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________________ В.І. Мартиросов

Перелік Тарифів на послуги,
що надаються ПАТ «БАНК «ГРАНТ» фізичним та юридичним особам по випуску та обслуговуванню міжнародних платіжних карток
1.
2.
3.
4.
5.

Загальні положення
Тарифи вводяться в дію з «23» листопада 2015 року.
Перелік Тарифів встановлено згідно з діючим законодавством, інструктивними матеріалами НБУ за операціями, що надаються ПАТ «БАНК «ГРАНТ» юридичним і фізичним особам.
Ставки Тарифів застосовуються з урахуванням сформованої банківської практики і можуть коригуватися в бік збільшення або зменшення за погодженням з клієнтом. Зміни та
доповнення до цього переліку, що не торкаються інтересів клієнта, вносяться без попереднього узгодження з ним. За виконання додаткового обсягу робіт або за нестандартні операції, не
заборонені чинним законодавством, але не охоплені даним переліком, ПАТ «БАНК «ГРАНТ» стягується додаткова комісія.
ПАТ «БАНК «ГРАНТ» не несе відповідальності за затримки у розрахунках або помилки в переказах, що мають місце не з його вини.
З моменту вступу у дію даних Тарифів, усі раніше діючі тарифи за даними операціями втрачають свою силу.

Послуги та операції

1

2

Вид тарифу
Зарплатний бюджет
MasterCard
Maestro
Standart CHIP
UAH
5
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Зарплатний
MasterCard
Maestro
Standart CHIP
3
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VIP
MasterCard
Standart CHIP

VIP -зарплатний
MasterCard Gold
CHIP

Порядок сплати/стягнення. Примітки.
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1. Обслуговування поточного рахунку
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
-

Відкриття поточного рахунку
Щорічна плата за проведення розрахунків по поточному
рахунку
Оформлення та видача основної платіжної картки
Оформлення додаткової платіжної картки MasterCard Gold
CHIP
Оформлення додаткової платіжної картки MasterCard
Standart CHIP
Оформлення додаткової платіжної картки Maestro
Заміна платіжної картки:
у випадку пошкодження (з вини клієнта), втрати, крадіжки
після завершення терміну дії:
основної платіжної картки

1.8
1.9
1.10
1.11

додаткової платіжної картки MasterCard Gold CHIP
додаткової платіжної картки MasterCard Standart CHIP
додаткової платіжної картки Maestro
за ініціативою ПАТ "БАНК "ГРАНТ"
Відновлення ПІН-коду до платіжної картки за ініціативою
клієнта (друк нового конверту)
Додаткова плата за термінове
оформлення/переоформлення платіжної картки *
Додаткова плата за термінове відновлення ПІН-коду до
платіжної картки (друк нового конверту)*
Закриття поточного рахунку
2. Проведення розрахунків за поточним рахунком

Плата не стягується
Плата не стягується

Не передбачено

За згодою з організацією

Плата не стягується

При оформленні.

Не передбачено
Не передбачено

120 грн.

Не передбачено

При оформленні.

120 грн.

Не передбачено

50 грн.
50 грн.

120 грн.

Не передбачено
50 грн.

120 грн.

За згодою з організацією
Не передбачено

120 грн.

120 грн.

300 грн.

У разі надання документів на перевипуск.
При оформленні документів на перевипуск
картки.

Не передбачено
Не передбачено
Не передбачено
120 грн.
50 грн.
Плата не стягується

При оформленні.

Не передбачено
Не передбачено

8 грн.

При зверненні клієнта.

150 грн.

При зверненні клієнта.

60 грн.
Плата не стягується

2.1

Проведення безготівкових розрахунків за:
оплату товарів чи послуг з використанням платіжної
картки
переказ коштів з поточного рахунку у межах ПАТ "БАНК
"ГРАНТ"
переказ коштів з поточного рахунку в інші банки України
2.2
Зарахування на поточний рахунок коштів у валюті поточного рахунку
готівкою через каси ПАТ "БАНК "ГРАНТ"
безготівкові зарахування:
заробітної плати та прирівняних платежів
інші зарахування
термінове поповнення через POS-термінал ПАТ "БАНК
"ГРАНТ" за допомогою платіжної картки
Конвертація коштів, якщо валюта операції відрізняється
2.3
від валюти поточного рахунку
2.4
Видача готівки:
у касових POS-терміналах, банкоматах ПАТ "БАНК
"ГРАНТ" та його підрозділах
у банкоматах системи "РАДІУС", ПАТ "Укрсоцбанк" та
ПАТ «ВТБ Банк»
у касових POS-терміналах банків - партнерів**(без
урахування їх комісії)
у касових POS-терміналах та банкоматах інших банків
України (без урахування їх комісії)
у касових POS-терміналах за межами України
у банкоматах за межами України
Видача готівки з поточного рахунку без використання
2.5
платіжної картки у ПАТ "БАНК "ГРАНТ" (за рішенням
керівництва згідно письмової заяви власника рахунку)
3. Інформація по поточному рахунку та операціях з платіжною
карткою
3.1
Надання виписок по поточному рахунку
щомісячної у ПАТ "БАНК "ГРАНТ"
додаткової позачергової (за кожну виписку)
3.2
Видача довідок по поточному рахунку
3.3
Надання довідки про стан поточного рахунку
у мережі банкоматів ПАТ "БАНК "ГРАНТ" та банківпартнерів**
у банкоматах інших банків
у касових POS-терміналах ПАТ "БАНК "ГРАНТ"
-

