ЗВЕДЕНИЙ РЕЄСТР ТАРИФІВ
на послуги Публічного акціонерного товариства «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК
РОЗВИТКУ» з оформлення та обслуговування платіжних карт міжнародної
платіжної системи MasterCard WorldWide для фізичних осіб

1.Тарифи за операціями з особистими платіжними картками міжнародної платіжної системи MasterCard WorldWide для
фізичних осіб в валюті гривня
Плата за обслуговування карткового рахунку (відкриття, закриття переоформлення рахунку, виконання операцій за розрахунками та інше)
№ п/п

Операції та послуги

1.1

Оформлення основної картки*

1.2

MAESTRO,
грн.

Миттєва картка
Maestro Instant
Card, грн.

MC
STANDARD,
грн.

МС GOLD,
грн.

15,00

100,00

500,00

Плата за виконання операції за розрахунками на термін дії основної картки**

15,00

100,00

500,00

1.3

Оформлення картки до рахунку власника*

15,00

100,00

500,00

1.4

Плата за виконання операцій за розрахунками на термін дії картки, оформленої
до рахунку власника **

15,00

100,00

500,00

1.5

Розрахункове обслуговування (щомісячно)

Входить до п.1.1.

1.6

Розрахункове обслуговування карти, оформленої до рахунку власника
(щомісячно)

Входить до п.1.1

1.7

Плата за переоформлення платіжної картки та ПІН-коду згідно заяви клієнта

1.8

Переоформлення платіжної картки та ПІН-коду згідно ініціативи банку***

1.9

Термінове оформлення платіжної картки та ПІН-коду згідно заяви клієнта
(протягом 5-ти годин)****

1.10

Незнижуваний залишок на рахунку

10,00

25,00

100,00

Не надається

100,00

відсутній

Винагорода банку за операції по видачі готівки по пластикових картках, відсотки від суми операції
1.11

У банкоматах ПАТ “ВБР” та Уубанкоматах мережі “РАДІУС”

1.12

У банкоматах інших банків на території України

1.13

У банкоматах закордоном

1.14

У пунктах видачі готівки ПАТ “ВБР”

1.15

У пунктах видачі готівки інших банків
- на території України

1.16

50,00

Входить до п.1.1

0,75%
1,5% + 5 грн.
2% + 2,5 екв. USD
0,75%

1,5% + 5 грн.

- за кордоном (пункти видачі готівки)

2% + 3 екв. USD

Безготівкова оплата товарів та послуг

Входить до п.1.1

Поповнення картки, відсотки від суми операції:
1.17

Третьою особою готівкою в касу

Входить до п.1.1

1.18

Безготівковим шляхом з рахунків не всередині банку

Входить до п.1.1

1.19

Власником рахунку готівкою в касу

Входить до п.1.1

1.20

Безготівковим шляхом з рахунків в середені банку ( в тому числі зарахування
переказів, виконаних за допомогою банкомату)

Входить до п.1.1

Безготівкове перерахування коштів з карткового рахунку в межах залишку коштів у відділеннях банку:
1.21

На рахунки відкриті у банку (в т.ч. через банкомати банку)

0.75%

1.22

На рахунки відкриті у інших банках на території України

0,75% min 5 грн.

1.23

“Регулярні платежі” у середені банку

Входить до п.1.1

Інші операції:
1.24

Надання офіційної довідки по рахунку за письмовою вимогою клієнта

30,00

1.25

Блокування/розблокування картки в ПЦ ПУМБ

2,00

1.26

Блокування/розблокування картки в міжнародному стоп-листі

1.27

Переоформлення ПІН-коду у банкоматах

1.28

Плата за з'всування банком обставин здійснення операцій, проведених в мережі
“Радіус”

Входить до п.1.1.

1.29

Плата за з'всування банком обставин здійснення операцій, проведених в мережі
інших банків (повернення платежу, запит копій основних документів по платежу,
підготовка до проведення арбітражу)

Входить до п.1.1.

1.30

Відсотки, що нараховуються на залишок по карткових рахунках фізичних осіб (у
т.ч. на незнижуваний залишок)

Не нараховуються

1.31

Надання послуги GSM-banking, в місяць

1.32

Комісія за конвертацію коштів, відсотків від суми

1.33

Перегляд балансу в банкоматах за кордоном

6,00

1.34

Перегляд балансу в банкоматах третіх банків на території України

1,00

1.35

Перегляд балансу в POS-терміналах, встановлених в касах банку

0,50

200,00
5,00

8,00
Входить до п.1.1

100,00

1.36

Друк балансу на чек у банкоматах ПАТ «ВБР»

2 грн.

1.37

Друк міні виписки у банкоматах ПАТ «ВБР»

2 грн.

1.38

Плата за несанкціонований овердрафт

60% річних

1.39

Надання довіреності на розпорядження рахунком

42 грн у тому числі ПДВ

1.40

Обслуговування неактивного карткового рахунку

Не нараховується

1.41

Надання даних відеоспостереження банкомату ПАТ “ВБР” по операції виконаної
за допомогою картки клієнта ПАТ “ВБР” відповідно до заяви клієнта

50 грн у тому числі ПДВ

2. Тарифи за операціями з особистими платіжними картками міжнародної платіжної системи MasterCard WorldWide для
фізичних осіб в валюті долар США та евро
Плата за обслуговування карткового рахунку (відкриття, закриття переоформлення рахунку, виконання операцій за розрахунками та інше)
MC
STANDARD
дол./евро***
**

МС GOLD
дол./евро*
****

2,00

15,00

100,00

Плата за виконання операції за розрахунками на термін дії основної картки**

2,00

15,00

100,00

Оформлення картки до рахунку власника *

2,00

15,00

100,00

2.4

Плата за виконання операцій за розрахунками на термін дії картки, оформленої до рахунку
власника **

2,00

15,00

100,00

2.5

Розрахункове обслуговування (щомісячно)

Входить до п.2.1.

2.6

Розрахункове обслуговування карти оформленої, до рахунку власника (щомісячно)

Входить до п.2.1.

2.7

Плата за переоформлення платіжної картки та ПІН-коду згідно заяви клієнта

2.8

Переоформлення платіжної картки та ПІН-коду згідно ініціативи банку***

2.9

Термінове оформлення платіжної картки та ПІН-коду згідно заяви клієнта (протягом 5-ти
годин)****

2.10

Незнижуваний залишок на рахунку

№ п/п

Операції та послуги

2.1

Оформлення основної картки*

2.2
2.3

MAESTRO,
дол./евро****
*

Миттєва
картка
Maestro
Instant Card,
дол./евро***
**

2,00

5,00

10,00

Не
надається

10,00

відсутній

Винагорода банку за операції по видачі готівки по пластикових картках, відсотки від суми операції
2.11

У банкоматах ПАТ “ВБР” та у банкоматах мережі “РАДІУС”

2.12

У банкоматах інших банків на території України

2.13

У банкоматах закордоном

2.14

У пунктах видачі готівки ПАТ “ВБР”

2.15

У пунктах видачі готівки інших банків:
- на території України

2.16

0,75%
1,5% + екв. 5 грн.
2% + 2,5 USD
0,75%
1,5% + екв. 5 грн.

- за кордоном (пункти видачі готівки)

2% + 3 USD

Безготівкова оплата товарів та послуг

Входить до п. 2.1

Поповнення картки, відсотки від суми операції:
2.17

Третьою особою готівкою в касу

Входить до п. 2.1.

2.18

Безготівковим шляхом з рахунків не всередині банку

Входить до п. 2.1

2.19

Власником рахунку готівкою в касу

Входить до п. 2.1

2.20

Безготівковим шляхом з рахунків в середені банку

Входить до п.2.1

2.21

Безготівковим шляхом з рахунків в середені банку, виконаних за допомогою банкомата

Не надається

Безготівкове перерахування коштів з карткового рахунку в межах залишку коштів:
2.22

На рахунки відкриті у Банку

2.23

На рахунки відкриті у банку через банкомати банку

2.24

На рахунки відкриті у інших банках на території України

Не надається

2.25

“Регулярні платежі” у середені банку

Не надається

0,75%
Не надається

Інші операції:
2.26

Надання офіційної довідки по рахунку за письмовою вимогою клієнта

2.27

Блокування/розблокування картки в ПЦ ПУМБ

2.28

Блокування/розблокування картки в міжнародному стоп-листі

2.29

Переоформлення ПІН-коду у банкоматах

2.30

Плата за з'ясування банком обставин здійснення операцій, проведених в мережі “Радіус”

10,00

Входить до п.2.1.

4,00
0,3
25,00
0,7
Входить до п.2.1

10,00

2.31

Плата за з'ясування банком обставин здійснення операцій, проведених в мережі інших
банків (повернення платежу, запит копій основних документів по платежу, підготовка до
проведення арбітражу)

Входить до п.2.1

2.32

Відсотки, що нараховуються на залишок по карткових рахунках фізичних осіб (у т.ч. на
незнижуваний залишок)

Не нараховуються

2.33

Надання послуги GSM-banking, в місяць

2.34

Комісія за конвертацію коштів, відсотків від суми

2.35

Перегляд балансу в банкоматах за кордоном

0,75

2.36

Перегляд балансу в банкоматах третіх банків на території України

0,15

2.37

Перегляд балансу в POS-терміналах, встановлених в касах банку

0,07

1,00
Входить до п.2.1.

