
№ Найменування послуги Розмір комісійної винагороди 

(1)

Порядок сплати комісії / нарахування 

відсотків

1. Відкриття та обслуговування Карткового рахунку. Не тарифікується

2. Валюта Карткового рахунку: UAH

3.

3.1. Visa Classic (магнітна стрічка, персоніфікована); 3 роки

3.2. Visa Classic (із чипом); 3 роки

3.3. Visa Gold (із чипом); 3 роки

3.4. Visa Platinum (із чипом). 3 роки

4.

4.1. Visa Classic (магнітна стрічка, персоніфікована); Не тарифікується

4.2. Visa Classic (із чипом); Не тарифікується

4.3. Visa Gold (із чипом) (2); Не тарифікується

4.4. Visa Platinum (із чипом) (2). Не тарифікується

5.

5.1. Visa Classic (магнітна стрічка, персоніфікована); 25 грн.

5.2. Visa Classic (із чипом); 50 грн.

5.3. Visa Gold (із чипом); 50 грн.

5.4. Visa Platinum (із чипом). 500 грн.

6.

6.1. Visa Classic (магнітна стрічка, персоніфікована); 25 грн.

6.2. Visa Classic (із чипом); 50 грн.

6.3. Visa Gold (із чипом); 50 грн.

6.4. Visa Platinum (із чипом). 500 грн.

7. Розмір незнижувального залишку на Картковому 

рахунку.

Не встановлюється

8. Закриття Карткового рахунку з ініціативи власника 

Карткового рахунку.

Не тарифікується

9.

9.1. у мережі відділень Банку з використанням 

Картки у ПОС-терміналі;

0,5% min 5 грн.

9.2. у мережі банкоматів Банку з використанням 

Картки;

0,5% min 5 грн.

9.3. у мережі відділень Банку без використання 

Картки;

0,75% min 5 грн.

9.4. через ПТКС Банку (6) (за кожну операцію). 0,75%

10.

10.1. зарахування заробітної плати та інших виплат від 

роботодавця (7);

Не тарифікується

10.2. зарахування коштів строкового депозиту та/або 

зарахування відсотків по строковому депозиту, 

відкритому в Банку;

Не тарифікується

10.3. зарахування кредитних коштів, виданих в Банку 

або Партнерами Банку (8) на Картковий рахунок 

власника Карткового рахунку;

Не тарифікується

Переоформлення основної або додаткової Картки на ім'я власника Карткового рахунку або на ім'я його довіреної особи за 

ініціативою власника Карткового рахунку (втрата, крадіжка, пошкодження тощо) в рамках зарплатних проектів (5):

Сплачується в касу Банку.

Операції поповнення Карткового рахунку:

Зарахування готівкових коштів на Картковий рахунок:

Стягується з Карткового рахунку у день 

фактичної обробки операції Банком.

БАЗОВІ ТАРИФИ на послуги ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", що надаються ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ, 

Картковий рахунок яким відкрито в рамках зарплатно-карткового проекту, який выдкрито після 06.10.2017

Зарахування безготівкових коштів на Картковий рахунок:

Операції з відкриття та розрахунково - касового обслуговування Карткового рахунку та Платіжних карток:

Термін дії карток:

Оформлення, обслуговування та переоформлення на новий строк дії основної Картки на ім'я власника Карткового рахунку  

в рамках зарплатних проектів:

Оформлення, обслуговування та переоформлення на новий строк дії додаткової Картки до Карткового рахунку на ім'я 

власника Карткового рахунку або на ім'я його довіреної особи в рамках зарплатних проектів (3) (4):

Сплачується в касу Банку.



10.4. зарахування коштів з інших карткових рахунків 

фізичних осіб в межах Банку;

0,75%

10.5. зарахування коштів з інших поточних рахунків 

фізичних осіб в межах Банку.

0,75%

10.6. зарахування інших безготівкових коштів. 0,75%

11.

11.1. в мережі відділень Банку без використання 

картки (9);

10 грн. Сплачується в касу Банку.

11.2. в мережі відділень та банкоматів Банку з 

використанням картки;

Не тарифікується

11.3. в банкоматах мережі «Атмосфера» (10) з 

карткою Visa Classic;

Не тарифікується

11.4. в банкоматах мережі «Атмосфера» (10) з 

карткою Visa Gold, Visa Platinum;

0,5% + 5 грн. Стягується з Карткового рахунку у день 

фактичної обробки операції.

11.5. в банкоматах або відділеннях інших банків в 

Україні з карткою Visa Classic;

Не тарифікується

11.6. в банкоматах або відділеннях інших банків в 

Україні з карткою Visa Gold, Visa Platinum;

1,0% + 5 грн. Стягується з Карткового рахунку у день 

фактичної обробки операції Банком.

