Затверджено Рішенням Тарифного комітету №56 від 29.03.2012 р.
Пропозиція діє з 09.04.2012

Тарифи за відкриття та обслуговування пакету "Кредитна картка VISA"
Операція (послуга)

1.2

1.Основні
Щорічна комисія за відкриття рахунку, оформлення та перевипуск на новий строк дії основної картки
(комісія стягується шляхом списання з карткового рахунку)
Щорічна комісія за оформлення додаткової картки та її перевипуск на новий строк дії (комісія
стягується шляхом списання з карткового рахунку)

1.3

Пільгова процентна ставка

1.4

Стандартна процентна ставка за користування кредитом:

1.1

VISA Classic

VISA Gold

VISA Platinum

150 грн

600 грн

1200 грн

60 грн

300 грн

0 грн

0,001% річних

по безготівковим операціям
по операціям видачи готівки

35% річних
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1.6

Розмір щомісячного мінімального платежу
Необов'язковий платіж (максимальна гранична сума боргових зобов'язань, при яких клієнт може не
сплачувати мінімальний платіж у поточному розрахунковому циклі)

1.7

Ставка нарахування процентів на залишки коштів

1.8

Перевипуск картки та PIN-коду за ініціативою клієнта

1.9

Комісія банку за видачу готівки із карткового рахунку:

1.5

5% від суму боргових зобов'язань, але не менше 50 грн
50 грн
згідно з рішенням КУАП
60 грн

300 грн

600 грн

в касах та банкоматах ПАТ“Енергобанк”
в банках-партнерах

4%+5 грн

в інших українських банках
в іноземних банках

4%+30 грн

1.10 Запит про залишок на картковому рахунку:
в банкоматах ПАТ«Енергобанк»

не встановлюється

в банкоматах інших банків

1 грн

1.11 Конвертація при використанні картки у валюті, що відрізняється від валюти рахунку
1.12 Штраф за виникнення простроченої заборгованості

2,0 % від суми транзакції
50 грн + 0,2% в день від суми простроченої заборгованості

1.13 Штраф за користування перелімітом (несанкціонованим овердрафтом)
1.14 Блокування картки за заявою Клієнта
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1.15 Операції по переказам за межі системи Банку на паперовому носії (за одне платіжне доручення)

0,2% в день від суми переліміту
10 грн
3%+5 грн

2.Додаткові
2.1

Щомісячне обслуговування за допомогою сервісу «SMS-БАНКІНГ»

2.2

Щомісячне обслуговування за допомогою сервісу «ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ + SMS-БАНКІНГ»3

2.3

Вихідні перекази, що здійснюються за допомогою сервісу «ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ»
Внесення картки до міжнародного стоп-списку за заявою Клієнта
(на 1 тиждень)

2.4
2.5
2.6

Термінове виготовлення картки за заявою клієнта4
Надання копій чеків (сліпів) по операціях в мережі
(за кожну операцію окремо):
ПАТ“Енергобанк”
банків-партнерів

2.7

інших банків
Термінове отримання готівки в іноземному банку в разі втрати картки
(не більше еквіваленту 5000 доларів США)

не встановлюється
не встановлюється
4%+5 грн за один платіж
200 грн
100 грн.

30 грн
50 грн
100 грн
1500 грн +
комісія іноземного банку

Примітка. Всі комісії сплачуються в момент здійснення відповідних операцій.
1 - остаточна сума мінімального платежу зазначається банком у Звіті-Рахунку
2 - операція можлива лише у межах дебетового залишку на картковому рахунку та у разі відсутності боргових зобов'язань
3 - у разі, якщо у момент підписання договору про оформлення Кредитної картки Visa у клієнта підключена послуга "ІНТЕРНЕТ_БАНКІНГ"+"SMS-БАНКІНГ" , то подальше обслуговання даної
послуги відбувається згідно тарифів, укладених при її підключені.
4 - Термін виготовлення залежить від регіону розміщення установи ПАО Енергобанк в якому клієнт бажає отримати платіжну картку:
- м.Київ - наступного робочого дня;
- Обласні центри-2 робочі дні;
- Районні центри- до 5-ти робочих днів