2.38

Друк балансу на чек у банкоматах ПАТ «ВБР»

2 грн.

2.39

Друк міні виписки у банкоматах ПАТ «ВБР»

2 грн.

2.40

Штраф за використання коштів понад витратний ліміт (щоденно)

2.41

Надання довіреності на розпорядження рахунком

42 грн у тому числі ПДВ

0,01 дол. США / Евро

2.42

Обслуговування неактивного карткового рахунку

Не нараховується

2.43

Надання даних відеоспостереження банкомату ПАТ “ВБР” по операції виконаної за
допомогою картки клієнта ПАТ “ВБР” відповідно до заяви клієнта

50 грн, у тому числі ПДВ

3.Тарифи за операціями з особистими платіжними картками міжнародної платіжної системи MasterCard WorldWide для фізичних
осіб в рамках пенсійної програми
Плата за обслуговування карткового рахунку (відкриття, закриття переоформлення рахунку, виконання операцій за розрахунками та інше)
№ п/п

Операції та послуги

3.1

Оформлення основної картки*

3.2
3.3

Плата за виконання операції за розрахунками на термін дії основної картки**
Оформлення картки до рахунку власника *

3.4

Плата за виконання операцій за розрахунками на термін дії картки, оформленої до
рахунку власника **

Не тарифікується

3.5

Розрахункове обслуговування (щомісячно)

Не тарифікується

3.6

Розрахункове обслуговування карти, оформленої до рахунку власника (щомісячно)

Не тарифікується

3.7

Плата за переоформлення платіжної картки та ПІН-коду згідно заяви клієнта

Не тарифікується

3.8

Переоформлення платіжної картки та ПІН-коду згідно ініціативи банку***

Не тарифікується

3.9
3.10

Термінове оформлення платіжної картки та ПІН-коду згідно заяви клієнта
(протягом 5-ти годин)****
Незнижуваний залишок на рахунку

MAESTRO, грн.

Миттєві платіжні картки
MAESTRO Instant Card, грн.
Не тарифікується
Не тарифікується
Не тарифікується

100,00

Не надається
відсутній

Винагорода банку за операції по видачі готівки по пластикових картках, відсотки від суми операції
3.11

У банкоматах ПАТ “ВБР” у банкоматах мережі “РАДІУС”

3.12

У банкоматах інших банків на території України

3.13
3.14
3.15

У банкоматах закордоном
У пунктах видачі готівки ПАТ “ВБР”

3.16
Безготівкова оплата товарів та послуг
Поповнення картки, відсотки від суми операції:
Третьою особою готівкою в касу
3.17

3.19

1,5% + 5 грн.
2% + екв. 2,5 USD
Не тарифікується

У пунктах видачі готівки інших банків
- на території України
- за кордоном (пункти видачі готівки)

3.18

Не тарифікується

Безготівковим шляхом з рахунків не всередині банку
Власником рахунку готівкою в касу

Безготівковим шляхом з рахунків в середені банку ( в тому числі зарахування
3.20
переказів, виконаних за допомогою банкомата)
Безготівкове перерахування коштів з карткового рахунку в межах залишку коштів:
На рахунки відкриті у банку (в т.ч. через банкомати банку)
3.21

1,5% + 5 грн.
2% + екв. 3 USD
Не тарифікується
1%
1%
Не тарифікується
0.75%

Не тарифікується

3.22

На рахунки відкриті у інших банках на території України

0,75% min 5 грн.

3.23

“Регулярні платежі” у середині банку

Не тарифікується

Інші операції:
3.24

Надання офіційної довідки по рахунку за письмовою вимогою клієнта

30,00

3.25

Блокування/розблокування картки в ПЦ ПУМБ

2,00

3.26

Блокування/розблокування картки в міжнародному стоп-листі

3.27

Переоформлення ПІН-коду у банкоматах

200,00
5,00

Плата за з'ясування банком обставин здійснення операцій, проведених в мережі
“Радіус”
Плата за з'ясування банком обставин здійснення операцій, проведених в мережі
інших банків (повернення платежу, запит копій основних документів по платежу,
підготовка до проведення арбітражу)
Відсотки, що нараховуються на залишок по карткових рахунках фізичних осіб (у
т.ч. на незнижуваний залишок)
Надання послуги GSM-banking, в місяць

3.28
3.29
3.30
3.31

Не тарифікується
Не тарифікується
10% - від 0,01 грн до 10000,00 грн
2% - от 10000,01 грн
8,00

Комісія за конвертацію коштів, відсотків від суми

3.32

Не тарифікується

3.33

Перегляд балансу в банкоматах за кордоном

6,00

3.34

Перегляд балансу в банкоматах третіх банків на території України

1,00

Перегляд балансу в POS-терміналах, встановлених в касах банку

3.35

0,5

Друк балансу на чек у банкоматах ПАТ «ВБР»

3.36
3.37

Друк міні виписки у банкоматах ПАТ «ВБР»

3.38

Плата за несанкціонований овердрафт

3.39

Надання довіреності на розпорядження рахунком

2 грн.
2 грн.
60% річних
10 грн у тому числі ПДВ

Обслуговування неактивного карткового рахунку

3.40

5,00 грн

Надання даних відеоспостереження банкомату ПАТ “ВБР” по операції виконаної
за допомогою картки клієнта ПАТ “ВБР” відповідно до заяви клієнта

3.41

50,00 грн у тому числі ПДВ

4. Тарифи за операціями з особистими платіжними картками міжнародної платіжної системи MasterCard WorldWide для
фізичних осіб в рамках зарплатного проекту для комерційних організацій
Плата за обслуговування карткового рахунку (відкриття, закриття переоформлення рахунку, виконання операцій за розрахунками та інше)
№ п/п

Операції та послуги

MAESTRO
грн.

Миттєва
картка
Maestro
Instant
Card, грн.

MC
STANDARD
грн.

4.1

Оформлення основної картки*

4.2

Плата за виконання операції за розрахунками на термін дії основної картки**

4.3

Оформлення картки до рахунку власника *

4.4

Плата за виконання операцій за розрахунками на термін дії картки, оформленої до
рахунку власника **

4.5

Розрахункове обслуговування (щомісячно)

1,00

5,00

30,00

4.6

Розрахункове обслуговування карти, оформленої до рахунку власника (щомісячно)

1,00

5,00

30,00

4.7

Плата за переоформлення платіжної картки та ПІН-коду згідно заяви клієнта

10,00

25,00

50,00

4.8

Переоформлення платіжної картки та ПІН-коду згідно ініціативи банку***

4.9

Термінове оформлення платіжної картки та ПІН-коду згідно заяви клієнта (протягом
5-ти годин)****

4.10

Незнижуваний залишок на рахунку

5,00

25,00

У банкоматах ПАТ “ВБР” та банкоматах мережі “РАДІУС”

4.12

У банкоматах інших банків на території України

4.13

У банкоматах закордоном

4.14

У пунктах видачі готівки ПАТ “ВБР”

4.15

У пунктах видачі готівки інших банків
- на території України

4.16

25,00

Входить до п.4.1.
100,00
відсутній
Входить до п.4.1
1,5% + 5 грн.
2% + 2,5 екв. USD
Входить до п.4.1.
1,5% + 5 грн.
2% + 3 екв. USD

Безготівкова оплата товарів та послуг

Входить до п.4.1.

Поповнення картки, відсотки від суми операції:
Третьою особою готівкою в касу

4.18

Безготівковим шляхом з рахунків не всередині банку

4.19

Власником рахунку готівкою в касу

4.20

Безготівковим шляхом з рахунків в середені банку (в тому числі зарахування
переказів, виконаних за допомогою банкомату)

150,00

Входить до п.4.3.

- за кордоном (пункти видачі готівки)

4.17

150,00

Входить до п.4.1.
5,00

Винагорода банку за операції по видачі готівки по пластикових картках, відсотки від суми операції
4.11

МС GOLD,
грн

1%
1%
Входить до п.4.1.
0,75%

Безготівкове перерахування коштів з карткового рахунку в межах залишку коштів:
4.21

На рахунки відкриті у банку (в т.ч. через банкомати банку)

входить до п.4.1.

4.22

На рахунки відкриті у інших банках на території України

0,75% min 5 грн.

4.23

“Регулярні платежі” у середині банку

входить до п.4.1.

Інші операції:
4.24

Надання офіційної довідки по рахунку за письмовою вимогою клієнта

4.25

Блокування/розблокування картки в ПЦ ПУМБ

4.26

Блокування/розблокування картки в міжнародному стоп-листі

4.27

Переоформлення ПІН-коду у банкоматах

30,00
2,00
200,00
5,00

Плата за з'ясування банком обставин здійснення операцій, проведених в мережі

4.28

Входить до п.4.1.

“Радіус”

Плата за з'ясування банком обставин здійснення операцій, проведених в мережі
інших банків (повернення платежу, запит копій основних документів по платежу, підготовка

4.29

Входить до п.4.1.

