БАЗОВІ ТАРИФИ на послуги ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», що надаються суб’єктам господарювання за операціями міжнародної платіжної системи VISA
INTERNATIONAL в межах банківського продукту «Корпоративні платіжні картки»
1. Тарифи за рахунком, який відкритий в національній валюті
Послуги

Рахунок в UAH, без ПДВ, грн
Visa Classic
магнітна**

Visa
Business /
Visa Business /Visa Gold chip
Visa Gold
магнітна
Відкриття та розрахунково-касове обслуговування карткового рахунку та платіжної картки

№

1
1.1.

Відкриття карткового рахунку та
оформлення картки (термін дії картки 2
роки)

1.2.

Переоформлення картки по закінченню
терміну дії

1.3.

Переоформлення картки з ініціативи клієнта
(втрата, викрадення, пошкодження, зміна
прізвища та ін.)

1.4.

Незнижуваний залишок на рахунку

1.6.

Комісія за конвертацію при здійсненні
розрахунків, від суми списання/зарахування
за операціями

1.7.

Нарахування процентів на залишок власних
коштів на картковому рахунку

1.8.

Річна процентна ставка за користування
надлімітною заборгованістю
(несанкціонованим овердрафтом), в т.ч.
простроченою, від суми заборгованості

50

120

180

350

900

30

100

150

250

750

30

100

150

250

750

25

50

100

150

15
тариф не передбачено

0%

40%

Щомісячне обслуговування карткового
рахунку****

300
Операції, здійснені за допомогою картки

2
2.1.

Операції видачі готівки з рахунку:

2.1.1.

в мережі банкоматів або відділенні* Банку

2.1.2.

в банкоматах мережі «Атмосфера»¹

2.1.4.

в мережі банкоматів або відділенні ² банків
в Україні

1,5% + 10,00

2.1.5.

в мережі банкоматів або відділенні ² банків
за кордоном

1,5% + 25,00

2.2.

2.3.

0,75%, мін 1,00
0,75%, мін 1,00

Здійснення оплати за товари та послуги в
торгівельній мережі з використанням
платіжної картки

тариф не передбачено

Готівкове поповнення рахунку через
мережу платіжних терміналів у відділеннях
Банку

не встановлюється

2.4.

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

2.5.

Термінове зарахування коштів поза
затвердженим Графіком 3

1% min 1,00
30
Операції за картковим рахунком

3
3.1.

Visa Platinum chip

Доплата за термінове оформлення картки
(протягом однієї доби для м. Київ)

1.5.

1.9.

Visa Classic
chip**

Зарахування коштів (поповнення), внесених
готівкою або перераховані безготівковим
шляхом без використання картки

тариф не передбачено

3.2.

Переказ коштів на інші рахунки за межі
Банку (в тому числі при закритті рахунку),
від суми операції

0,5% + 5,00

3.3.

Переказ коштів на інші рахунки, відкриті в
Банку

тариф не передбачено

3.4.

Плата за запит документів, що
підтверджують здійснення операції за
рахунком

3.5.

Плата за проведення розслідування по
операції, яка була оскаржена безпідставно

80

50
Додаткові сервіси

4
4.1.

Отримання щомісячної виписки в Банку

4.2.

Отримання позачергової виписки за
заданий період, за вимогою

10

4.3.

Отримання виписки за заданий період на
адресу електронної пошти, за вимогою
клієнта

10

4.4.

Надсилання щомісячної виписки на адресу
електронної пошти

6

4.5.

Надання довідки про стан кожного
окремого карткового рахунку, за вимогою:

тариф не передбачено

- українською мовою

50

- англійською мовою

75

4.6.

Надання сервісу СМС-повідомлень за
операціями по рахунку

10

4.7.

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

5

4.8.

Для усіх без винятку карток операції заблоковано у таких країнах: Бразилія, Китай, Індонезія, Гонконг, Корея, Макао, Сінгапур, Філіппіни, Таїланд,
Росія, Польща, Болгарія. Цей перелік може бути змінено, з останніми змінами надано на сайті Банку: www.bisbank.com.ua. Для уникнення непорозумінь
перед поїздкою за кордон, Клієнту необхідно звернутися до Банку за телефоном: +38044 207-70-32

*- при закритті карткового рахунку комісія відсутня
** - картки оформлюються лише фізичним особам-підприємцям
*** - програмно- технічний комплекс самообслуговування
**** - тариф вступає в дію з 10.12.2018. Для підтвердження згоди з введенням даного тарифу, клієнтам необхідно звернутись до Банку до 24.12.2018 та надати письмову згоду. Відсутність письмової згоди з боку клієнта
вважатиметься Банком незгодою клієнта з новими Тарифами.
Оплата за послуги Банку згідно наведених Тарифів (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 по Картковому рахунку.
Оплата за послуги Банку згідно п 3.4 . здійснюється на дату запиту.
Оплата за послуги Банку згідно п 3.5 . здійснюється після проведення розслідування
Оплата за послуги Банку згідно пп . 4.4, 4.6 . здійснюється щомісячно в останній робочий день місяця.
.

1 – Актуальний перелік банків-учасників на сайті мережі «Атмосфера»: www.atmosphere.net.ua
2

3

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

Графік проведення регламентних операцій зарахування грошових надходжень на карткові рахунки Клієнтів Банку та формування

/відправки до процесингового центру (ПЦ) файлів щоденного балансу

