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Тарифи ПАТ «Банк Національний кредит»
по операціях з міжнародними платіжними картками для особистих карток фізичних осіб
(тарифна програма „Депозитна”)
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Назва послуги

Мінімальна сума початкового внеску на
незнижувального залишку
Строк дії основної або додаткової картки
Відкриття картрахунку
Щомісячна плата за обслуговування картрахунку

Рахунок в національній валюті / Рахунок в
іноземній валюті 1
Тариф, UAH
Оформлення та обслуговування картки
рахунок/ Сума
0 UAH, 0 USD, 0 EUR
1 рік

Щорічна плата за обслуговування основної картки
Оформлення основної картки, оформлення додаткової картки,
переоформлення картки за ініціативою клієнта:
Internet Card
Maestro Instant Card
Maestro
Debit MC
MC Standard
MC Standard (CHIP)
MC Gold
MC Gold (CHIP)

7.

8.

9.
10.

11.
12.

Оформлення нової картки по закінченню терміну дії попередньої:
Internet Card
Maestro Instant Card
Maestro
Debit MC
MC Standard
MC Standard (CHIP)
MC Gold
MC Gold (CHIP)
Термінове оформлення/переоформлення картки за ініціативи клієна
(видача картки та ПІН-коду здійснюється в м. Києві, на наступний
робочий день після її замовлення)
Переоформлення картки за ініціативою банку
Нанесення фото
Debit MC
MC Standard (CHIP), MC Gold (CHIP)
Переоформлення ПІН-коду з ПІН-конвертом в період терміну дії
картки
Заміна ПІН-коду в банкоматах системи УкрКарт

2 роки

Зміна тарифної програми за ініціативою клієнта

14.
15.

Зміна тарифної програми за ініціативою банку
Закриття картрахунку

16.

17.

1 рік

2 роки
Не тарифікується
Не тарифікується

20 грн.
30 грн.
50 грн.
50 грн.
70 грн.
105 грн.
100 грн.
150 грн.
300 грн.
450 грн.
350 грн.
500 грн.
1 рік
2 роки
5 грн. (перші 2 - не тарифікуються)
—
—
20 грн.
30 грн.
50 грн.
50 грн.
40 грн.
105 грн.
100 грн.
150 грн.
200 грн.
300 грн.
350 грн.
500 грн.
100 грн.
(додатково)

18.

Не тарифікується
20 грн.
6 грн.

20 грн.

20.
21.
22.
23.
24.

Плата за конвертацію валюти при розрахунках карткою у валюті
відмінній від валюти рахунку
Плата за оформлення офіційної Довідки про поточний залишок на
картковому рахунку
Запит балансу про стан картрахунку через банкомати чи POSтермінали банку та банків-партнерів2
Запит балансу про стан картрахунку через банкомати чи POSтермінали інших банків
Плата банку за надання щомісячної виписки з карткового рахунку за
попередній звітній місяць
Плата банку за надання додаткової виписки з карткового рахунку або
виписки за довільний період

Сплачується клієнтом готівкою в касу
банку.
Для
картки
Maestro
Instant
Card
оформлення
додаткової
картки/
переоформлення картки – не передбачено.

Сплачується клієнтом готівкою в касу
банку.

Сплачується клієнтом готівкою в касу
банку. Послугу не передбачено для карток
з чіпом.
Сплачується клієнтом готівкою в касу
банку.
Сплачується клієнтом готівкою в касу
банку.
Утримується автоматично з картрахунку
клієнта. Послугу не передбачено для
карток з чіпом.
Сплачується клієнтом готівкою в касу
банку.

Зараховується автоматично на картрахунок
клієнта. При нарахуванні стандартної
процентної ставки банк використовує
метод «факт/факт».
Зараховується автоматично на картрахунок
клієнта.

0,10%
0,20%
0,25%
0,30%
60%

19.

Строк дії картки обирає клієнт.

Не тарифікується

Не тарифікується
Не тарифікується
Обслуговування картрахунку
Стандартна процентна ставка, що нараховується на суму залишку на
картковому рахунку, відкритому в національній / іноземній валюті,
UAH 0%, USD 0%, EUR 0%
процентів річних
Підвищена процентна ставка4, що нараховується на суму залишку на
картковому рахунку, відкритому в нац. валюті
Maestro
Debit MC
MC Standard, MC Standard (CHIP), Internet Card
MC Gold, MC Gold (CHIP)
Плата
- за користування надлімітною сумою, процентів річних

Сплачується клієнтом готівкою в касу банку.