до проведення арбітражу)

4.30

Відсотки, що нараховуються на залишок по карткових рахунках фізичних осіб (у т.ч.
на незнижуваний залишок)

4.31

Надання послуги GSM-banking, в місяць

4.32

Комісія за конвертацію коштів, відсотків від суми

4.33

Перегляд балансу в банкоматах за кордоном

6,00

4.34

Перегляд балансу в банкоматах третіх банків на території України

1,00

4.35

Перегляд балансу в POS-терміналах, встановлених в касах банку

4.36

Друк балансу на чек у банкоматах ПАТ «ВБР»

4.37

Друк міні виписки у банкоматах ПАТ «ВБР»

4.38

Плата за несанкціонований овердрафт

4.39

Надання довіреності на розпорядження рахунком

42,00 грн у тому числі ПДВ

4.40

Обслуговування неактивного карткового рахунку

5,00 грн

4.41

Надання даних відеоспостереження банкомату ПАТ “ВБР” по операції виконаної за
допомогою картки клієнта ПАТ “ВБР” відповідно до заяви клієнта

4.42

Використування овердрафта в рамках встановленого ліміту

4.43

Процентна ставка за користування кредитом

30%

4.44

Пеня за порушення строків сплати процентів

0,5%

4.45

Процентна ставка за порушення зобов'язань з погашення кредиту

60%

Не нараховуються
8,00
Входить до п.4.1.

0,50
2 грн.
2 грн.
30% річних

50,00 грн у тому числі ПДВ

Процентна ставка за користування строковим кредитом при арешті рахунку

4.46

30,00%

4.47

Пеня за порушення строків сплати процентів за користування строковим кредитом
при арешті рахунку

0,50%

4.48

Процентна ставка за порушення зобов'язань з погашення строкового кредиту при
арешті рахунку

60,00%

5. Тарифи за операціями з особистими платіжними картками міжнародної платіжної системи MasterCard WorldWide для
фізичних осіб в рамках зарплатного проекту для бюджетних організацій
Плата за обслуговування карткового рахунку (відкриття, закриття переоформлення рахунку, виконання операцій за розрахунками та інше)
№ п/п

Операції та послуги

MAESTR
Миттєва картка
MC
Oгрн.
Maestro Instant Card STANDARD,
грн.
грн.

5.1

Оформлення основної картки*

Не тарифікується

5.2

Плата за виконання операції за розрахунками на термін дії основної картки**

Не тарифікується

5.3

Оформлення картки до рахунку власника *

Не тарифікується

5.4

Плата за виконання операцій за розрахунками на термін дії картки, оформленої до
рахунку власника **

Не тарифікується

Входить до п.5.3.

5.5

Розрахункове обслуговування (щомісячно)

Не тарифікується

5,00

30,00

5.6

Розрахункове обслуговування карти, оформленої до рахунку власника (щомісячно)

Не тарифікується

5,00

30,00

5.7

Плата за переоформлення платіжної картки та ПІН-коду згідно заяви клієнта

10,00

25,00

50,00

5.8

Переоформлення платіжної картки та ПІН-коду згідно ініціативи банку***

5.9

Термінове оформлення платіжної картки та ПІН-коду згідно заяви клієнта (протягом 5-ти
годин)****

25,00

МС GOLD
грн.
150,00

Входить до п.5.1.
25,00

Не тарифікується

150,00

Входить до п.5.1
100 ,00

5.10

Незнижуваний залишок на рахунку

відсутній

Винагорода банку за операції по видачі готівки по пластикових картках, відсотки від суми операції
5.11

У банкоматах ПАТ “ВБР” та у банкоматах мережі “РАДІУС”

5.12

У банкоматах інших банків на території України

5.13

У банкоматах закордоном

5.14

У пунктах видачі готівки ПАТ “ВБР”

5.15

У пунктах видачі готівки інших банків:
- на території України
- за кордоном (пункти видачі готівки)

5.16

Безготівкова оплата товарів та послуг

Не тарифікується

Входить до п.5.1

1,5% + 5 грн.
2% + 2,5 екв. USD
Не тарифікується

Входить до п.5.1

1,5% + 5 грн.
2% + 3 екв. USD
Не тарифікується

Входить до п.5.1

Поповнення картки, відсотки від суми операції:
5.17

Третьою особою готівкою в касу

1%

5.18

Безготівковим шляхом з рахунків не всередині банку

1%

5.19

Власником рахунку готівкою в касу

5.20

Безготівковим шляхом з рахунків в середені банку ( в тому числі зарахування
переказів, виконаних за допомогою банкомата)

Не тарифікується

Входить до п.5.1
0,75%

Безготівкове перерахування коштів з карткового рахунку в межах залишку коштів:
5.21

На рахунки відкриті у банку (в т.ч. через банкомати банку)

5.22

На рахунки відкриті у інших банках на території України

5.23

“Регулярні платежі” у середині банку

Не тарифікується

Входить до п.5.1.

0,75% min 5 грн.
Не тарифікується

Входить до п.5.1

Інші операції:
5.24

Надання офіційної довідки по рахунку за письмовою вимогою клієнта

30,00

5.25

Блокування/розблокування картки в ПЦ ПУМБ

2,00

5.26

Блокування/розблокування картки в міжнародному стоп-листі

5.27

Переоформлення ПІН-коду у банкоматах

5.28

Плата за з'ясування банком обставин здійснення операцій, проведених в мережі
“Радіус”

Не тарифікується

Входить до п.5.1

5.29

Плата за з'ясування банком обставин здійснення операцій, проведених в мережі
інших банків (повернення платежу, запит копій основних документів по платежу,
підготовка до проведення арбітражу)

Не тарифікується

Входить до п.5.1

5.30

Відсотки, що нараховуються на залишок по карткових рахунках фізичних осіб (у
т.ч. на незнижуваний залишок)

5.31

Надання послуги GSM-banking, в місяць

5.32

Комісія за конвертацію коштів, відсотків від суми

5.33

Перегляд балансу в банкоматах за кордоном

6,00

5.34

Перегляд балансу в банкоматах третіх банків на території України

1,00

5.35

Перегляд балансу в POS-терміналах, встановлених в касах банку

5.36

Друк балансу на чек у банкоматах ПАТ «ВБР»

2 грн.

5.37

Друк міні виписки у банкоматах ПАТ «ВБР»

2 грн.

5.38

Плата за несанкціонований овердрафт

5.39

Надання довіреності на розпорядження рахунком

42,00 грн у тому числі ПДВ

5.40

Обслуговування неактивного карткового рахунку

5,00 грн

5.41

Надання даних відеоспостереження банкомату ПАТ “ВБР” по операції виконаної
за допомогою картки клієнта ПАТ “ВБР” відповідно до заяви клієнта

200,00
5,00

Не нараховуються
8,00
Не тарифікується

Входить до п.5.1

0,50

60% річних

50,00 грн у тому числі ПДВ

6. Тарифи за операціями з особистими платіжними картками міжнародної платіжної системи MasterCard WorldWide для
фізичних осіб в рамках зарахування соціальних виплат
Плата за обслуговування карткового рахунку (відкриття, закриття переоформлення рахунку, виконання операцій за розрахунками та інше)
MAESTRO,
грн.

Миттєві платіжні картки
MAESTRO Instant Card,
грн.

№ п/п

Операції та послуги

6.1

Оформлення основної картки*

Не тарифікується

6.2

Плата за виконання операції за розрахунками на термін дії основної картки**

Не тарифікується

6.3

Оформлення картки до рахунку власника *

Не тарифікується

6.4

Плата за виконання операцій за розрахунками на термін дії картки, оформленої до рахунку
власника **

Не тарифікується

6.5

Розрахункове обслуговування (щомісячно)

Не тарифікується

6.6

Розрахункове обслуговування карти, оформленої до рахунку власника (щомісячно)

Не тарифікується

6.7

Плата за переоформлення платіжної картки та ПІН-коду згідно заяви клієнта

6.8

Переоформлення платіжної картки та ПІН-коду згідно ініціативи банку***

6.9

Термінове оформлення платіжної картки та ПІН-коду згідно заяви клієнта (протягом 5-ти
годин)****

6.10

Незнижуваний залишок на рахунку

10,00
Не тарифікується
100,00

Не надається
відсутній

Винагорода банку за операції по видачі готівки по пластикових картках, відсотки від суми операції
6.11

У банкоматах ПАТ “ВБР” nf у банкоматах мережі “РАДІУС”

6.12

У банкоматах інших банків на території України

6.13

У банкоматах закордоном

6.14

У пунктах видачі готівки ПАТ “ВБР”

6.15

У пунктах видачі готівки інших банків
- на території України

6.16

Не тарифікується
1,5% + 5 грн.
2% + екв. 2,5 USD
Не тарифікується

1,5% + 5 грн.

- за кордоном (пункти видачі готівки)

2% + екв. 3 USD

Безготівкова оплата товарів та послуг

Не тарифікується

Поповнення картки, відсотки від суми операції:
6.17

Третьою особою готівкою в касу

1%

6.18

Безготівковим шляхом з рахунків не всередині банку

1%

6.19

Власником рахунку готівкою в касу

1%

6.20

Безготівковим шляхом з рахунків в середені банку (в тому числі зарахування переказів, виконаних
за допомогою банкомата)

0,75%

Безготівкове перерахування коштів з карткового рахунку в межах залишку коштів:
6.21

На рахунки відкриті у банку (в т.ч. через банкомати банку)

Не тарифікується

6.22

На рахунки відкриті у інших банках на території України

0,75% min 5 грн.

