з
використанням картки, на електронну адресу держателя картки,
Не тарифікується
вказаного при активації сервісу
Інформаційні послуги за запитом клієнта за допомогою смс-команд на
Тарифікується
номер 508
в інших видах послуг
ТАРИФИ ПО ОПЕРАЦІЯХ З ЕЛЕКТРОННИМ ГАМАНЦЕМ «MONEXY»
Розповсюдження електронних грошей шляхом:
- поповнення електронних гаманців користувачів - фізичних осіб в
Не тарифікується
обмін на готівкові кошти у відділеннях ПУАТ «ФІДОБАНК» 3
- поповнення електронних гаманців користувачів - фізичних осіб в
Недоступно
обмін на безготівкові кошти з рахунків, відкритих в ПУАТ
«ФІДОБАНК»
- поповнення електронних гаманців користувачів - фізичних осіб в
Недоступно
обмін на безготівкові кошти з рахунків, відкритих в інших банках
Погашення електронних грошей користувачів - фізичних осіб:
- шляхом видачі готівки у відділенні Банку
2% + 10 грн.
- безготівковим переказом на рахунок клієнта
2% + 10 грн.
За обмін електронних грошей користувачів - фізичних осіб на
безготівкові кошти у Агента з розрахунків ПуАТ «ФІДОБАНК» з
2% + 10 грн.
подальшим переказом на платіжні банківські карти VISA, MasterCard
випущених іншими банками
Переказ електронних грошей користувачем-фізичною особою іншому
Недоступно
користувачу-фізичній особі в системі електронних грошей «MoneXy»
Переказ залишку електронних грошей користувачем-фізичною особою
іншому користувачу-фізичній особі в системі електронних грошей
100 грн.
«MoneXy» у разі втрати, пошкодження та крадіжки картки
ОПЕРАЦІЙНІ ЛІМІТИ ВИКОРИСТАННЯ КАРТОК MASTERCARD PREPAID
ПОСЛУГИ ТА ОПЕРАЦІЇ

16.

Кількість обслуговувань через банкомати та касові термінали на добу

17.

Кількість обслуговувань через торговельні термінали на добу

18.
19.
1

Ліміт готівкових коштів для отримання через банкомати та касові
термінали на добу
Ліміт переказу коштів з картки Prepaid на карту VISA/MasterCard в
рамках послуги «Visa Money Transfer & MasterCard Money Send» на
добу, якщо послуга надається ПУАТ «ФІДОБАНК»4
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Строк дії картки – 6 календарних місяців з дати активації або покупки картки (у разі, якщо картка не була активована). Через 45 календарних днів після
закінчення строку дії картки відбувається списання комісії за закриття картки у сумі залишку на електронному гаманці.
2
Комісія щомісячна. Обчислюється за кожний календарний місяць, починаючи з першого числа розрахункового місяця, при наявності хоча б однієї операції,
ініційованої за допомогою картки. Комісію буде автоматично списано з електронного гаманця держателя картки в другий робочий день місяця, починаючи з
місяця наступного за розрахунковим. До розрахунку беруться транзакції за датою їх обробки Банком.

3

Поповнення електронного гаманця відбувається одноразово під час оформлення картки і виключно у сумі номіналу картки, що визначена у п. 1 цих Тарифів
і обрана Клієнтом.
4
Якщо послуга надається на інтернет-ресурсах інших учасників ринку, ліміти та тарифи встановлюються постачальниками послуг самостійно.
Платіжні картки Mastercard Prepaid не підлягають поверненню. Вони надаються в постійне користування як інструмент доступу до електронного гаманця
«MoneXy», на строк дії картки.
Держатель MasterCard PrePaid виявляє свою згоду з наведеними тарифами шляхом активації картки. Внесення змін до тарифів здійснюється відповідно до
Публічного договору про використання системи розрахунків з використанням електронних грошей Системи “MoneXy”.