11.7. в банкоматах та відділеннях банків поза межами 

України.

1,5% + 20 грн. Банк-еквайєр може стягувати 

додаткову комісію.

12. Безготівкові розрахунки за товари та послуги з 

використанням картки.

Не тарифікується

13. на поточні, карткові, вкладні рахунки фізичних осіб 

в Банку на підставі Заяви власника Карткового 

рахунку  (у тому числі за допомогою системи 

"Інтернет - банкінг" для фізичних осіб).

Не тарифікується

14. на рахунки юридичних осіб в межах Банку  на 

підставі Заяви власника Карткового рахунку.

50 грн. Стягується з Карткового рахунку у день 

фактичної обробки операції.

15. на  рахунки кредитної заборгованості в Банку, на 

підставі Заяви власника Карткового рахунку (у тому 

числі за допомогою системи "Інтернет - банкінг" 

для фізичних осіб).

Не тарифікується

16. на рахунки за межі Банку на підставі Заяви 

власника Карткового рахунку (11)

50 грн. Стягується з Карткового рахунку у день 

фактичної обробки операції.

17. за допомогою послуги "Visa Personal Payments". Не тарифікується

18. Плата за запит документів у МПС по здійсненій 

операції (за ініціативою Клієнта).

50 грн.

19. Плата за проведення розслідування за операцією, 

яка була оскаржена безпідставно.

100 грн.

20. Отримання щомісячної виписки в відділенні Банку. Не тарифікується

21. Отримання позачергової виписки за заданий 

період, на вимогу Клієнта.

30 грн.
Сплачується в касу Банку.

22. Перегляд залишку коштів через банкомати Банку. Перші 3-ри рази – Не 

тарифікується, потім – 1 грн.
Стягується з Карткового рахунку у день 

фактичної обробки операції Банком.

23. Перегляд залишку коштів через банкомати інших 

банків.

3 грн.

24. Надсилання SMS-повідомлень за операціями за 

Картковим рахунком.

10 грн. Стягується з Карткового рахунку 

щомісячно.

25. Зміна ПІН-коду в банкоматах Банку (за кожну 

операцію).

5 грн.
Стягується з Карткового рахунку у день 

фактичної обробки операції Банком.

26.

26.1. українською мовою; 50 грн.

26.2. англійською мовою. 75 грн.

Надання довідки про стан кожного Карткового рахунка, на вимогу:

Сплачується в касу Банку.

Стягується з Карткового рахунку у день 

фактичної обробки операції Банком.

Проведення розрахунків та отримання готівки з Карткового рахунку, у т.ч. за допомогою Картки:

Операції видачі готівки з Карткового рахунка:

Переказ коштів з Карткового рахунку:

Додаткові послуги:

Сплачується в касу Банку.



27. Програма «Lounge Key» (12). 27 USD

(за кожне відвідування на 1-ну 

особу)

Стягується з Карткового рахунку у день 

фактичної обробки операції Банком за 

картковим безготівковим курсом 

конвертації
28. РКО неактивного Рахунку (13). 20 грн. Стягується з рахунку щомісячно.

29. Річна процентна ставка за користування 

Надлімітною заборгованістю (Перевищенням 

Ліміту Овердрафту), в т.ч. простроченою, від суми 

заборгованості).

40%

30. Процентна ставка, що нараховується на залишок 

власних коштів на Картковому рахунку.

0%

(10) – Актуальний перелік банків-учасників на сайті мережі «Атмосфера»: www.atmosphere.net.ua.

(11) – не тарифікується у разі переказу залишку коштів при закритті карткового рахунка.

(12) – Програма «Lounge Key» працює виключно з картками рівня Visa Platinum; 

(13) – Неактивним вважається Картковий рахунок, по якому протягом дванадцяти календарних місяців поспіль і більше не було жодного зарахування 

та/або списання коштів (за винятком операцій нарахування процентів на залишок власних коштів та списання комісійних винагород, плат в рамках 

Договору Карткового рахунку). Комісія утримується з місяця, в якому Картковому рахунку присвоєно статус неактивний, та виключно з власних коштів 

Клієнта, розміщених на Картковому рахунку. Якщо залишок по неактивному Картковому рахунку менше встановленого розміру комісії, така комісія 

утримується в розмірі залишку коштів на неактивному Картковому рахунку.  

Проценти, що нараховуються на рахунок

(1) - усі тарифи вказані без ПДВ.

“Не тарифікується” вживається у розумінні включення оплати послуги до вартості зарахування готівкових коштів на Картковий рахунок.

(2) - оформлення допускається для керівних посадових осіб організації (керівник, заступники керівника, головний бухгалтер, фінансовий директор та 

інші ключові керівні особи організації), яка обслуговується в Банку в рамках зарплатного проекту. Кількість карток Gold із чипом не більше 10% від 

загального штату, який обслуговується в Банку. Кількість карток Platinum із чипом не більше 2% від загального штату, який обслуговується в Банку.