6.23

“Регулярні платежі” у середині банку

Не тарифікується

Інші операції:
6.24

Надання офіційної довідки по рахунку за письмовою вимогою клієнта

30,00

6.25

Блокування/розблокування картки в ПЦ ПУМБ

2,00

6.26

Блокування/розблокування картки в міжнародному стоп-листі

6.27

Переоформлення ПІН-коду у банкоматах

6.28

Плата за з'ясування банком обставин здійснення операцій, проведених в мережі “Радіус”

Не тарифікується

6.29

Плата за з'ясування банком обставин здійснення операцій, проведених в мережі інших банків
(повернення платежу, запит копій основних документів по платежу, підготовка до проведення
арбітражу)

Не тарифікується

6.30

Відсотки, що нараховуються на залишок по карткових рахунках фізичних осіб (у т.ч. на
незнижуваний залишок)

6.31

Надання послуги GSM-banking, в місяць

6.32

Комісія за конвертацію коштів, відсотків від суми

6.33

Перегляд балансу в банкоматах за кордоном

6,00

6.34

Перегляд балансу в банкоматах третіх банків на території України

1,00

6.35

Перегляд балансу в POS-терміналах, встановлених в касах банку

0,5

6.36

Друк балансу на чек у банкоматах ПАТ «ВБР»

2 грн.

6.37

Друк міні виписки у банкоматах ПАТ «ВБР»

2 грн.

6.38

Плата за несанкціонований овердрафт

6.39

Надання довіреності на розпорядження рахунком

42 грн у тому числі ПДВ

6.40

Обслуговування неактивного карткового рахунку

5 грн

6.41

Надання даних відеоспостереження банкомату ПАТ “ВБР” по операції виконаної за допомогою
картки клієнта ПАТ “ВБР” відповідно до заяви клієнта

200,00
5,00

3% - від 0,01 грн до 15000,00 грн
1% - от 15000,01 грн
8,00
Не тарифікується

60% річних

50 грн у тому числі ПД

7. Тарифи за операціями із студентськими платіжними картами міжнародної платіжної системи MasterCard WorldWide для
фізичних осіб
Плата за обслуговування карткового рахунку (відкриття, закриття переоформлення рахунку, виконання операцій за розрахунками та інше)
№ п/п

Операції та послуги

MAESTR
O, грн.

Миттєва студентська платіжна
картка MAESTRO Instant Card,
грн

7.1

Оформлення основної картки*

Не тарифікується

7.2

Плата за виконання операції за розрахунками на термін дії основної картки**

Не тарифікується

7.3

Оформлення картки до рахунку власника *

Не тарифікується

7.4

Плата за виконання операцій за розрахунками на термін дії картки, оформленої до рахунку
власника **

Не тарифікується

7.5

Розрахункове обслуговування (щомісячно)

Не тарифікується

7.6

Розрахункове обслуговування карти, оформленої до рахунку власника (щомісячно)

Не тарифікується

7.7

Плата за переоформлення платіжної картки та ПІН-коду згідно заяви клієнта

7.8

Переоформлення платіжної картки та ПІН-коду згідно ініціативи банку***

7.9

Термінове оформлення платіжної картки та ПІН-коду згідно заяви клієнта (протягом 5-ти
годин)****

7.10

Незнижуваний залишок на рахунку

10,00
Не тарифікується
100,00

Не надається
відсутній

Винагорода банку за операції по видачі готівки по пластикових картках, відсотки від суми операції
7.11

У банкоматах ПАТ “ВБР” та банкоматах мережі “РАДІУС”

7.12

У банкоматах інших банків на території України

7.13

У банкоматах закордоном

7.14

У пунктах видачі готівки ПАТ “ВБР”

7.15

У пунктах видачі готівки інших банків:
- на території України

7.16

Не тарифікується
1,5% + 5 грн.
2% + екв. 2,5 USD
Не тарифікується
1,5% + 5 грн.

- за кордоном (пункти видачі готівки)

2% + екв. 3 USD

Безготівкова оплата товарів та послуг

Не тарифікується

Поповнення картки, відсотки від суми операції:
7.17

Третьою особою готівкою в касу

1%

7.18

Безготівковим шляхом з рахунків не всередині банку

1%

7.19

Власником рахунку готівкою в касу

1%

7.20

Безготівковим шляхом з рахунків в середені банку ( в тому числі зарахування переказів,
виконаних за допомогою банкомата)

0,75%

Безготівкове перерахування коштів з карткового рахунку в межах залишку коштів:
7.21

На рахунки відкриті у банку (в т.ч. через банкомати банку)

Не тарифікується

7.22

На рахунки відкриті у інших банках на території України

0,75% min 5 грн.

7.23

“Регулярні платежі” у середині банку

Не тарифікується

Інші операції:
7.24

Надання офіційної довідки по рахунку за письмовою вимогою клієнта

30,00

7.25

Блокування/розблокування картки в ПЦ ПУМБ

7.26

Блокування/розблокування картки в міжнародному стоп-листі

7.27

Переоформлення ПІН-коду у банкоматах

7.28

Плата за з'ясування банком обставин здійснення операцій, проведених в мережі “Радіус”

Не тарифікується

7.29

Плата за з'ясування банком обставин здійснення операцій, проведених в мережі інших банків
(повернення платежу, запит копій основних документів по платежу, підготовка до проведення
арбітражу)

Не тарифікується

7.30

Відсотки, що нараховуються на залишок по карткових рахунках фізичних осіб (у т.ч. на
незнижуваний залишок)

Не нараховуються

7.31

Надання послуги GSM-banking, в місяць

7.32

Комісія за конвертацію коштів, відсотків від суми

7.33

Перегляд балансу в банкоматах за кордоном

6,00

7.34

Перегляд балансу в банкоматах третіх банків на території України

1,00

7.35

Перегляд балансу в POS-терміналах, встановлених в касах банку

7.36

Друк балансу на чек у банкоматах ПАТ «ВБР»

7.37

Друк міні виписки у банкоматах ПАТ «ВБР»

7.38

Плата за несанкціонований овердрафт

7.39

Надання довіреності на розпорядження рахунком

2,00
200,00
5,00

8,00
Не тарифікується

0,5
2 грн.
2 грн.
60% річних
42 грн у тому числі ПДВ

7.40

Обслуговування неактивного карткового рахунку

5 грн

7.41

Надання даних відеоспостереження банкомату ПАТ “ВБР” по операції виконаної за допомогою
картки клієнта ПАТ “ВБР” відповідно до заяви клієнта

50 грн у тому числі ПДВ

8. Тарифи за операціями з особовими депозитними картами міжнародної платіжної системи MasterCard WorldWide для фізичних
осіб в валюті гривня
Плата за обслуговування карткового рахунку (відкриття, закриття переоформлення рахунку, виконання операцій за розрахунками та інше)
№ п/п

Операції та послуги

MAEST
RO,грн.

Миттєві платіжні
картки Maestro
Instant Card, грн.

8.1

Оформлення основної картки*

15,00

100,00

8.2

Плата за виконання операції за розрахунками на термін дії основної картки**

15,00

100,00

8.3

Оформлення картки до рахунку власника *

15,00

100,00

8.4

Плата за виконання операцій за розрахунками на термін дії картки, оформленої до рахунку
власника **

15,00

100,00

8.5

Розрахункове обслуговування (щомісячно)

Входить до п.8.1.

8.6

Розрахункове обслуговування карти, оформленої до рахунку власника (щомісячно)

Входить до п.8.1.

8.7

Плата за переоформлення платіжної картки та ПІН-коду згідно заяви клієнта

8.8

Переоформлення платіжної картки та ПІН-коду згідно ініціативи банку***

8.9

Термінове оформлення платіжної картки та ПІН-коду згідно заяви клієнта (протягом 5-ти
годин)****

8.10

Незнижуваний залишок на рахунку

10,00

25,00

Входить до п.8.1.
100,00

Не надається
відсутній

Винагорода банку за операції по видачі готівки по пластикових картках, відсотки від суми операції
8.11

У банкоматах ПАТ “ВБР” та у банкоматах мережі “РАДІУС”

8.12

У банкоматах інших банків на території України

8.13

У банкоматах закордоном

8.14

У пунктах видачі готівки ПАТ “ВБР”

8.15

У пунктах видачі готівки інших банків
- на території України

8.16

MC
STANDARD,
грн.

Входить до п.8.1.
1,5% + 5 грн.
2% + 2,5 екв. USD
Входить до п.8.1.

1,5% + 5 грн.

- за кордоном (пункти видачі готівки)

2% + 3 екв. USD

Безготівкова оплата товарів та послуг

Входить до п.8.1.

Поповнення картки, відсотки від суми операції:
8.17

Третьою особою готівкою в касу

1%

8.18

Безготівковим шляхом з рахунків не всередині банку

1%

8.19

Власником рахунку готівкою в касу

1%

8.20

Безготівковим шляхом з рахунків в середені банку (в тому числі зарахування переказів,
виконаних за допомогою банкомата)

0,75%

Безготівкове перерахування коштів з карткового рахунку в межах залишку коштів:
8.21

На рахунки відкриті у банку (в т.ч. через банкомати банку)

Входить до п.8.1

8.22

На рахунки відкриті у інших банках на території України

0,75% min 5 грн.

