Тарифний пакет «Депозитна картка» АТ «МОТОР–БАНК»
(Затверджено рішенням Тарифного комітету АТ «МОТОР-БАНК» № 14 від 26.04.2019 р.)
Валюта картрахунку – грн./долари США/євро
Типи карток:
Visa Electron Instant Issue – 2 роки
Visa Classic Instant Issue- 2 роки
Visa Electron/Visa Classic –2 роки
Visa Classic Chip – 2 роки
Visa Gold Chip – 2 роки
Visa Classic Instant Issue-3 роки
Visa Classic Chip PayWave Chip PayWave – 3 роки
Visa Gold Chip PayWave – 3 роки
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Види операцій та послуг
Розмір комісії
ПДВ
Строк та порядок сплати
РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК
Відкриття карткового рахунку
Включено до вартості послуг Розділу І Тарифного пакету
Оформлення та видача платіжної картки
Visa Electron Instant Issue5/Visa Classic Instant
Включено до вартості послуг Розділу І Тарифного пакету
Issue5
Visa Electron5/Visa Classic5
25 грн.
Visa Classic Chip5
30 грн.
В день надання послуги / оплата
Без
Visa Gold Chip5
50 грн.
в готівковій формі через касу
ПДВ
Банку
Visa Classic Chip PayWave
50 грн.
Visa Gold Chip PayWave
150 грн.
Оформлення та видача додаткової картки (одноразово, за кожну карту)1:
Visa Electron5/Visa Classic5
В день надання послуги / оплата
20 грн.
Без
в готівковій формі через касу
Visa Classic Chip5
30 грн.
ПДВ
Банку або договірне списання з
Visa Gold Chip5
50 грн.
КР
Visa Classic Chip PayWave
50 грн.
Visa Gold PayWave
150 грн.
Заміна основної/додаткової платіжної картки (за ініціативою Держателя під час терміну дії картки у разі її втрати, зміни
прізвища, або завершенням терміну дії основної/додаткової платіжної картки: )
Visa Electron5/Visa Classic5
25 грн.
В день надання послуги / оплата
Без
в готівковій формі через касу
Visa Classic Chip5
30 грн.
ПДВ
Банку або договірне списання з
Visa Gold Chip5
50 грн.
КР
Visa Classic Chip PayWave
50 грн.
Visa Gold PayWave
150 грн.
Розмір незнижуваного залишку на картковому
відсутній
рахунку
Зміна персонального ідентифікаційного номера
Без
В день надання послуги /
15 грн./0,50 USD/0,50
(далі - ПІН-код) в банкоматах Банку/банківПДВ
договірне списання з КР
EUR
партнерів
Зміна ПІН-коду без заміни платіжної картки
Без
В день надання послуги / оплата
15 грн./0,50 USD/0,50
ПДВ
в готівковій формі через касу
EUR
Банку або договірне списання з
КР
Внесення платіжної картки до стоп-списку платіжних карток, за якими заборонено проведення операцій (згідно письмової
заяви Держателя):
локальний стоп-лист
10 грн./0,40 USD/0,40
Без
В день надання послуги / оплата
EUR
ПДВ
в готівковій формі через касу
Банку або договірне списання з
міжнародний стоп-лист
екв. 40 дол. США2
КР
Внесення платіжної картки до стоп-списку
платіжних карток, за якими заборонено
Включено до вартості послуг Розділу І Тарифного пакету
проведення операцій (за ініціативою Банку)
Розрахункові операції, що проводяться з використанням платіжних карток:
Переказ коштів з карткового рахунку на інший
Договірне списання з КР в день
0,5% (мін. 10,00 грн.)
рахунок поза системою АТ «МОТОР-БАНК»
Без
надання послуги / оплата в
(+ додаткові комісії іноземних
ПДВ
готівковій формі через касу
банків, банків-кореспондентів)
Банку
Переказ коштів з карткового рахунку на інший рахунок в системі АТ „МОТОР-БАНК”:
в межах власних рахунків
Включено до вартості послуг Розділу І Тарифного пакету
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на рахунки інших клієнтів

0,25 % (мін. 5,00 грн.)