(3) – не допускається оформлення додаткової картки рівнем вище, ніж рівень основної картки. 

(6) – програмно-технічний комплекс самообслуговування розміщений на території Банку.

(7) – зарахування в рамках договору про обслуговування зарплатного проекту, який укладений між Банком та компанією-работодавцем.

(8) – Партнери банку - ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» (ТМ «Кредит-маркет») та ПАТ «Альфа-Банк».

(9) – не тарифікується у разі видачі залишку коштів власнику карткового рахунку, при закритті карткового рахунку.

(4) – обслуговування додаткової картки згідно п. 9. 10, 11 здійснюється на таких же тарифах, на яких обслуговується основна картка.  

(5) – переоформлення Карток за ініціативою Банку здійснюється за рахунок Банку.



Visa Classic 

(магнітна)

Visa Classic 

(chip)

Visa Gold 

(магнітна)

Visa Gold 

(chip)

Visa Platinum 

(chip)

1.

1.1. Відкриття Карткового рахунка та оформлення Картки (строк дії 

Картки 2 роки) 

120,00* 180,00* 350,00*     900,00*

1.2. Переоформлення Картки по закінченні строку дії 100,00* 150,00* 250,00* 750,00*

1.3. Оформлення додаткової Картки Visa Classic (магнітна)  до 

Карткового рахунка

1.4. Оформлення додаткової Картки Visa Classic***(магнітна)  до 

Карткового рахунка

1.5. Оформлення додаткової Картки Visa Classic (chip)  до 

Карткового рахунка

послуга не 

передбачена
50,00

1.6. Оформлення додаткової Картки Visa Gold (магнітна) до 

Карткового рахунка

1.7. Оформлення додаткової Картки Visa Gold (chip) до Карткового 

рахунка

1.8. Оформлення додаткової Картки Visa Platinum (chip) до 

Карткового рахунка

750,00

1.9. Переоформлення Картки за ініціативою Клієнта (втрата, 10,00 100,00 150,00 250,00 500,00

1.10. Доплата за термінове оформлення Картки (протягом однієї 

доби для м.Київ)

25,00 50,00 150,00

1.11. Незнижуваний залишок на Картковому рахунку

1.12. Комісія за конвертацію при здійсненні розрахунків, від суми 

списання/зарахування за операціями

1.13. Нарахування процентів на залишок власних коштів на 

Картковому рахунку

1.14. Річна процентна ставка за користування Овердрафтом

1.15. Річна процентна ставка за користування Надлімітною 

заборгованістю (Перевищенням Ліміту Овердрафту), в т.ч. 

простроченою, від суми заборгованості)

1.2.

1.2.1 Відкриття Карткового рахунка та оформлення Картки (строк дії 

Картки 2 роки) 

50,00 120,00 180,00 350,00 900,00

1.2.2 Переоформлення Картки по закінченні строку дії 30,00 100,00 150,00 250,00 750,00

2.

2.1.

2.1.1. в мережі банкоматів або Установі (відділенні) Банку

2.1.2. в банкоматах мережі «Атмосфера» 1

2.1.3. в мережі банкоматів або відділеннях  інших банків 2 в Україні

2.1.3.1 в мережі банкоматів або відділеннях інших банків 2 в 

Україні*****

2.1.4. в мережі банкоматів або відділенні 2 банків за кордоном

2.2. Здійснення оплати за товари та послуги в торгівельній мережі з 

використанням Платіжної картки

2.3. Готівкове поповнення Карткового рахунка через мережу 

платіжних терміналів в Установах Банку

2.4. Готівкове поповнення Картокового рахунка через ПТКС** (за 

кожну операцію)

2.5.
Термінове зарахування коштів поза затвердженим Графіком 

3

2.2.

2.2.1. Готівкове поповнення Карткового рахунку через мережу платіжних 

терміналів в Установах Банку

2.2.2. Готівкове поповнення рахунку через ПТКС** (за кожну операцію)

3.