8.23

“Регулярні платежі” у середені банку

Входить до п.8.1

Інші операції:
8.24

Надання офіційної довідки по рахунку за письмовою вимогою клієнта

30,00

8.25

Блокування/розблокування картки в ПЦ ПУМБ

2,00

8.26

Блокування/розблокування картки в міжнародному стоп-листі

8.27

Переоформлення ПІН-коду у банкоматах

8.28

Плата за з'ясування банком обставин здійснення операцій, проведених в мережі “Радіус”

Входить до п.8.1

8.29

Плата за з'ясування банком обставин здійснення операцій, проведених в мережі інших
банків (повернення платежу, запит копій основних документів по платежу, підготовка до
проведення арбітражу)

Входить до п.8.1

8.30

Відсотки, що нараховуються на залишок по карткових рахунках фізичних осіб (у т.ч. на
незнижуваний залишок)

Не нараховуються

8.31

Надання послуги GSM-banking, в місяць

8.32

Комісія за конвертацію коштів, відсотків від суми

200,00
5,00

8,00
Входить до п.8.1

100,00

8.33

Перегляд балансу в банкоматах за кордоном

6,00

8.34

Перегляд балансу в банкоматах третіх банків на території України

1,00

8.35

Перегляд балансу в POS-терміналах, встановлених в касах банку

0,50

8.36

Друк балансу на чек у банкоматах ПАТ «ВБР»

2 грн.

8.37

Друк міні виписки у банкоматах ПАТ «ВБР»

2 грн.

8.38

Плата за несанкціонований овердрафт

8.39

Надання довіреності на розпорядження рахунком

42 грн у тому числі ПДВ

8.40

Обслуговування неактивного карткового рахунку

Не нараховується

8.41

Надання даних відеоспостереження банкомату ПАТ “ВБР” по операції виконаної за
допомогою картки клієнта ПАТ “ВБР” відповідно до заяви клієнта

60% річних

50 грн у тому числі ПДВ

9.Тарифи за операціями з особовими депозитними картами міжнародної платіжної системи MasterCard WorldWide для фізичних
осіб в валюті доллар США та евро
Плата за обслуговування карткового рахунку (відкриття, закриття переоформлення рахунку, виконання операцій за розрахунками та інше)
№ п/п
Операції та послуги
MAESTRO, Maestro Instant
MC
дол./евро****
Card,
STANDARD,
*
дол./евро***** дол./евро*****
Оформлення основної картки*
9.1
2,00
15,00
9.2

Плата за виконання операції за розрахунками на термін дії основної картки**

2,00

15,00

9.3

Оформлення картки до рахунку власника *

2,00

15,00

2,00

15,00

9.5

Плата за виконання операцій за розрахунками на термін дії картки, оформленої до рахунку
власника **
Розрахункове обслуговування (щомісячно)

9.6

Розрахункове обслуговування карти, оформленої до рахунку власника (щомісячно)

9.7

Плата за переоформлення платіжної картки та ПІН-коду згідно заяви клієнта

9.8

Переоформлення платіжної картки та ПІН-коду згідно ініціативи банку***

9.4

9.9
9.10

Термінове оформлення платіжної картки та ПІН-коду згідно заяви клієнта (протягом 5-ти
годин)****
Незнижуваний залишок на рахунку

Винагорода банку за операції по видачі готівки по пластикових картках, відсотки від суми операції
У банкоматах ПАТ “ВБР” та у банкоматах мережі “РАДІУС”
9.11
9.12

У банкоматах інших банків на території України

9.13

У банкоматах закордоном

9.14

У пунктах видачі готівки ПАТ “ВБР”

9.15

У пунктах видачі готівки інших банків
- на території України

9.16

Входить до п.9.1.
Входить до п.9.1.
2,00

5,00

Входить до п.9.1.
20,00

Не надається
відсутній
Входить до п.9.1.
1,5% + 5 грн.
2% + 2,5 екв. USD
Входить до п.9.1.
1,5% + 5 грн.

- за кордоном (пункти видачі готівки)

2% + 3 екв. USD

Безготівкова оплата товарів та послуг

Входить до п.9.1.

Поповнення картки, відсотки від суми операції:
Третьою особою готівкою в касу
9.17
9.18

Безготівковим шляхом з рахунків не всередині банку

9.19

Власником рахунку готівкою в касу

9.20

Безготівковим шляхом з рахунків в середені банку

9.21

Безготівковим шляхом з рахунків в середені банку, виконаних за допомогою банкомата

Безготівкове перерахування коштів з карткового рахунку в межах залишку коштів:
На рахунки відкриті у Банку
9.22

1%
1%
1%
0,75%
Не надається
Входить до п.9.1.

9.23

На рахунки відкриті у банку через банкомати банку

Не надається

9.24

На рахунки відкриті у інших банках на території України

Не надається

9.25

“Регулярні платежі” у середині банку

Не надається

Інші операції:
Надання офіційної довідки по рахунку за письмовою вимогою клієнта
9.26
9.27

Блокування/розблокування картки в ПЦ ПУМБ

9.28

Блокування/розблокування картки в міжнародному стоп-листі

9.29

Переоформлення ПІН-коду у банкоматах

9.30

Плата за з'ясування банком обставин здійснення операцій, проведених в мережі “Радіус”

9.31
9.32
9.33

Плата за з'ясування банком обставин здійснення операцій, проведених в мережі інших банків
( повернення платежу, запит копій основних документів по платежу, підготовка до проведення
арбітражу)
Відсотки, що нараховуються на залишок по карткових рахунках фізичних осіб (у т.ч. на
незнижуваний залишок)
Надання послуги GSM-banking, в місяць

4,00
0,3
25,00
0,7
Входить до п.9.1.
Входить до п.9.1.
Не нараховуються
1,00

20,00

9.34

Комісія за конвертацію коштів, відсотків від суми

9.35

Перегляд балансу в банкоматах за кордоном

0,75

9.36

Перегляд балансу в банкоматах третіх банків на території України

0,15

9.37

Перегляд балансу в POS-терміналах, встановлених в касах банку

9.38

Друк балансу на чек у банкоматах ПАТ «ВБР»

9.39
9.40

Друк міні виписки у банкоматах ПАТ «ВБР»

9.41

Надання довіреності на розпорядження рахунком

42 грн у тому числі ПДВ

9.42

Обслуговування неактивного карткового рахунку

Не нараховується

9.43

Надання даних відеоспостереження банкомату ПАТ “ВБР” по операції виконаної за допомогою
картки клієнта ПАТ “ВБР” відповідно до заяви клієнта

Входить до п.9.1.

0,07
2 грн.
2 грн.
0,01 дол. США / Евро

Штраф за використання коштів понад витратний ліміт (щоденно)

50 грн у тому числі ПДВ

10. Тарифи за операціями з кредитними картками міжнародної платіжної системи MasterCard WorldWide для фізичних осіб
власників зарплатних платіжних, пенсійних, соціальних карток в валюті гривня
Плата за обслуговування карткового рахунку (відкриття, закриття переоформлення рахунку, виконання операцій за
розрахунками та інше)
№ п/п

Операції та послуги

10.1

Оформлення основної картки*

Не тарифікується

10.2

Плата за виконання операції за розрахунками на термін дії основної
картки**

Не тарифікується

10.3

Оформлення картки до рахунку власника *

10.4

Плата за виконання операцій за розрахунками на термін дії картки,
оформленої до рахунку власника **
Розрахункове обслуговування (щомісячно)

Не тарифікується

10.6

Розрахункове обслуговування карти, оформленої до рахунку власника
(щомісячно)

Не тарифікується

10.7

Плата за переоформлення платіжної картки та ПІН-коду згідно заяви
клієнта

10.8

Переоформлення платіжної картки та ПІН-коду згідно ініціативи
банку***

10.9

Термінове оформлення платіжної картки та ПІН-коду згідно заяви клієнта
(протягом 5-ти годин)****

10.10

Незнижуваний залишок на рахунку

10.5

Миттєві картки MC
Unembossed/MC
STANDART, грн.

Миттєві картки МС
Unembossed Instant
Issue, грн.

Не надається

Не тарифікується

25,00

25
Не тарифікується
Не надається
відсутній

Винагорода банку за операції по видачі готівки по пластикових картках, відсотки від суми операції
У банкоматах ПАТ “ВБР” у банкоматах мережі “РАДІУС”
10.11

3%

10.12

У банкоматах інших банків на території України

10.13

У банкоматах закордоном

10.14

У пунктах видачі готівки ПАТ “ВБР”

10.15

У пунктах видачі готівки інших банків

10.16

4,5%+ 5грн
5% + 2,5USD
3%

- на території України

4,5%+ 5грн

- за кордоном (пункти видачі готівки)

5% + 3USD

Безготівкова оплата товарів та послуг

Входить до п.10.1.

