Додаток № 7
Протокол Тарифного комітету №021118/1 від 02.11.2018р.
Введено в дію з 05.11.2018 року

Пакет послуг «Корпоративний MasterCard»
(для фізичних осіб - держателів платіжних карток)
Наповнення Пакету послуг, Тарифи та умови обслуговування
Розмір тарифу, без ПДВ
№ п/п

Примітки до тарифу

Назва операції/послуги1
MasterCard Business Debit
Chip PayPass

UAH (гривня)
USD (дол. США)
EUR (євро)
GBP (британський фунт)
PLN (польський злотий)

Валюта рахунку

Строк дії основної картки:

Картковий рахунок відкривається в одній із валют, на вибір
Клієнта

2 роки

1. Відкриття та обслуговування поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватись з використанням електронних платіжних засобів (далі - Картковий рахунок):
1.1.

відкриття та обслуговування Карткового рахунку

1.2.

обслуговування неактивного Карткового рахунку (за яким протягом
останніх 12 місяців не здійснювалось жодної операції з використанням
платіжної картки)

20,00 грн., але не більше
фактичного залишку власних щомісячне договірне списання
коштів на картрахунку

1.3.

ліміт обов'язкового залишку на Картковому рахунку

100,00 грн./5,00 USD/5 EUR

не тарифікується

закриття Карткового рахунку
1.4.
2. Оформлення/переоформлення платіжних карток:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

не тарифікується

оформлення основної платіжної картки
переоформлення основної платіжної картки (після закінчення строку дії
попередньої основної платіжної картки)
переоформлення основної платіжної картки за ініціативою клієнта (у тому
числі при її втраті та пошкодженні)
оформлення додаткової платіжної картки:
MC Business Debit Chip PayPass
переоформлення додаткової платіжної картки (після закінчення строку дії
попередньої платіжної картки):
MC Business Debit Chip PayPass

переоформлення додаткової платіжної картки за ініціативою клієнта (у
тому числі при її втраті та пошкодженні):
MC Business Debit Chip PayPass
переоформлення основної/додаткової платіжної картки за ініціативою
2.7.
ПАТ "РВС БАНК"
3. Зарахування коштів на Картковий рахунок:

150,00 грн.

попередня оплата окремим розрахунковим документом

150,00 грн.

попередня оплата окремим розрахунковим документом

150,00 грн.

попередня оплата окремим розрахунковим документом

100,00 грн.

попередня оплата окремим розрахунковим документом

100,00 грн.

попередня оплата окремим розрахунковим документом

100,00 грн.

попередня оплата окремим розрахунковим документом

2.6.

не тарифікується

3.1.

готівкою, в касах ПАТ "РВС БАНК" (з використанням платіжної картки)

не тарифікується**

3.2.

готівкою, в касах ПАТ "РВС БАНК" (без використанням платіжної картки)

не тарифікується**

3.3.

через банкомати ПАТ "РВС БАНК" з функцією Cash-In

не тарифікується**

3.4.

безготівкове зарахування коштів (зовнішні та внутрішні надходження)

4. Отримання готівки, розрахунки платіжною карткою:
в установах та банкоматах ПАТ "РВС БАНК"
4.1.
в установах ПАТ "РВС БАНК" (без використання платіжної картки)
4.2.
в установах* та банкоматах інших банків України
4.4.
в установах* та банкоматах за межами України
4.5.
безготівкові розрахунки за товари та послуги, в т.ч. в мережі Інтернет
4.6.
плата за конвертацію (валюта операції відрізняється від валюти рахунку) 2
рахунку)
5. Переказ коштів з Карткового рахунку:
на рахунки, відкриті в ПАТ "РВС БАНК":
5.1.
на власні рахунки
5.1.1.
на інші рахунки, відкриті в ПАТ "РВС БАНК"
5.1.2.
на рахунки відкриті в інших банках України
5.2.
6. Надання інформації по Картковому рахунку:
4.7.

6.1.

надання виписки по Картковому рахунку за попередній звітний місяць

не тарифікується
0,75%, мін. 5 грн.
послуга не надається
1,5%+5,00 грн.
1,5%+100,00 грн.

одноразово, у день надання послуги
одноразово, у день надання послуги
одноразово, у день надання послуги

не тарифікується
1%

від суми операції,в день відображення операції по рахунку

не тарифікується
послуга не надається
послуга не надається
не тарифікується
50,00 грн.

одноразово, у день надання послуги

6.3.1.

надання виписки по Картковому рахунку за довільний період на вимогу
клієнта
надання довідки про наявність Карткового рахунку та залишок коштів на
ньому:
за кожну довідку українською мовою

100,00 грн.

одноразово, у день надання послуги

6.3.2.

за кожну довідку англійською мовою

150,00 грн.

одноразово, у день надання послуги

6.4.

надання довідкової інформації про залишок коштів на Картковому
рахунку в банкоматах та установах ПАТ "РВС БАНК" та інших банків
України (перевірка балансу)

1,00 грн.

в день відображення операції по рахунку

6.5.

надання довідкової інформації про залишок коштів на Картковому
рахунку в банкоматах та установах за межами України (перевірка балансу)

5,00 грн.

в день відображення операції по рахунку

6.6.

надання інформації по рахунку SMS-повідомленням

5,00 грн.

абонплата, стягується щомісячно

5,00 грн.
10,00 грн.

в день відображення операції по рахунку
в день відображення операції по рахунку

6.2.
6.3.

3

7. Інші послуги:
зміна ПІН-коду за допомогою SMS-запиту
7.1.
зміна ПІН-коду в банкоматі
7.2.
постановка платіжної картки в електронний стоп-список процесингового
7.3.
центру
внесення картки до міжнародного стоп-списку MasterCard Worldwide та
інші послуги, пов’язані із взаємодією з MasterCard Worldwide (у гривнях
7.4.
по курсу НБУ на день платежу)
плата за здійснення розслідування в МПС по платіжній картці, у разі, якщо
претензія клієнта була спростована
8. Інші параметри обслуговування рахунку:
7.5.

не тарифікується
згідно рахунків, виставлених утримується по факту отримання рахунку від
МПС
платіжної системи
250,00 грн.

8.1.

нарахування процентів за несанкціонованим овердрафтом по Картковому
рахунку

70%

8.2.

нарахування відсотків на середньоденний залишок коштів на Картковому
рахунку

не передбачено

оплата окремим розрахунковим документом

відсотків річних.

Примітки до тарифів
1
2
3

- комісійна винагорода та інші плати утримуються без стягнення ПДВ; стягуються в національній валюті України за курсом НБУ на день розрахунків по здійсненій операції
- конвертується в валюту рахунку за комерційним курсом іноземних валют, встановленим ПАТ "РВС БАНК" на дату списання по здійсненій операції
- передбачено обов'язкове підключення послуги sms-інформування. Для відключення даної послуги необхідно звернутись до найближчої установи Банку з відповідною заявою

*-банк-еквайр може встановлювити власну комісію за видачу готівкових коштів.
**-послуга надається тільки для ФОП. Не надається для юридичних осіб.