10,00

БАЗОВІ ТАРИФИ на послуги ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", що надаються ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ,  за Картковим рахунком у рамках 

зарплатно-карткового проекту, який выдкрито до 06.10.2017

№ Послуги

Рахунок в UAH, без ПДВ, грн

Оформлення та обслуговування Карткового рахунка та Платіжної картки 

включено у 

вартість за 

операціями за 

картковим 

рахунком

30,00

100,00

послуга не передбачена 150,00

послуга не передбачена 250,00

33%

послуга не передбачена

100,00

15,00

тариф не передбачено

0%

1% min 1,00

40%

Оформлення та обслуговування Карткового рахунка та Платіжної картки для співробітників Банку

Операції, здійснені за допомогою Картки

Операції видачі готівки  з Карткового рахунка:

включено у варість вікриття рахунку

включено у варість вікриття рахунку

1,5% + 10,00

включено у варість вікриття рахунку

1,5% + 25,00

включено у варість вікриття рахунку

0,5%, мін.1,00

30,00

Операції, здійснені за допомогою Картки для співробітників Банку

включено у варість вікриття рахунку

включено у варість вікриття рахунку

Операції за Картковим рахунком



3.1. Зарахування коштів (поповнення), внесених готівкою або 

перерахованих безготівковим шляхом без використання Картки 

(за винятком заробітної плати та інших прирівнених 

виплат, премій, авансів на відрядження, процентів від 

Депозиту, суми Депозиту відкритого в Банку)

3.2. Переказ коштів на інші рахунки за межі Банку (за виключенням 

переказу коштів при закритті Карткового рахунка), від суми 

операції

3.3. Переказ коштів на інші Рахунки, відкриті в Банку

3.4. Плата за запит документів, що підтверджують здійснення 

операції за Картковим рахунком

3.5. Плата за проведення розслідування за операцією, яка була 

оскаржена безпідставно

4.

4.1. Отримання щомісячної виписки в Банку 

4.2. Отримання позачергової виписки за заданий період, на вимогу 

Клієнта

4.3. Отримання виписки за заданий період на адресу електронної 

пошти, на вимогу Клієнта

4.4. Надсилання щомісячної виписки на адресу електронної пошти

4.5. Надсилання SMS -повідомлень за операціями за Картковим 

рахунком 

4.6. Зміна ПІН-коду в банкоматах Банку (за кожну операцію)

Надання довідки про стан кожного окремого Карткового 

рахунка, на вимогу:

- українською мовою

- англійською мовою

4.8. Обслуговування неактивного Карткового рахунку 

(щомісячно)**** 

включено у варість вікриття рахунку

1%

0,5% + 5,00

включено у варість вікриття рахунку

80,00

50,00

Додаткові послуги

*****Оплата за послуги здійснюється у разі укладання з Організацією-роботодавцем  договору з Банком про надання послуг з зарахуванням коштів на Карткові 

рахунки зі сплатою комісїї 1,6%  та більше від суми зарахування  коштів (п. 2.1.3.1) та діє для типу картки Visa Classic (магнітна).

10, 00

10, 00

6

10, 00 (щомісячно)

5,00

4.7.

50,00

75,00

20,00

* - на період з 20.11.2017 по 31.12.2017 розмір комісійної винагороди за оформлення та переоформлення на новий строк дії картки Visa Platinum становить 200 грн.; 

оплата може здійснюватися як Організацією-роботодавцем,так і Клієнтом

** - програмно- технічний комплекс самообслуговування  

*** - оформлення со-brand картки у рамках спільного проекту з Партнером Банку 

****- Неактивним вважається Картковий рахунок, по якому протягом дванадцяти календарних місяців поспіль і більше не було жодного зарахування та/або 

списання коштів (за винятком операцій нарахування процентів на залишок власних коштів та списання комісійних винагород, плат в рамках Договору Карткового 

рахунку). Коміссія утримується з місяця, в якому Картковому рахунку присвоєно статус неактивний, та виключно з власних коштів Клієнта, розміщених на 

Картковому рахунку. Якщо залишок по неактивному Картковому рахунку менше встановленого розміру комісії, така коміссія утримується в розмірі залишку 

коштів на неактивному Картковому рахунку.  

1 – Актуальний перелік банків-учасників на сайті мережі «Атмосфера»: www.atmosphere.net.ua

2 – У касах інших банків стягується додаткова комісія банка-еквайра

3  -  Графік проведення регламентних операцій зарахування грошових надходжень на Карткові рахунки Клієнтів Банку та формування/відправки до процесингового 

центру (ПЦ) файлів щоденного балансу.

Оплата за послуги Банку згідно з наведеними Тарифами (крім пп.3.4, 3.5, 4.4, 4.6), здійснюється в день надання такої послуги.

Датою надання послуг, визначених розділами 2, 3  Тарифів, є дата проведення операції згідно з випискою за Картковим рахунком.

Оплата за послуги Банку згідно з п 3.4 здійснюється на дату запиту.

Оплата за послуги Банку згідно з п 3.5 здійснюється після проведення розслідування.

Оплата за послуги Банку згідно з пп. 4.4, 4.5 здійснюється щомісячно в останній робочий (Банківський) день місяця.
Оплата за послуги згідно з п. 4.5 здійснюється в останній робочий день місяця, в якому була отримана послуга.

http://www.atmosphere.net.ua/