Поповнення картки, відсотки від суми операції:
10.17

Третьою особою готівкою в касу

Не тарифікується

10.18

Безготівковим шляхом з рахунків не всередині банку

Не тарифікується

10.19

Власником рахунку готівкою в касу

Не тарифікується

10.20

Безготівковим шляхом з рахунків в середені банку (в тому числі
зарахування переказів, виконаних за допомогою банкомата)

Не тарифікується

Безготівкове перерахування коштів з карткового рахунку в межах залишку коштів:
10.21

На рахунки відкриті у банку (в т.ч. через банкомати банку)

3% від суми операції

10.22

На рахунки відкриті у інших банках на території України

3% від суми операції

10.23

“Регулярні платежі” у середині банку

Не тарифікується

Інші операції:
10.24

Надання офіційної довідки по рахунку за письмовою вимогою клієнта

10.25

Блокування/розблокування картки в ПЦ ПУМБ

10.26

Блокування/розблокування картки в міжнародному стоп-листі

10.27

Переоформлення ПІН-коду у банкоматах

10.28

Плата за з'ясування банком обставин здійснення операцій, проведених в
мережі “Радіус”

10.29
10.30

30
2,00
200,00
5,00
Не тарифікується

Плата за з'ясування банком обставин здійснення операцій, проведених в
мережі інших банків (повернення платежу, запит копій основних
документів по платежу, підготовка до проведення арбітражу)
Відсотки, що нараховуються на залишок по карткових рахунках фізичних
осіб (у т.ч. на незнижуваний залишок)

Не тарифікується
Не нараховуються

10.31

Надання послуги GSM-banking, в місяць.

8,00

10.32

Комісія за конвертацію коштів, відсотків від суми

10.33

Перегляд балансу в банкоматах за кордоном

6,00

10.34

Перегляд балансу в банкоматах третіх банків на території України

1,00

10.35

Перегляд балансу в POS- терміналах, встановлених в касах банку

0,50

не тарифікується

10.36

Друк балансу на чек у банкоматах ПАТ «ВБР»

2 грн.

10.37

Друк міні виписки у банкоматах ПАТ «ВБР»

2 грн.

10.38

Плата за несанкціонований овердрафт

10.39

Надання довіреності на розпорядження рахунком

42 грн у тому числі ПДВ

36% річних

10.40

Обслуговування неактивного карткового рахунку

Не нараховується

10.41

Надання даних відеоспостереження банкомату ПАТ “ВБР” по операції
виконаної за допомогою картки клієнта ПАТ “ВБР” відповідно до заяви
клієнта

50 грн у тому числі ПДВ

Використування Кредитного ліміту
10.42

Процентна ставка за користування кредитом

10.43
10.44

Процентна ставка за користування кредитом у пільговий період
кредитування (по кожній активної операції по рахунку)
Пільговий період кредитування (по кожній активної операції по рахунку)

10.45

36%

36,00%

0,001%

0,001%

45 днів

45 днів

Щомісячний мінімальний платіж від суми заборгованості, підлягає сплаті
Позичальником щомісячно до 25 числа за попередній місяць

10%

10,00%

10.46

Пеня за порушення строків сплати процентів

0,5%

0,50%

10.47

Процентна ставка за порушення зобов'язань з погашення кредиту

72,00%

72,00%

36%

36,00%

0,5%

0,50%

10.48
10.49

Процентна ставка за користування короткостроковим кредитом при
арешті рахунку
Пеня за порушення строків сплати процентів за користування
короткостроковим кредитом при арешті рахунку

11.Тарифи за операціями з особистими платіжними картками міжнародної платіжної системи MasterCard WorldWide для фізичних
осіб в валюті долар США та евро "Особиста картка для моряків"
Плата за обслуговування карткового рахунку (відкриття, закриття переоформлення рахунку, виконання операцій за розрахунками та інше)
№ п/п

Операції та послуги

MC STANDARD дол./евро*****

11.1

Оформлення основної картки*

10,00

11.2

Плата за виконання операції за розрахунками на термін дії основної картки**

10,00

11.3

Оформлення картки до рахунку власника *

15,00

11.4

Плата за виконання операцій за розрахунками на термін дії картки, оформленої до рахунку власника **

11.5

Розрахункове обслуговування (щомісячно)

Входить до п.11.1

11.6

Розрахункове обслуговування карти оформленої, до рахунку власника (щомісячно)

Входить до п.11.3

11.7

Плата за переоформлення платіжної картки та ПІН-коду згідно заяви клієнта

15,00

5,00

11.8

Переоформлення платіжної картки та ПІН-коду згідно ініціативи банку***

11.9

Термінове оформлення платіжної картки та ПІН-коду згідно заяви клієнта (протягом 5-ти годин)****

11.10

Незнижуваний залишок на рахунку

Винагорода банку за операції по видачі готівки по пластикових картках, відсотки від суми операції
У банкоматах ПАТ “ВБР” та у банкоматах мережі “РАДІУС”
11.11
11.12

У банкоматах інших банків на території України

11.13

У банкоматах закордоном

11.14

У пунктах видачі готівки ПАТ “ВБР”

11.15

У пунктах видачі готівки інших банків:
- на території України

11.16

Входить до п.11.1
10,00
відсутній
0,50%
1,5% + екв. 5 грн.
2% + 2,5 USD
0,50%
1,5% + екв. 5 грн.

- за кордоном (пункти видачі готівки)

2% + 3 USD

Безготівкова оплата товарів та послуг

Входить до п. 11.1

Поповнення картки, відсотки від суми операції:
Третьою особою готівкою в касу
11.17

Входить до п. 11.1

11.18

Безготівковим шляхом з рахунків не всередині банку

Входить до п. 11.1

11.19

Власником рахунку готівкою в касу

Входить до п. 11.1

11.20

Безготівковим шляхом з рахунків в середені банку

Входить до п.11.1

11.21

Безготівковим шляхом з рахунків в середені банку, виконаних за допомогою банкомата

Безготівкове перерахування коштів з карткового рахунку в межах залишку коштів:
На рахунки відкриті у Банку
11.22

Не надається
0,75%

11.23

На рахунки відкриті у банку через банкомати банку

Не надається

11.24

На рахунки відкриті у інших банках на території України

Не надається

11.25

“Регулярні платежі” у середині банку

Не надається

Інші операції:
Надання офіційної довідки по рахунку за письмовою вимогою клієнта
11.26
11.27

Блокування/розблокування картки в ПЦ ПУМБ

11.28

Блокування/розблокування картки в міжнародному стоп-листі

11.29

Переоформлення ПІН-коду у банкоматах

11.30

Плата за з'ясування банком обставин здійснення операцій, проведених в мережі “Радіус”

4
0,3
25,00
0,7
Входить до п.11.1

11.33

Плата за з'ясування банком обставин здійснення операцій, проведених в мережі інших банків (повернення
платежу, запит копій основних документів по платежу, підготовка до проведення арбітражу)
Відсотки, що нараховуються на залишок по карткових рахунках фізичних осіб (у т.ч. на незнижуваний
залишок)
Надання послуги GSM-banking, в місяць

11.34

Комісія за конвертацію коштів, відсотків від суми

11.35

Перегляд балансу в банкоматах за кордоном

0,75

11.36

Перегляд балансу в банкоматах третіх банків на території України

0,15

11.37

Перегляд балансу в POS-терміналах, встановлених в касах банку

11.38

Друк балансу на чек у банкоматах ПАТ «ВБР»

11.39

Друк міні виписки у банкоматах ПАТ «ВБР»

11.40

Штраф за використання коштів понад витратний ліміт (щоденно)

11.41

Надання довіреності на розпорядження рахунком

42 грн у тому числі ПДВ

11.42

Обслуговування неактивного карткового рахунку

Не нараховується

11.43

Надання даних відеоспостереження банкомату ПАТ “ВБР” по операції виконаної за допомогою картки клієнта
ПАТ “ВБР” відповідно до заяви клієнта

11.31
11.32

Входить до п.11.1
Не нараховуються
1,00
Входить до п.11.1

0,07
2 грн.
2 грн.
0,01 дол. США / Евро

50 грн у тому числі ПДВ

12. Тарифи за операціями з особистими платіжними картками MasterCardDebit міжнародної платіжної системи MasterCard
WorldWide для фізичних осіб в рамках зарплатного проекту
Плата за обслуговування карткового рахунку (відкриття, закриття переоформлення рахунку, виконання операцій за розрахунками та інше)
№ п/п

Операції та послуги

MC DEBIT, грн.

12.1

Оформлення основної картки*

Не тарифікується

12.2

Плата за виконання операції за розрахунками на термін дії основної картки**

Входить до п.12.1

12.3

Оформлення картки до рахунку власника *

20,00

12.4

Плата за виконання операцій за розрахунками на термін дії картки, оформленої до рахунку власника **

Входить до п.12.3

12.5

Розрахункове обслуговування (щомісячно)

Входить до п.12.1

12.6

Розрахункове обслуговування карти, оформленої до рахунку власника (щомісячно)

12.7

Плата за переоформлення платіжної картки та ПІН-коду згідно заяви клієнта

12.8

Переоформлення платіжної картки та ПІН-коду згідно ініціативи банку***

12.9

Термінове оформлення платіжної картки та ПІН-коду згідно заяви клієнта (протягом 5-ти годин)****

12.10

Незнижуваний залишок на рахунку

15,00
25,00
Входить до п. 12.1
100,00
відсутній

Винагорода банку за операції по видачі готівки по пластикових картках, відсотки від суми операції
12.11

У банкоматах ПАТ “ВБР”

12.12

У банкоматах мережі “РАДІУС”

12.13

У банкоматах інших банків на території України

12.14

У банкоматах за кордоном

2% + 2,5 екв. USD

12.15

У пунктах видачі готівки ПАТ “ВБР”

Входить до п.12.1

12.16

У пунктах видачі готівки інших банків
- на території України

12.17

Не тарифікується

1,5% + 5 грн.

