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ЗАТВЕРДЖЕНО:
Протоколом засідання тарифного комітету 
від «29» квітня 2016 року
ТАРИФИ ПАТ "АПЕКС-БАНК" ПО ОПЕРАЦІЯХ З ПЛАТІЖНИМИ КАРТКАМИ 	
ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ MasterCard Worldwide (для зарплатних проектів)  «Тарифи ПАТ "АПЕКС-БАНК" по операціях з платіжними картками платіжної системи MasterCardWorldwide  (для зарплатних проектів)» утримуються без ПДВ, окрім випадку зазначення напису «в т.ч. ПДВ»


ПОСЛУГИ
MC DebitSt
Коментар
Відкриття та обслуговування Рахунків, оформлення платіжної картки (далі - ПК)
	

Відкриття поточного рахунку на балансовому рахунку 2620
входить у вартість послуги п.3
надалі - Рахунки
	

Відкриття карткового рахунку на балансовому рахунку 2625


	

Оформлення та обслуговування основної платіжної картки   Термін дії карток типу MasterCardDebit Standard максимум 3 роки:
- при зарплатному проекті від 1 картки до 100 карток
- при зарплатному проекті від 101 картки до 500 карток
- при зарплатному проекті від 501 картки до 1000 карток
- при зарплатному проекті від 1001 картки і більше

50,00 грн.
20,00 грн.
5,00 грн.
оплата не стягується
Сплачується організацією згідно Договору на РКО підприємства по здійсненню виплат працівникам
з використанням ПК
	

Оформлення та обслуговування додаткової платіжної картки:
- 1 рік
- 2 роки
- 3 роки
50,00 грн.
Утримується в день замовлення платіжної картки
	

Нарахування відсотків по залишку на Рахунках
не нараховуються
Перевипуск платіжної картки
	

Продовження терміну дії договору, шляхом перевипуску основної платіжної картки після закінчення терміну дії:
- 1 рік 
- 2 роки
- 3 роки
50,00 грн.
Сплачується організацією згідно Договору на РКО підприємства по здійсненню виплат працівникам
з використанням платіжних карток
	

Перевипуск додаткової платіжної кратки після закінчення терміну її дії:
- 1 рік 
- 2 роки
- 3 роки
50,00 грн.
Утримується в день замовлення платіжної картки
	

Перевипуск картки у зв‘язку з пошкодженням/втратою картки
50,00 грн.

	

Поновлення ПІН-коду
20,00 грн.
Утримується в день замовлення нового ПІН-коду
	

Незнижувальний залишок на Рахунках
не встановлюються
Зарахування коштів на Рахунки
	

Поточний рахунок використовується виключно для зарахування заробітної плати, та інших передбачених законодавством України соціальних виплат з одночасним перерахуванням коштів на картковий рахунок
	

Готівкове поповнення карткового рахунку в касі Банку
входить у вартість послуги п.2 (кошти зараховуються на картковий рахунок протягом операційного дня Банку)
	

Плата за безготівкове зарахування коштів на картковий рахунок
0,6% від суми зарахування коштів, 
мін. 5 грн.
Сплачується ініціатором такого переказу (організацією згідно Договору на РКО чи Держателем ПК)
	

Плата за термінове зарахування коштів на картковий рахунок
50,00 грн. 
Утримується в день здійснення зарахування коштів (додатково до п.12, п.13)
Зняття готівки з карткового рахунку


Екстрене отримання готівки з карткового рахунку в касі Банку в разі втрати, виходу з ладу, завершення терміну дії платіжної картки 
входить у вартість послуги п.3
	

Зняття готівки в POS-терміналі та банкоматі Банку 
входить у вартість послуги п.3
	

Зняття готівки в банкоматах інших банків України 
входить у вартість послуги п.3
	

Зняття готівки в POS-терміналі інших банків України  
1,5% від суми зняття готівки, + 3,15 грн.  Без урахування можливої комісійної винагороди інших банків
Утримується в день отримання Банком інформації про проведені транзакції
	

