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Проект тарифів ПАТ "КБ "Інвестбанк" на проведення операцій з використанням платіжних карток МПС MasterCard для фізичних осіб в іноземній валюті за програмою 
«Для тих хто в морі» 

№ 
з/п Операції MasterCard 

Standard 

MasterCard 
Standard 

(Екостандарт) 

MasterCard 
Standard 

(Екопреміум) 

MasterCard 
Gold 

MasterCard 
Gold Selective CirrusMaestro 

MasterCard 
Standard 

(Екостандарт) 
CHIP 

MasterCard 
Virtual 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Відкриття та обслуговування рахунку 

1.1. Відкриття та обслуговування рахунку на протязі одного 
року для основного держателя, грн.. не передбачено 160,00 

250,00 (720,00 
при умові 

оформлення 
договору 

страхування 
виїжджаючих за 

кордон) 

не передбачено 25,00 

1.2. Відкриття та обслуговування рахунку на протязі двох років 
для основного держателя, грн. 

1,00 

200,00 300,00 не передбачено 

1,00 

250,00 30,00 

1.3. Обслуговування рахунку для кожного додаткового 
держателя на протязі одного року, грн.. 50,00 не передбачено 100,00 150,00 20,00 не передбачено 15,00 

1.4. Обслуговування рахунку для кожного додаткового 
держателя на протязі двох років, грн.  1,00 200,00 300,00 160,00 не передбачено 40,00 250,00 20,00 

1.5. Продовження строку дії рахунку для основного держателя 
на один рік, грн.   

150,00 (620,00 
при умові 

оформлення 
договору 

страхування 
виїжджаючих за 

кордон) 

1.6. Продовження строку дії рахунку для додаткового держателя 
на один рік, грн.   

40,00 не передбачено 125,00 

150,00 

15,00 не передбачено 20,00 

1.7. Продовження строку дії рахунку як для основного, так і для 
кожного додаткового  держателя на два  роки, грн. 

1,00 (для 
основного 
держателя) 

75,00 
200,00 300,00 250,00 не передбачено 

1,00 (для 
основного 

держателя) 25,00 
250,00 25,00 

1.8. 

Оформлення та видача платіжної карти замість викраденої, 
втраченої або пошкодженої, а також випущеної в зв'язку з 
втратою ПІН-коду, як для основного держателя, так і для 
кожного додаткового на один рік, в т.ч. ПДВ, грн.   

40,00 не передбачено 125,00 150,00 15,00 не передбачено 15,00 

1.9. 

Оформлення та видача платіжної карти замість викраденої, 
втраченої або пошкодженої, а також випущеної в зв'язку з 
втратою ПІН-коду, як для основного держателя, так і для 
кожного додаткового на два роки, в т.ч. ПДВ, грн.   

75,00 200,00 300,00 250,00 не передбачено 25,00 250,00 20,00 

1.10. Додаткова платня за термінове відкриття рахунку  вартість послуги збільшується на 25% від п.п.1.1. - 1.2.  

1.11. 
Додаткова платня за термінове оформлення та видачу 
платіжної карти замість викраденої, втраченої або 
пошкодженої, а також випущеної в зв'язку з втратою ПІН-

вартість послуги збільшується на 25% від п.п.1.8. - 1.9.  
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коду, як для основного держателя, так і для кожного 
додаткового, в т.ч. ПДВ, грн.     

1.12. Незнижуваний залишок на рахунку, (доллар США, євро) 25 дол.США, 20 євро 100 дол.США,  100 євро 10 дол.США, 
10 євро 

25 дол.США, 
20 євро 

2 дол.США, 
2 євро 

2. Розрахунково-касове обслуговування 
2.1. Отримання готівки в банкоматах та касах Банку Входить у вартість обслуговування рахунку 

2.2. Отримання готівки на інфраструктурі платіжної системи 
УкрКарт, в тому числі на банкоматах ПАТ “Укрсоцбанк”. 0,85% плюс. 1,5 грн. 

2.3. Отримання готівки на інфраструктурі українських банків, 
які не входять до системи УкрКарт 1,5%+4 грн. 

2.4. Отримання готівки за межами України (без врахування 
комісії інших банків) 1,5%+30 грн. 

2.5. Отримання готівки з рахунку в касі банку без використання 
платіжної картки у випадках, передбачених законодавством 0,5% мін. 1 грн 

не передбачено 

- Поповнення рахунку, % 0,3  
2.6. - Термінове (за 2 години) поповнення рахунку через касу 

Банку 0,3% + 15 грн. 0,3% + 2 грн. 0,3% + 15 грн. 