Не тарифікується
Не тарифікується
Не тарифікується

3 грн.
13.

Примітка

1%
50 грн.
0,30 грн.
(1 раз на тиждень - не тарифікується)
0,50 грн.

Утримується автоматично з картрахунку
клієнта. При нарахуванні процентів банк
використовує метод «факт/факт».
Конвертація валюти здійснюється за
комерційним курсом Банку
Сплачується клієнтом готівкою в касу
банку.
Утримується автоматично з картрахунку
клієнта.
Утримується автоматично з картрахунку
клієнта.

Не тарифікується
10 грн.

Сплачується клієнтом готівкою в касу
банку.

Щоб дізнатися більше про можливості отриманої картки завітайте на сторінку http://bnk.ua/cards

25.

26.
27.

Запит документів
картрахунку:

до

МПС,

що

підтверджують

списання

з

Утримується автоматично з картрахунку
клієнта.

претензія клієнта була спростована
100 грн.
претензія клієнта була підтверджена
Не тарифікується
Внесення картки до електронного стоп-списку
Не тарифікується
Внесення картки до паперового міжнародного стоп-списку
Згідно рахунків платіжної системи
Обслуговування сервісу M-Banking

28.
Підключення до сервісу M-Banking

Не тарифікується

29.

SMS-повідомлення по операціям, проведеним в торгово-сервісній
мережі

Не тарифікується

30.

SMS-повідомлення:
- про зняття готівки; зарахування коштів, запит балансу;
- відповідь на SMS-запит (блокування, активація картки).

31.

Підключення до сервісу Internet-banking
(система "БНК Клієнт-Банк")

0,49 грн. / SMS-повідомлення (1 раз на місяць
операції зарахування та зняття - не тарифікується)

Утримується з картрахунку клієнта.
Здійснюється
шляхом
особистого
звернення до відділення банку, через
банкомати банку або банкомати системи
УкрКарт

Утримується автоматично з картрахунку
клієнта.
SMS повідомлення про зарахування коштів
(для сум більше 10 UAH / 10 USD / 10 EUR)

Обслуговування сервісу Internet-banking

32.

33.

Не тарифікується

Абонентська плата за ведення рахунку та обробку електронних
банківських документів, надісланих засобами системи "БНК КлієнтБанк"
Переказ коштів фізичних осіб з поточних рахунків в межах ПАТ
"Банк Національний кредит"

34.

Переказ коштів фізичних осіб з поточних рахунків за межі ПАТ "Банк
Національний кредит", за кожний платіж

35.

Плата банку за операції по видачі готівки по картці в POSтерміналах/банкоматах банку, проценти від суми операції
Плата банку за операції по видачі готівки по картці в POSтерміналах/банком. банків-партнерів2, % від суми операції:
Debit MC
Maestro, MC Standard, MC Gold
Плата банку за операції по видачі готівки по картці в банкоматах
інших банків на території України3, проценти від суми операції:

Не тарифікується
Не тарифікується
2 грн.

Для обслуговування в системі "БНК
Клієнт-Банк" необхідно відкрити поточний
рахунок.
Згідно тарифів комісійної винагороди за
здійснення вкладних операцій, прийом
комунальних та інших платежів, за надання
інших банківських послуг фізичним
особам ПАТ "Банк Національний кредит"
(протокол Тарифного Комітету ПАТ "Банк
Національний кредит" від 30.03.2011р.
№35).

Готівкові операції

36.

37.

38.
39.

40.
41.
42.
43.

Не тарифікується
Утримується автоматично з картрахунку
клієнта.
0,7% min 3 грн.
1% min 1 грн.

Debit MC
Maestro, MC Standard, MC Gold
Плата банку за операції по видачі готівки по картці в POS- терм.
інших банків на терит. України3, % від суми операції
Плата банку за операції по видачі готівки по картці в
банкоматах/POS-терміналах інших банків за межами України3,
проценти від суми операції

0,7% min 3 грн.
1,7% + 6 грн.

