Тарифний план "Корпоративний"
Послуги (операції)
1.

Visa Electron

Visa Classic

Visa
Platinum

Visa Gold

Порядок стягнення
(БЕЗ ПДВ)

Відкриття та розрахунково-касове обслуговування карткового рахунку (РКО):
UAH / USD($) / EURO

1.1.

Вартість відкриття карткового рахунку та
випуску платіжної картки

1.2.

Вартість річного обслуговування основної 20,00 грн. / 2,50 $ / 2,00
платіжної картки
EURO

80,00 грн./10,00 $/
8,00 EURO

1.3. Вартість річного обслуговування
додаткової платіжної картки

15,00 грн. / 2,00$ / 1,00
EURO

50,00 грн. / 7,00 $ /
5,00 EURO

Передплата окремим
розрахунковим документом
100,00. грн / 15,00 $ / 250,00 грн./ 30,00 (або договірне списання)
10,00 EURO
$ / 25,00 EURO

1.4. Вартість термінового випуску платіжної
картки (протягом 2 днів)

60,00 грн. / 7,50$ / 6,00
EURO

70,00 грн./ 8,75 $/
7,00 EURO

80,00 грн./ 10,00 $ /
8,00 EURO

Безкоштовно

1.5. Закриття картрахунку
Щомісячне обслуговування неактивного
1.6.
картрахунку**
2.

250,00 грн./ 30,00 $ / 500,00 грн./ 60,00
25,00 EURO
$ / 50,00 EURO

80,00 грн./ 10,00
$ / 8,00 EURO

безкоштовно

-

5,00 грн.

Договірне списання

Перевипуск платіжної картки:

Вартість річного обслуговування при
2.1. перевипуску по закінченню терміну дії
основної/додаткової картки

15,00 грн. / 2,00$ / 1,00
EURO

50,00 грн. / 7,00 $ /
5,00 EURO

Вартість річного обслуговування при
перевипуску за ініціативою клієнта, у
2.2.
тому числі при втраті та пошкодженні
основної/додаткової картки

20,00 грн. / 2,50 $ / 2,00
EURO

80,00 грн./10,00
$/8,00 EURO

250,00 грн./ 30,00
$ / 25,00 EURO

Договірне списання (або
передплата окремим
розрахунковим документом)

250,00 грн./ 30,00 $ / 500,00 грн./ 60,00
25,00 EURO
$ / 50,00 EURO

Договірне списання (або
передплата окремим
розрахунковим документом)

100,00 грн./ 15,00 $ /
10,00 EURO

Безкоштовно

-

10,00грн. / 2,00 $/ 1,00 EURO

Договірне списання (або
передплата окремим
розрахунковим документом)

Безкоштовно

-

Безкоштовно

-

Безкоштовно

-

Безкоштовно

-

3.5. безготівковим переказом в системі банку

Безкоштовно

-

3.6. безготівковим переказом в межах МФО

Безкоштовно

-

Безкоштовно

-

3,00 грн.

Договірне списання

2.3.

за ініціативою банку

2.4. Перевипуск ПІН - коду
3.

Зарахування коштів на картрахунок:

3.1. шляхом внесення готівки в межах МФО
шляхом внесення готівки з іншого МФО в
системі Банку
шляхом внесення готівки через POS3.3.
термінал банку
3.4. зовнішнім безготівковим переказом
3.2.

4.
4.1.

Переказ коштів з картрахунку:
оплата товарів чи послуг в торгівельно сервісній мережі

переказ на інший картрахунок через
4.2. банкомат (виключно по рахункам в
національній валюті)
на рахунок в інший банк та у системі
банку у разі закриття карткового
4.3. рахунку:
- гривні
- іноземна валюта
5. Видача готівкових грошових коштів:

1% від суми мін 20,00 грн.;
1% від суми мін 50,00 $ / 40,00 EURO

5.1.

В установах ПАТ "КБ "Південкомбанк"
без використання ПК

5.2.

В установах та банкоматах ПАТ "КБ
"Південкомбанк" за допомогою ПК

0,6 % min 2,00 грн. / 0,6 % min 0,30 $ / 0,6 % min 0,20 EURO

5.3.

В установах та банкоматах банків партнерів:*

0,75 % min 2,00 грн. / 0,75 % min 0,30 $ /0,75 % min 0,20 EURO

5.4.