Плата не стягується
Плата не стягується

При здійсненні операції переказу коштів.

1% мін. 4 грн.
Плата не стягується

При зарахуванні коштів.

За згодою з організацією
Плата не стягується
Плата не стягується
2%

При проведенні операції по поточному рахунку.

Плата не стягується

В момент здійснення операції.

Плата не стягується

0,70%

1 грн.
1,5%+3,5 грн
2% мін. 8 USD
2% мін. 5 USD
Плата не стягується

Плата не стягується
30 грн.
60 грн.
Плата не стягується

При зверненні клієнта.

В момент здійснення операції.

5 грн.
Плата не стягується

4. Додаткові послуги
Відправлення повідомлення про заборону проведення
розрахунків (блокування платіжної картки за ініціативою
клієнта у випадку втрати або викрадення)
Відправлення повідомлення про заборону проведення
розрахунків (блокування платіжної картки за ініціативою
ПАТ "БАНК "ГРАНТ")

4.1
4.2

Відправлення повідомлення про заборону проведення
розрахунків (блокування платіжної картки із внесенням до
міжнародного СТОП-списку)

4.3

4.4
4.5
4.6
-

Плата не стягується
Плата не стягується

Не передбачено

Перші два тижні
40 USD, кожний
наступний
тиждень - 20 USD

Не передбачено

Перші два тижні 40 USD, кожний наступний тиждень - 20
USD

Відправлення повідомлення про зняття заборони в
проведенні розрахунків (розблокування платіжної картки,
2,5 грн.
тимчасово заблокованої клієнтом)
Повернення платіжної картки, вилученої банкоматом ПАТ "БАНК "ГРАНТ" для подальшого проведення розрахунків
термінове (протягом двох банківських днів)
30 грн.
після планової інкасації
Плата не стягується
Плата за безпідставне оскарження розрахунково-касових операцій по платіжній картці, що проведені:
у POS-терміналах, банкоматах ПАТ "БАНК "ГРАНТ" та
30 грн.

При зверненні клієнта.

При зверненні клієнта.

При зверненні клієнта.

При зверненні клієнта.

4.7
4.8
4.9

банків-партнерів**
в інших банках
Нарахування відсотків на залишок коштів по поточному
рахунку
Комісія за користування коштами у разі виникнення
несанкціонованої заборгованості (річних)
Зміна ПІН-коду платіжної картки в банкоматах ПАТ
"БАНК "ГРАНТ" та банків-партнерів**
"SMS-повідомлення" надання інформації про рух коштів
по поточному рахунку (зарахування/списання) на
мобільний телефон (за кожне повідомлення)

4.10
4.11
-

iCardBanking (віддалений доступ до поточного рахунку та платіжних карток за допомогою Інтернет)
підключення до послуги
щомісячна плата за надання послуги
надання виписки по поточному рахунку та платіжним
карткам (за один запит)
перегляд залишку рахунку (за один запит)
блокування/розблокування, перевірка стану платіжних
карток (за кожну операцію)

250 грн.
За згодою сторін
від 0,00 до 10,00 % річних
48%
8 грн.

В момент здійснення операції.

1 грн.

Нарахування за всі операції щомісячно, але не
пізніше останнього робочого дня місяця.
Сплата не пізніше 15 числа місяця, наступного за
звітним.

25 грн.
10 грн.
1 грн.
1 грн.
1 грн.

Всі комісії, зазначені в іноземній валюті, стягуються у валюті картрахунку та сплачуються у гривнях по курсу НБУ на день проведення операції
*

**

Щомісячно.
З моменту виникнення до остаточного погашення.
Стягується при зарахуванні коштів.

Під терміновим мається на увазі:
- у Головному Банку - три банківських дні;
- у відділеннях м. Харків - чотири банківських дні;
- за межами м. Харків - п'ять банківських днів.
Банками-партнерами вважаються банки-учасники Процесингового Центру ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

При зверненні клієнта.
Нарахування за всі операції щомісячно, але не
пізніше останнього робочого дня місяця.
Сплата не пізніше 15 числа місяця, наступного за
звітним.