Плата банку за операції по видачі готівки з картрахунку через касу
банку без використ. картки, % від суми операції
Готівкове поповнення картрахунку в касах банку, проценти від суми
операції
Готівкове поповнення картрахунку в POS-терміналах банківпартнерів2, проценти від суми операції
Готівкове поповнення картрахунку в ПТКС (програмно технічних
комплексах самообслуговування) банку, проценти від суми
зарахування

2%
(min 5 грн.; max. 500 грн.)5
0,5% min 2 грн.

1,7% + 6 грн.
1,8% + 30 грн.

1%
1% min 1 грн.

Утримується автоматично з картрахунку
клієнта.
Утримується автоматично з картрахунку
клієнта.
Утримується автоматично з картрахунку
клієнта.

Утримується автоматично з картрахунку
клієнта.
Утримується автоматично з картрахунку
клієнта.
1% min 1 грн. сплачується клієнтом
готівкою в ПТКС.

Безготівкові операції
44.
45.
46.

Розрахунки за товари та послуги з використанням картки
Плата банку за зарахування коштів в рамках зарплатного проекту,
проценти від суми операції
Безготівкове поповнення картрахунку (крім надходжень від
організації в рамках з/п проекту, суми депозитного вкладу та суми
нарахованих процентів по ньому), % від суми операції

Не тарифікується
—
0,5%

Утримується автоматично з картрахунку
клієнта.

Додаткові сервіси та послуги
47.

Послуга "Власний кабінет6"

Не тарифікується

При здійсненні Платіжної операції на території України Міжнародна Платіжна Система використовує розрахункову валюту – гривня. При здійсненні Платіжної операції за межами України Міжнародна Платіжна
Система використовує розрахункову валюту - долари США.
При цьому суму Платіжної операції за межами України, яка здійснена у валюті відмінній від долару США, Міжнародна Платіжна Система перераховує у долари США по курсу, встановленому нею самостійно.
Якщо валюта Рахунку – гривня або ЄВРО, а розрахункова валюта Міжнародної Платіжної Системи - долари США; та, якщо валюта Рахунку – долари США чи ЄВРО, а розрахункова валюта Міжнародної
Платіжної Системи – гривня, то подальший перерахунок суми Платіжної операції в розрахунковій валюті Міжнародної Платіжної Системи у валюту Рахунку, тобто конвертація, здійснюється Банком за
комерційним курсом цієї валюти, що встановлюється Банком для операцій за Платіжними картками на дату проведення операції по рахунку. Курси валют для розрахунків за Платіжними картами можна дізнатися
на сайті Банку та/або в Контакт-Центрі. Комісійна винагорода сплачується у гривнях за офіційним курсом НБУ на дату проведення операції по рахунку.
Примітки:
1. Комісійна винагорода зазначена в гривні сплачується з рахунку за офіційним курсом НБУ на дату здійснення операції.
2. Актуальний перелік банкоматів та пунктів видачі готівки партнерської мережі ПАТ «Банк Національний кредит» дізнавайтесь на офіційному сайті банку: http://bnk.ua.
3. Сума операції, від розміру якої стягується винагорода, включає в себе винагороду установи банку, яка видає готівкові кошти.
4. Підвищена процентна ставка нараховується на суму залишку на картковому рахунку фізичної особи, відкритому в національній валюті. Нарахування та сплата процентів за Підвищеною процентною ставкою
здійснюється тільки у випадку, якщо в періоді, за який здійснюється нарахування процентів, клієнтом проводилась хоча б одна о перація на суму понад 101,00 грн. за допомогою картки в торгівельній мережі
України. Базою нарахування процентів в такому випадку є сума коштів, що знаходилась на картковому рахунку до моменту здійснення операції з розрахунку карткою в торгівельній мережі та була списана з
карткового рахунку в результаті проведення такої операції, при цьому проценти за Підвищеною процентною ставкою нараховується на таку суму грошових коштів одноразово за кожний випадок здійснення
операції з розрахунку карткою в торгівельній мережі.
5. Послуга не тарифікується у випадку технічних проблем з POS-терміналом / банкоматом / платіжною карткою, закриття картрахунку або переоформлення депозиту.
6. Послуга «Власний кабінет» - сервіс, заснований на використанні платіжних терміналів (ПТКС) і дозволяє контролювати стан рахунків клієнта, здійснювати їх оперативне поповнення, отримувати інформацію
про залишки і термін дії депозитних договорів, оформляти виписки тощо.
«—» послуга не надається.

Щоб дізнатися більше про можливості отриманої картки завітайте на сторінку http://bnk.ua/cards