2.7. Нарахування процентів на залишок рахунку, % річних 
5% - у 

дол.США, 
1% - у євро 

6% - у дол.США, 1% - у євро  5% - у дол.США, 1% - у євро 
6% - у 

дол.США, 1% - 
у євро 

2% - у 
дол.США, 
1% - у євро 

2.8. Зміна ПІН – коду через банкомат, грн. 5 5 

2.9. Перегляд залишку рахунку на банкоматі чи ПОС-терміналі, 
грн. 0,5 

входить у вартість обслуговування 
рахунку 0,5 

входить у вартість 
обслуговування 

рахунку 
не передбачено 

2.10. Безготівкові платежі з рахунку (з попереднім блокуванням 
суми):   

  - в межах Банку наступного робочого дня, грн. 2 
  - в межах Банку в день подання доручення, грн. 15 
  - поза межі Банку наступного робочого дня 1% мін. 2 грн. макс. 100 грн. 
  - поза межі Банку в день подання доручення 1% мін. 17 грн. макс. 150 грн. 
  Переказ залишку рахунку в інший банк при закритті рахунку 1% мін. 10 грн. 

2.11. 
Комісія при здійсненні операцій в іноземній валюті, крім 
операцій в країнах, де основний платіжний засіб - долар 
США 

1% 

2.12. Безготівкова оплата товарів та послуг сплачує торгова точка 

2.13. Зміна лімітів та інших параметрів, щодо використання 
платіжної картки, грн. 15 входить у вартість обслуговування 

рахунку 15 
входить у вартість 

обслуговування 
рахунку 

15 
входить у вартість 

обслуговування 
рахунку 

15 

2.14. 
Видача підтверджуючих документів за заявою клієнта 
(платіжних документів, що отримані за запитом в банк-
еквайр, торгову точку і т.і.), грн., за кожну операцію 

50 грн. плюс витрати інших банків 

2.15. 
Проведення претензійної роботи у випадку, якщо 
підтверджується обгрунтованість списання заперечуваної 
клієнтом транзакції, грн. 

100 

2.16. Проведення претензійної роботи у випадку, якщо 250 
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підтверджується обгрунтованість списання заперечуваної 
клієнтом транзакції в мережі торгівельних точок Т&Е 
(готелі, прокат автомобілів, авіаквитки, та ін.), грн. 

2.17. Надання довідок про наявність, стан та залишок по рахунку, 
1 факт, одночасно з наданням послуги, без ПДВ, грн. 50 (100 на англійській мові) 

2.18. 
Надання довідок про наявність, стан та залишок по рахунку 
в день відкриття рахунку, 1 факт, одночасно з наданням 
послуги, без ПДВ, грн. 

2.19. 
Надання довідок про наявність, стан та залишок по рахунку 
в день поповнення рахунку, 1 факт, одночасно з наданням 
послуги, без ПДВ, грн. 

200 (250 на англійській мові) 

2.20. Блокування основної та кожної додаткової картки за заявою 
клієнта, грн. 

2.21. Розблокування основної та кожної додаткової картки за 
заявою клієнта, грн. 

15 

2.22. Надання виписки за рахунком за останній місяць від дати 
звертання клієнта за випискою входить у вартість обслуговування рахунку 

2.23. Надання виписки за рахунком  за будь-який інший період, 
крім періоду, вказаного у п. 2.23 цих Тарифів, грн. 15 

2.24. Термінова активація платіжної картки, грн. 50 
3. Додаткові послуги 

3.1. Послуги М-банкінгу 1 факт, одночасно з наданням послуги, 
без ПДВ. грн.:   

  -          Підключення до системи М-банкінг згідно заяви у 
Банку або шляхом авторизації послуги у банкоматі входить у вартість обслуговування рахунку 

  -          Запит баланса по рахунку 1 1 1 
  -          Запит блокування картки (карток) 
  -          Запит розблокування картки (карток) 
  -          Запит постановки до стоп-листа картки (карток) 

10 10 10 

  -          Запит на отримання міні-виписки (по п’яти останнім 
операціям по картці) 1 1 1 

  -          Запит на отримання повідомлень SMS-PRM 
(повідомлення по кожній операції) 0,55 0,55 0,55 

  -          Запит на заборону отримання повідомлень SMS-PRM 
  - Запит підказки (меню послуг М-банкінгу) 1 

входить у вартість обслуговування 
рахунку 

1 

входить у вартість 
обслуговування 

рахунку 

1 

3.2. Послуги CALL - Центру, за операцію, грн.:   
  - зміна статуса картки 
  - зміна ліміта картки 15 

  
- авторизація фінансових трансакцій, що виконуються на 
обладнанні третіх банків (в основному, за кордоном) та 
потребують підтвердження Процесінгового Центру 

30 

Добові ліміти щодо використання платіжної картки 
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  Сума операцій з отримання готівки, всього, грн. 20 000 50 000 10 000 20 000 
  - в тому числі зняття готівки через банкомат, грн. 5 000 10 000 3 000 5 000 

не 
передбачено 

  Сума операцій з безготівкової оплати товарів та послуг 20 000 50 000 10 000 20 000 10 000 

  Кількість обслуговувань через банкомат по одній картці за 
один день 20 

  

Кількість обслуговувань через ПОС-термінал при оплаті 
товарів та послуг в підприємствах торгівлі, сфери послуг та 
отримання готівкових коштів в касах банку по одній картці 
за один день 

15 
20 

15 

 
 