Через установи інших банків (та
банкомати інших банків) в Україні *

1,5 % + 5,00 грн. / 1,5 % + 0,60 $ /1,5 % + 0,50 EURO

1%

Договірне списання (або
передплата окремим
розрахунковим документом)

Передплата окремим
розрахунковим документом

Договірне списання

5.5. Через банки (та банкомати) за межами України:
5.5.1. у банківських установах

1,5 %, min 40,00 грн. / 1,5 %, min 5,00 $ / 1,5 %, min 4,00 EURO

5.5.2. у банкоматах

1,5 %, min 25,00 грн. / 1,5 %, min 3,00 $ /1,5 %, min 2,00 EURO

Договірне списання
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Надання виписок по картрахунку:
Надання щомісячної виписки особисто у
6.1.
приміщенні банку (раз на місяць)
Надання виписки по картрахунку окрім
6.2.
щомісячної
Надання довідки про існування
6.3. карткового рахунку та коштів на ньому
(особисто у приміщені банку)
6.

Надання інформації про поточний стан
картрахунку за допомогою ПОС6.4. терміналу ПАТ "КБ "Південкомбанк" та
на екран банкоматів ПАТ "КБ
"Південкомбанк" та банків - партнерів
Надання інформації про поточний стан
6.5. картрахунку на чек банкомату ПАТ"КБ
"Південкомбанк" та банків - партнерів
Надання інформації про поточний стан
6.6. картрахунку за допомогою банкоматів
інших банків
7. Послуги Banking:
Послуга М- banking (за кожне SMS повідомлення відправлене через GSM канал), самостійні запити щодо
7.1.
доступного залишку за картрахунком (за
кожне SMS - повідомлення відправлене
через GSM -канал)
7.2. Послуга іCardbanking (підключення)
Надання інформації про залишок за
7.3. картковим рахунком та/або за окремою
карткою засобами Інтернет (іCardbanking)

7.4.

Формування виписки за картковим
рахунком та/або за окремою карткою за
визначений період засобами Інтернет (
іCardbanking)

Блокування платіжної картки у
7.5. внутрішній систкмі ПУМБ засобами
Інтернет ( іCardbanking)
Розблокування платіжної картки у
внутрішній систкмі ПУМБ у випадках
заблокування картки клієнтом засобами
Інтернет ( іCardbanking)
8. Інші послуги:
8.1. Заміна ПІН-коду через банкомат
постановка картки в локальний стоп-лист
8.2.
ПЦ
7.6.

8.3. постановка картки в стоп-лист МПС Visa
Плата за з’ясування банком обставин
здійснення операції, по якій держателем
письмово заявлено про сумніви щодо
8.4.
факту її здійснення, а банком з’ясовано,
що операція мала місце (в локальній
мережі)
9. Інші параметри обслуговування картрахунків
9.1.

Відсотки, які нараховуються на залишки
коштів на картрахунку (% річних) – у
валюті картрахунку

Безкоштовно

-

30,00 грн.
50,00 грн.

Передплата окремим
розрахунковим документом

Безкоштовно

-

0,50 грн. / 0,07$ / 0,05 EURO

Договірне списання

0,50 грн. / 0,07$ / 0,05 EURO

Договірне списання

0,60 грн. / 0,08 $ / 0,06 EURO

Договірне списання

10,00 грн.

Окремим розрахунковим
документом в момент
підключення

0,80 грн./ 0,10 $/ 0,08EURO

Договірне списання

1,00 грн./ 0,12 $/ 0,10 EURO

Договірне списання

1,00 грн./ 0,12 $/ 0,10 EURO

Договірне списання

12,00 грн./ 1,50 $/ 1,20 EURO

Договірне списання

5,00 грн. / 0,60 $ / 0,50 EURO

Договірне списання

Безкоштовно

-

300,00 грн.

80,00 грн.

4% - грн.,
3% - $
2% - EURO

Передплата окремим
розрахунковим документом
або договірне списання

Сплачується останнього
банківського дня місяця

умови овердрафту:
Проценти за користування овердрафтом
не передбачено
10.1.
(у валюті картрахунку):
При невиконанні умов погашення
не передбачено
10.2. овердрафту згідно договору (у валюті
картрахунку):
(!) Оплата комісій, що встановлені в іноземній валюті, проводиться в гривні по курсу НБУ на дату здійснення операції.
(!) Клас додаткової картки має бути нижчим або таким самим як клас основної картки
*
Установами банків партнерів та установами інших банків може стягуватись комісійна винагорода на користь цих установ
10.

**

-

Неактивним картрахунком вважається картрахунок, що відповідає одночасно наступним вимогам:
1) протягом 6 (шести) останніх місяців за картрахунком відсутні активні платіжні картки(активною платіжною карткою вважається картка, термін дії якої не
закінчився або не припинений за ініціативою клієнта);
2) протягом 6 (шести) останніх місяців по картрахунку були відсутні розрахункові операції (окрім операцій нарахування процентів на залишок коштів).
Якщо залишок коштів за картрахунком є меншим за розмір тарифу, то плата за обслуговування неактивного рахунку утримується в розмірі наявного залишку коштів
на картрахунку.
Якщо залишок на картрахунку дорівнює нулю, то даний тариф не застосовується
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