- за кордоном

2% + 3 екв. USD

Безготівкова оплата товарів, послуг у торговельних пунктах

Входить до п.12.1

Поповнення картки, відсотки від суми операції:
12.18

Третьою особою готівкою в касу

1%

12.19

Безготівковим шляхом з рахунків не всередині банку

1%

12.20

Власником рахунку готівкою в касу

12.21

Безготівковим шляхом з рахунків всередині банку (в тому числі зарахування переказів, виконаних за
допомогою банкомата)

Входить до п.12.1
0.75%

Безготівкове перерахування коштів з карткового рахунку в межах залишку коштів:
12.22

На рахунки відкриті у Банку (в т.ч. через банкомати банку)

Входить до п.12.1

12.23

На рахунки відкриті у інших банках, резидентах України

0,75% min 5 грн.

12.24

“Регулярні платежі” у середині банку

Входить до п.12.1

Інші операції:
12.25

Надання офіційної довідки по рахунку за письмовою вимогою клієнта

30,00

12.26

Блокування/розблокування картки в ПЦ ПУМБ

2,00

12.27

Блокування/розблокування картки в міжнародному стоп-листі

12.28

Переоформлення ПІН-коду у банкоматах

12.29

Плата за з'ясування банком обставин здійснення операцій, проведеними в мережі “Радіус”

Входить до п.12.1

12.30

Плата за з'ясування банком обставин здійснення операцій, проведених в мережі інших банків (повернення
платежу, запит копій основних документів по платежу, підготовка до проведення арбітражу)

Входить до п.12.1

12.31

Відсотки, що нараховуються на залишок по карткових рахунках фізичних осіб (у т.ч. на незнижуваний
залишок)

Не нараховуються

12.32

Комісія за конвертацію коштів, відсотків від суми

8,00

12.33

Перегляд балансу в банкоматах за кордоном

6,00

12.34

Перегляд балансу в банкоматах третіх банків на території України

1,00

12.35

Перегляд балансу в POS-терміналах, встановлених в касах банку

12.36

Друк балансу на чек у банкоматах ПАТ «ВБР»

2 грн.

12.37

Друк міні виписки у банкоматах ПАТ «ВБР»

2 грн.

12.38

Плата за несанкціонований овердрафт

12.39

Надання довіреності на розпорядження рахунком

12.40

Обслуговування неактивного карткового рахунку (при відсутності руху по картковому рахунку протягом 3-х
місяців)

12.41

Надання даних відеоспостереження банкомату ПАТ “ВБР” по операції виконаної за допомогою картки
клієнта ПАТ “ВБР” відповідно до заяви клієнта

200,00
5,00

0,50

60% річних
42 грн у тому числі ПДВ
5,00
50 грн у тому числі ПДВ

13.Тарифи за операціями з особистими платіжними картками Maestro Instant Card Cash міжнародної платіжної системи
MasterCard WorldWide для фізичних осіб в валюті гривня в рамках проекту «Регіональний менеджер»
Плата за обслуговування карткового рахунку (відкриття, закриття переоформлення рахунку, виконання операцій за розрахунками та інше)
№ п/п

Операції та послуги

13.1

Оформлення основної картки*

Не тарифікується

13.2

Плата за виконання операції за розрахунками на термін дії основної картки**

Не тарифікується

13.3

Оформлення картки до рахунку власника *

Не тарифікується

13.4

Плата за виконання операцій за розрахунками на термін дії картки, оформленої до рахунку власника **

Не тарифікується

13.5

Розрахункове обслуговування (щомісячно)

Не тарифікується

13.6

Розрахункове обслуговування карти оформленої, до рахунку власника (щомісячно)

Не тарифікується

13.7

Плата за переоформлення платіжної картки та ПІН-коду згідно заяви клієнта

13.8

Переоформлення платіжної картки та ПІН-коду згідно ініціативи банку***

13.9

Термінове оформлення платіжної картки та ПІН-коду згідно заяви клієнта (протягом 5-ти годин)****

13.10

Незнижуваний залишок на рахунку

Maestro Instant Card Cash, грн

10,00
Не тарифікується
Не надається
відсутній

Винагорода банку за операції по видачі готівки по пластикових картках, відсотки від суми операції
13.11

У банкоматах ПАТ “ВБР” у банкоматах мережі “РАДІУС”

Не тарифікується

13.12.

У банкоматах інших банків на території України

Не тарифікується

13.13

У банкоматах закордоном

13.14

У пунктах видачі готівки ПАТ “ВБР”

13.15

У пунктах видачі готівки інших банків:
- на території України

13.16

2% + 2,5 USD
Не тарифікується

1,5% + екв. 5 грн.

- за кордоном (пункти видачі готівки)

2% + 3 USD

Безготівкова оплата товарів та послуг

Не тарифікується

Поповнення картки, відсотки від суми операції:
13.17

Цільове зарахування з позикового рахунку клієнта

Не тарифікується

13.18

Третьою особою готівкою в касу

2%

13.19

Безготівковим шляхом з рахунків не всередині банку

2%

13.20

Власником рахунку готівкою в касу

2%

13.21

Безготівковим шляхом з рахунків в середені банку

2%

13.22

Безготівковим шляхом з рахунків в середені банку, виконаних за допомогою банкомата

2%

Безготівкове перерахування коштів з карткового рахунку в межах залишку коштів:
13.23

На рахунки відкриті у Банку

Не тарифікується

13.24

На рахунки відкриті у банку через банкомати банку

Не тарифікується

13.25

На рахунки відкриті у інших банках на території України

Не тарифікується

13.26

“Регулярні платежі” у середині банку

Не тарифікується

Інші операції:
13.27

Надання офіційної довідки по рахунку за письмовою вимогою клієнта

30,00

13.28

Блокування/розблокування картки в ПЦ ПУМБ

2,00

13.29

Блокування/розблокування картки в міжнародному стоп-листі

13.30

Переоформлення ПІН-коду у банкоматах

13.31

Плата за з'ясування банком обставин здійснення операцій, проведених в мережі “Радіус”

Не тарифікується

13.32

Плата за з'ясування банком обставин здійснення операцій, проведених в мережі інших банків (повернення
платежу, запит копій основних документів по платежу, підготовка до проведення арбітражу)

Не тарифікується

13.33

Відсотки, що нараховуються на залишок по карткових рахунках фізичних осіб (у т.ч. на незнижуваний
залишок)

Не нараховуються

13.34

Надання послуги GSM-banking, в місяць

13.35

Комісія за конвертацію коштів, відсотків від суми

13.36

Перегляд балансу в банкоматах за кордоном

6,00

13.37

Перегляд балансу в банкоматах третіх банків на території України

1,00

13.38

Перегляд балансу в POS-терміналах, встановлених в касах банку

0,50

13.39

Друк балансу на чек у банкоматах ПАТ «ВБР»

200,00
5,00

8,00
Не тарифікується

2 грн.

13.40

Друк міні виписки у банкоматах ПАТ «ВБР»

2 грн.

13.41

Плата за несанкціонований овердрафт

13.42

Надання довіреності на розпорядження рахунком

42 грн у тому числі ПДВ

13.43

Обслуговування неактивного карткового рахунку

Не тарифікується

13.44

Надання даних відеоспостереження банкомату ПАТ “ВБР” по операції виконаної за допомогою картки
клієнта ПАТ “ВБР” відповідно до заяви клієнта

60% річних

50 грн у тому числі ПДВ

14. Тарифи за операціями з кредитними картками Голд міжнародної платіжної системи MasterCard WorldWide для фізичних
осіб в валюті гривня
Плата за обслуговування карткового рахунку (відкриття, закриття переоформлення рахунку, виконання операцій за
розрахунками та інше)
№ п/п

Операції та послуги

МС GOLD, грн.

14.1

Оформлення основної картки*

Не тарифікується

14.2

Плата за виконання операції за розрахунками на термін дії основної картки**

Не тарифікується

14.3

Оформлення картки до рахунку власника *

14.4

Не тарифікується

14.5

Плата за виконання операцій за розрахунками на термін дії картки, оформленої до
рахунку власника **
Розрахункове обслуговування (щомісячно)

14.6

Розрахункове обслуговування карти, оформленої до рахунку власника (щомісячно)

Не тарифікується

14.7

Плата за переоформлення платіжної картки та ПІН-коду згідно заяви клієнта

14.8

Переоформлення платіжної картки та ПІН-коду згідно ініціативи банку***

14.9

Термінове оформлення платіжної картки та ПІН-коду згідно заяви клієнта (протягом
5-ти годин)****

14.10

Незнижуваний залишок на рахунку

Не надається

Не тарифікується

50,00
Не тарифікується
Не надається
відсутній

Винагорода банку за операції по видачі готівки по пластикових картках, відсотки від суми операції
14.11

У банкоматах ПАТ “ВБР” у банкоматах мережі “РАДІУС”

14.12

У банкоматах інших банків на території України

14.13

У банкоматах закордоном

14.14

У пунктах видачі готівки ПАТ “ВБР”

14.15

У пунктах видачі готівки інших банків

14.16

3% від суми операції (минимум 10грн.)
4,5%+ 5грн
5% + 2,5USD
3%від суми (минимум 10грн.)

