Тарифи АТ «Місто Банк» по видачі та обслуговуванню міжнародних платіжних карток
Картковий продукт

ЗОЛОТИЙ ГАМАНЕЦЬ

Тип платіжної картки

Visa Gold / MasterCard Gold EMV
1 рік / 3 роки

Строк дії картки
Валюта картрахунку

UAH/ USD/ EUR
Найменування послуги або умови

Тариф

Відкриття картрахунку, випуск та перевипуск картки

500 UAH

Випуск та перевипуск додаткової картки.

500 UAH

Виготовлення дублікату картки (втрата\крадіжка, ушкодження, зміни даних картки)

200 UAH

Е-PIN

-

Нагадування E-PIN

10 UAH

Зміна E-PIN банкоматах банку та банків-партнерів (перша)

-

Зміна E-PIN банкоматах банку та банків-партнерів (подальші)

20 UAH

Термінове виготовлення картки 1

300 UAH

Незнижуваний залишок на картрахунку.

6000 UAH/ 200 USD/ 200 EUR

Відсоток, що нараховується на залишок по картрахунку.

2,5 % річних

Зарахування коштів на картрахунок:
- готівкою в касу банку

-

- експрес-поповнення готівкою в касу банку

0,5 %, min 40 UAH

- по безготівковому перерахуванню

0,8 %

Зняття готівки :
2

- через касу банку без використання картки

-

- у банкоматах і касах АТ «Місто Банк»

-

- у банкоматах і касах банків-партнерів

0,7 % min 4 UAH

- в інших банках на території України 2

1,4 % + 7 UAH

- за кордоном

2

1,7 %, min 90 UAH

Безготівкові розрахунки карткою.
Дозволений овердрафт по картрахунку

згідно рішенню кредитного комітета

Відсоток по дозволеному овердрафту (нараховуються щоденно)

27 % річних

Мінімальна частка погашення овердрафту від суми заборгованості
Період для мінімального щомісячного погашення овердрафту та відсотків

10 % щомісяця
До 20 числа наступного місяця

Зняття готівки за рахунок ліміту овердрафту, додатково

-

Штрафний відсоток на прострочений дозволений овердрафт, на недозволений овердрафт, на
прострочений недозволений овердрафт (нараховуються щоденно)

38/ 24/ 24 % річних

Занесення картки до електронного стоп-листа.

-

Проведення розслідувань та підготовка до процедури арбітражу.

300 UAH

Проведення платежів з картрахунку за заявою клієнта:
- у межах банку

5 UAH

- за межи банку

1 %, min 15 UAH max 400 UAH

Термінове виконання платежу

100 UAH

Конвертація валют, якщо валюта картрахунку відрізняється від валюти розрахунку.

1 %, min 4 UAH

Продаж безготівкової іноземної валюти для сплати комісійної винагороди банку

-

Купівля валюти по заявках клієнтів
Надання виписки по картрахунку

0,6%
у банку

поштою (Україна)

e-mail
-

Повторне надання виписки, додатково

50 UAH
20 UAH

Надання довідки про наявність та/або стан картрахунку. Протягом 2 діб (2 часів)

40 UAH (100 UAH)

GSM-banking (SMS-повідомлення про операції по картрахунку):
- річне обслуговування

-

- вартість 1 повідомлення

0,8 UAH

Міні-виписка (5 останніх операцій) у банкоматах банку та банків-партнерів

-

Друк залишка по картрахунку на чек у банкоматах банку

-

Запит залишку у касах інших банків

-

Переведення коштів на інші картки банку у банкоматах банку
Обслуговування картрахунку у разі відсутності клієнтських операцій протягом 6 місяців / 12 місяців
поспіль
1
2
3

1%, min 10 UAH
20 UAH (щомісячно) / 200 UAH (разово), але
не більш ніж залишок на картрахунку

За наявності технічної можливості (запитуйте у консультанта) та за умови подачи заяви на термінове виготовлення картки до 13:00.
При знятті готівкових коштів через POS-термінал, імпрінтер, в інших Банках, банки можуть стягувати додаткову комісію.
додатково 1% від суми, що перевищує еквівалент 10000 USD на місяць