Без
ПДВ

Договірне списання з КР в день
надання послуги / оплата в
готівковій формі через касу Банку

Переказ коштів з карткового рахунку на інший
1% від суми операції в
Договірне списання з КР в день
рахунок, здійснений у валюті, відмінній від
Без
валюті КР
списання коштів з КР
валюти карткового рахунку
ПДВ
Зарахування коштів на картрахунок у
Договірне списання з КР
безготівковій формі4, крім:
Держателя в день надання
- сум коштів, перерахованих з власних
послуги
карткових / поточних рахунків фізичних осіб,
0,75 %
Без
відкритих в АТ «МОТОР-БАНК»;
ПДВ
- відсотків за вкладами та сум коштів, що
знаходяться на рахунках строкових вкладів та
вкладів на вимогу, відкритих відповідно до
умов договорів в АТ «МОТОР-БАНК»;
Безготівкові розрахунки за товари та послуги
Включено до вартості послуг Розділу І Тарифного пакету
Надання виписок з карткових рахунків та додатків до них:
на паперовому носії у банкоматах Банка (міні- 5 грн./0,20 USD/ 0,20 EUR
виписка)
на паперовому носії та/або в електронному
1 грн./ 0,04 USD/ 0,03
вигляді через POS-термінали у касі Банку
EUR
Договірне списання з КР
на паперовому носії в банкоматах Банку / банків
1 грн./0,20 USD/0,1 EUR
Держателя в день надання
–партнерів без здійснення фінансової операції
послуги
на паперовому носії та в електронному вигляді
5 грн./0,20 USD/ 0,20 EUR
в банкоматах інших банків на території України
(в т.ч. в банкоматах АКБ «Укрсоцбанк»)
Без
ПДВ
в електронному вигляді у банкоматах Банку
ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР», АКБ
1 грн./0,20 USD/0,1 EUR
«Індустріалбанк», ПАТ «Кредобанк»
у вигляді текстових повідомлень через
Щомісячне договірне списання
систему GSM-банкінг
не пізніше 10 числа наступного
місяця та в день надання
10 грн./1 USD/1 EUR
Держателем заяви про закриття
послуги GSM-банкінг за
поточний місяць користування
на паперовому носії за письмовим запитом
За один екземпляр в день
Клієнта (завіреної підписами уповноважених
надання послуги, в готівковій
50 грн.
осіб та печаткою Банку)
формі через касу Банку або
договірне списання з КР
Касове обслуговування3:
Приймання готівки від клієнтів:
Включено до вартості
- для зарахування на картковий рахунок
послуг Розділу І
власником рахунку
Тарифного пакету
- для зарахування на картковий рахунок від
0,75% (мін. 5,00 грн./
третьої особи
1 USD/1 EUR)
Видача готівки у пунктах видачі готівки Банку
Включено до вартості
послуг Розділу І
Тарифного пакету
В день надання послуги/оплата в
Видача готівки у мережі банкоматів Банків1%
Без
готівковій формі через касу
партнерів
ПДВ
Банку або договірне списання з
Видача готівки у касі Банку без використання
КР
платіжної картки (крім видачі готівки у касі
0,5 % min 40 грн.
Банку без використання платіжної картки у разі
отримання від Клієнта заяви на закриття КР)
Видача готівки у касах банків-партнерів
1%+ 5 грн./ 0,50 USD/
0,40 EUR
Видача готівки у пунктах видачі готівки інших
1,5% + 5 грн./0,50 USD/
банків на території України
0,50 EUR
Видача готівки у пунктах видачі готівки інших
1,5% + екв. 3 дол. США2
банків за територією України
Розшук (запит), уточнення, повернення, анулювання, зміна умов, підтвердження проведених переказів з
використанням платіжних карток, якщо в результаті встановлена відсутність підстав для повернення коштів:
-