- на території України

4,5%+ 5грн

- за кордоном (пункти видачі готівки)

5% + 3USD

Безготівкова оплата товарів та послуг

Не надається

Поповнення картки, відсотки від суми операції:
14.17

Третьою особою готівкою в касу

Не тарифікується

14.18

Безготівковим шляхом з рахунків не всередині банку

Не тарифікується

14.19

Власником рахунку готівкою в касу

Не тарифікується

14.20

Безготівковим шляхом з рахунків в середені банку (в тому числі зарахування
переказів, виконаних за допомогою банкомата)

Не тарифікується

Безготівкове перерахування коштів з карткового рахунку в межах залишку коштів:
14.21

На рахунки відкриті у банку (в т.ч. через банкомати банку)

3% від суми операції

14.22

На рахунки відкриті у інших банках на території України

2 грн.

14.23

“Регулярні платежі” у середині банку

Не тарифікується

Інші операції:
14.24

Надання офіційної довідки по рахунку за письмовою вимогою клієнта

14.25

Блокування/розблокування картки в ПЦ ПУМБ

14.26

Блокування/розблокування картки в міжнародному стоп-листі

14.27

Переоформлення ПІН-коду у банкоматах

14.28

Плата за з'ясування банком обставин здійснення операцій, проведених в мережі
“Радіус”

30
2,00
200,00
5,00
Не тарифікується

14.29
14.30

Плата за з'ясування банком обставин здійснення операцій, проведених в мережі
інших банків (повернення платежу, запит копій основних документів по платежу,
підготовка до проведення арбітражу)
Відсотки, що нараховуються на залишок по карткових рахунках фізичних осіб (у т.ч.
на незнижуваний залишок)

Не тарифікується
Не нараховуються

14.31

Надання послуги GSM-banking, в місяць.

14.32

Комісія за конвертацію коштів, відсотків від суми

14.33

Перегляд балансу в банкоматах за кордоном

6,00

14.34

Перегляд балансу в банкоматах третіх банків на території України

1,00

14.35

Перегляд балансу в POS- терміналах, встановлених в касах банку

0,5

8,00
не тарифікується

14.36

Друк балансу на чек у банкоматах ПАТ «ВБР»

2 грн.

14.37

Друк міні виписки у банкоматах ПАТ «ВБР»

2 грн.

14.38

Плата за несанкціонований овердрафт

14.39

Надання довіреності на розпорядження рахунком

42 грн у тому числі ПДВ

29% річних

14.40

Обслуговування неактивного карткового рахунку

Не нараховується

14.41

Надання даних відеоспостереження банкомату ПАТ “ВБР” по операції виконаної за
допомогою картки клієнта ПАТ “ВБР” відповідно до заяви клієнта

50 грн у тому числі ПДВ

Використування Кредитного ліміту
14.42

Процентна ставка за користування кредитом

29,00%

14.43

Процентна ставка за користування кредитом у пільговий період кредитування (по
кожній активної операції по рахунку)

0,001%

14.44

Пільговий період кредитування (по кожній активної операції по рахунку)

45 днів

14.45

Щомісячний мінімальний платіж від суми заборгованості, підлягає сплаті
Позичальником щомісячно до 25 числа за попередній місяць

10,00%

14.46

Пеня за порушення строків сплати процентів

0,50%

14.47

Процентна ставка за порушення зобов'язань з погашення кредиту

58,00%

14.48
14.49

Процентна ставка за користування короткостроковим кредитом при арешті рахунку

29,00%

Пеня за порушення строків сплати процентів за користування короткостроковим
кредитом при арешті рахунку

0,50%

15 Тарифи за операціями з кредитними картками міжнародної платіжної системи MasterCard WorldWide для фізичних осіб в
валюті гривня
Плата за обслуговування карткового рахунку (відкриття, закриття переоформлення рахунку, виконання операцій за
розрахунками та інше)
№ п/п

Операції та послуги

15.1

Оформлення основної картки*

15.2

Миттєві картки МС Unembossed Instant
Issue, грн.

Плата за виконання операції за розрахунками на термін дії основної картки**

Не тарифікується
Не тарифікується

15.3

Оформлення картки до рахунку власника *

15.4

Плата за виконання операцій за розрахунками на термін дії картки, оформленої до
рахунку власника **

Не тарифікується

15.5

Розрахункове обслуговування (щомісячно)

Не тарифікується

15.6

Розрахункове обслуговування карти, оформленої до рахунку власника (щомісячно)

Не тарифікується

15.7

Плата за переоформлення платіжної картки та ПІН-коду згідно заяви клієнта

15.8

Переоформлення платіжної картки та ПІН-коду згідно ініціативи банку***

15.9

Термінове оформлення платіжної картки та ПІН-коду згідно заяви клієнта (протягом
5-ти годин)****

15.10

Незнижуваний залишок на рахунку

Винагорода банку за операції по видачі готівки по пластикових картках, відсотки від суми операції

Не надається

25,00
Не тарифікується
Не надається
відсутній

15.11

У банкоматах ПАТ “ВБР” у банкоматах мережі “РАДІУС”

15.12

У банкоматах інших банків на території України

15.13

У банкоматах закордоном

15.14

У пунктах видачі готівки ПАТ “ВБР”

15.15

У пунктах видачі готівки інших банків

15.16

4,00%
4,5%+ 5грн
5% + 2,5USD
4,00%

- на території України

4,5%+ 5грн

- за кордоном (пункти видачі готівки)

5% + 3USD

Безготівкова оплата товарів та послуг

Входить до п.14.1.

Поповнення картки, відсотки від суми операції:
15.17

Третьою особою готівкою в касу

Не тарифікується

15.18

Безготівковим шляхом з рахунків не всередині банку

Не тарифікується

15.19

Власником рахунку готівкою в касу

Не тарифікується

15.20

Безготівковим шляхом з рахунків в середені банку (в тому числі зарахування
переказів, виконаних за допомогою банкомата)

Не тарифікується

Безготівкове перерахування коштів з карткового рахунку в межах залишку коштів:
15.21

На рахунки відкриті у банку (в т.ч. через банкомати банку)

4% від суми операції

15.22

На рахунки відкриті у інших банках на території України

4% від суми операції

15.23

“Регулярні платежі” у середині банку

Не тарифікується

Інші операції:
15.24

Надання офіційної довідки по рахунку за письмовою вимогою клієнта

15.25

Блокування/розблокування картки в ПЦ ПУМБ

15.26

Блокування/розблокування картки в міжнародному стоп-листі

15.27

Переоформлення ПІН-коду у банкоматах

15.28

Плата за з'ясування банком обставин здійснення операцій, проведених в мережі
“Радіус”

15.29
15.30

Плата за з'ясування банком обставин здійснення операцій, проведених в мережі
інших банків (повернення платежу, запит копій основних документів по платежу,
підготовка до проведення арбітражу)
Проценти, що нараховуються на залишок по карткових рахунках фізичних осіб (у т.ч.
на незнижуваний залишок)

30
2,00
200,00
5,00
Не тарифікується

Не тарифікується
10% - від 1000,00 грн до 10000,00 грн
2% - від 10000,01 грн

15.31

Надання послуги GSM-banking, в місяць.

8,00

15.32

Комісія за конвертацію коштів, відсотків від суми

15.33

Перегляд балансу в банкоматах за кордоном

6,00

15.34

Перегляд балансу в банкоматах третіх банків на території України

1,00

15.35

Перегляд балансу в POS- терміналах, встановлених в касах банку

0,50

не тарифікується

15.36

Друк балансу на чек у банкоматах ПАТ «ВБР»

2 грн.

15.37

Друк міні виписки у банкоматах ПАТ «ВБР»

2 грн.

15.38

Плата за несанкціонований овердрафт

15.39

Надання довіреності на розпорядження рахунком

Не надається

48% річних

15.40

Обслуговування неактивного карткового рахунку

Не нараховується

15.41

Надання даних відеоспостереження банкомату ПАТ “ВБР” по операції виконаної за
допомогою картки клієнта ПАТ “ВБР” відповідно до заяви клієнта

50 грн у тому числі ПДВ

Використування Кредитного ліміту
15.42

Процентна ставка за користування кредитом

48,00%

15.43

Процентна ставка за користування кредитом у пільговий період кредитування (по
кожній активної операції по рахунку)

0,001%

15.44

Пільговий період кредитування (по кожній активної операції по рахунку)

45 днів

15.45

Щомісячний мінімальний платіж від суми заборгованості, підлягає сплаті
Позичальником щомісячно до 25 числа за попередній місяць

10%

15.46

Пеня за порушення строків сплати процентів

0,5%

15.47
15.48

Процентна ставка за порушення зобов'язань з погашення кредиту
Процентна ставка за користування строковим кредитом при арешті рахунку

96,00%
48,00%

15.49

Пеня за порушення строків сплати процентів за користування строковим кредитом
при арешті рахунку

0,5%

15.52

Процентна ставка за порушення зобов'язань з погашення строкового кредиту при
арешті рахунку

96,00%

* одноразово при оформленні нової картки
** стягується починаючи з другого термину дії картки, у период першего термину дії картки не тарифікується*** платіжна картка переоформлюється з тим
же термином, що і основна
****послуга надається тількі для відділень міста Донецьк та міста Київ
***** утримується з карткового рахунку клієнта за діючим курсом НБУ на день здійснення операції Банком