Видача готівки за межами України 
2% від суми видачі готівки, 
мін. еквівалент 3 доларів США
Утримується в день отримання Банком інформації про проведені транзакції, за максимальним курсом, який діятиме на дату утримання комісії (курс НБУ, МВРУ або по курсу купівлі готівкової іноземної валюти в касі банку)
	

Перерахунок доларів США за операцією у гривні, здійснюється за максимальним курсом, який діятиме на момент відображення операції по картковому рахунку (курс НБУ, МВРУ або по курсу купівлі готівкової іноземної валюти в касі банку)
1% від суми валюти карткового рахунку, яка підлягає перерахунку
Утримується в день отримання Банком інформації про проведені транзакції
Надання інформації та виписок по карткового рахунку


Надання інформації про рух коштів та виписок:
- щомісячної виписки (особисто у приміщені Банку)
- щомісячної виписки в електронному вигляді (за одну виписку)
- додаткової позачергової виписки (за кожну виписку)

входить у вартість послуги п.3
5,00 грн.
10,00 грн.
Утримується в день формування виписки по карткового рахунку
	

Перегляд залишку по картковому рахунку у банкоматі третього банку (окрім мережі ПУМБ та банків-партнерів) 
1,50 грн.
Утримується за кожний перегляд, в день отримання Банком інформації про надання такої послуги
	

Перегляд залишку по картковому рахунку у банкоматі третього банку (за межами України)  
10,00 грн.

	

Надання довідок, пов’язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням карткового рахунку та/або станом карткового рахунку (за кожну довідку)
80,00 грн.
Утримується в день отримання запиту
	

Надання довідок, пов’язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням карткового рахунку та/або станом карткового рахунку англійською мовою (за кожну довідку)
100,00 грн.

Інші параметри

GSM-banking–інформування щодо здійснених операцій по картковому рахунку
10,00 грн. 
утримується за поточний місяць (щомісячна комісія), нарахування здійснюється в останній робочий день поточного місяця
	

Здійснення запиту Банком до ПЦ ПУМБ про проведення розслідування, пов‘язаного із зовнішніми транзакціями
200,00 грн.
Утримується до проведення розслідування, в день надання запиту Клієнтом (додатково, з рахунку Клієнта утримується комісія МПС, яка утримується з Клієнта на дату здійснення списання такої комісії з кореспондентського рахунку ПАТ «АПЕКС-БАНК»)
	

Здійснення запиту Банком відеоматеріалів та матеріалів підтвердження про здійснення зовнішніх транзакцій
100,00 грн., в т.ч. ПДВ
Утримується до проведення розслідування, в день надання запиту Клієнтом
	

Блокування/розблокування платіжної картки
5,00 грн.
Утримується в день отримання заяви від клієнта
Ліміти

Зняття готівки в ПУМБ та банків-партнерів 
кількість транзакцій - 5
загальна сума зняття в доларах США (або еквівалент) – 1000,00
Встановлюються в день замовлення платіжної картки. Змінюються в день отримання заяви від клієнта
	

Зняття готівки в банкоматах інших банків України 
кількість транзакцій - 5
загальна сума зняття в доларах США (або еквівалент) – 1000,00

	

Оплата товарів та послуг в підприємствах торгівлі, сфери послуг через POS-термінал ПУМБ та банків-партнерів
кількість транзакцій - 10
загальна сума зняття в доларах США (або еквівалент) – 3000,00

	

Оплата товарів та послуг в підприємствах торгівлі, сфери послуг через POS-термінал інших банків України
кількість транзакцій - 10
загальна сума зняття в доларах США (або еквівалент) – 3000,00

	

Зміна індивідуальних лімітів
входить у вартість послуги п.3
	

Плата за термінову зміну стандартних лімітів зняття готівки в банкоматах та POS-терміналах 

	

Несанкціонований овердрафт:
	заборгованість до 30 календарних днів включно  

заборгованість від 31 календарного дня включно і більше  

31% річних
62% річних
Нарахування здійснюється в останній день місяця, строк сплати  до 10-го числа (включно)  місяця, наступного за місяцем нарахування відсотків.