проведених в мережі Банків- партнерів

10 грн./1 USD/1 EUR

13.2

Договірне списання з КР
(списується після проведення
розслідування)
Надання несанкціонованого овердрафту (від
Без
Нараховується
із
дня
суми заборгованості, відсотків річних)
ПДВ
виникнення
овердрафту
/
36 %
договірне списання з КР
Держателя
ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З НАРАХУВАННЯ ВІДСОТКІВ НА ЗАЛИШОК КОШТІВ НА КАРТРАХУНКУ
Нарахування та зарахування на КР відсотків на
Нараховується та сплачується
залишки коштів на картковому рахунку
відповідно до умов Договору
Згідно рішення Тарифного Комітету
(відсотків річних)
шляхом зарахування на КР
Держателя
-

проведених в мережі інших Банків

80 грн./3 USD/3 EUR

14.

ІІ.
1.

III.

Без
ПДВ

СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ «МОТОР-ONLINE»

1.

Підключення до системи дистанційного
обслуговування

Входить до складу комісії
п. 1.1

Без
ПДВ

2.

Відключення від системи дистанційного
обслуговування

Входить до складу комісії
п. 1.1

Без
ПДВ

IV.

В день надання послуги/оплата
в готівковій формі через касу
Банку або договірне списання з
КР
В день надання послуги/оплата
в готівковій формі через касу
Банку або договірне списання з
КР

ОПЕРАЦІЇ З ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ «МОТОР-ONLINE»

1.

Переказ коштів між власними рахунками в
межах системи АТ «МОТОР-БАНК»

Входить до складу комісії
п. 1.1

Без
ПДВ

2.

Переказ коштів з карткового рахунку на інший
рахунок в межах системи АТ «МОТОР-БАНК»

Входить до складу комісії
п. 1.1

Без
ПДВ

3.

Переказ коштів з карткового рахунку фізичної
особи на інший рахунок поза системою АТ
«МОТОР-БАНК»

0,3%

Без
ПДВ

4.

Переказ коштів з карткових рахунків фізичних
осіб на депозитні/кредитні рахунки в межах
системи АТ «МОТОР-БАНК»

Входить до складу комісії
п. 1.1

Без
ПДВ

В день надання послуги/оплата
в готівковій формі через касу
Банку або договірне списання з
КР
В день надання послуги/оплата
в готівковій формі через касу
Банку або договірне списання з
КР
В день надання послуги/оплата
в готівковій формі через касу
Банку або договірне списання з
КР
В день надання послуги/оплата
в готівковій формі через касу
Банку або договірне списання з
КР

Примітки:
1Карти миттєвої емісії Visa Electron Instant Issue/ Visa Classic Instant Issue не можуть бути перевипущені:
- внаслідок фізичної непридатності;
- по закінченню терміну дії;
- внаслідок їх втрати / крадіжки.
У разі звернення клієнта з проханням здійснити перевипуск карти по одній з перерахованих вище причин, та з метою збереження наявного платіжного ліміту за власником
картки, до даного рахунку може бути випущена будь-яка інша додаткова картка крім карт Visa Electron Instant Issue.
Клас додаткової картки не повинен перевищувати клас основної картки. За умови, якщо Держатель бажає оформити додаткову платіжну карту вищого класу ніж клас основної
картки – вона стає основною. А розмір комісійної винагороди за оформлення такої картки дорівнює вартості оформлення основної картки такого класу згідно п. 2 цього
тарифного пакету;
2
надані Тарифи стягуються у гривнях по курсу НБУ на дату стягнення, шляхом списання з карткового рахунку. Стягнена Банком плата не підлягає поверненню;
3
без врахування комісій інших банків.
4
Картка не передбачає виплати заробітної плати, стипендії, пенсії, соціальної допомоги та соціальних виплат.
5
- оформлення та заміна карток типу Visa Electron Instant Issue/Visa Classic Instant Issue/Visa Electron, Visa Classic, Visa Classic Chip, Visa Gold Chip не здійснюється. У разі
необхідності заміни основної/додаткової картки типу Visa Electron Instant Issue/Visa Classic Instant Issue /Visa Electron, Visa Classic, Visa Classic Chip, Visa Gold Chip, оформлюються
картки типу Visa Classic Chip PayWave Visa Gold Chip PayWave.

