ТАРИФНИЙ ПАКЕТ «ДЕПОЗИТНИЙ»
(ДЛЯ ВКЛАДНИКІВ SKY BANK)

№

ПЕРЕЛІК ОПЕРАЦІЙ

1 Тип картки
1.1 Термін дії картки
основної картки
2 Випуск
(перевипуск по закінченню терміну дії)
3 Щомісячна вартість обслуговування рахунку
додаткової картки / перевипуск по закінченню
4 Випуск
терміну дії
5 Комісія за неактивну картку1
картки з ініціативи клієнта (при втраті,
6 Перевипуск
пошкодженні, вилученні банкоматом та ін.)
7 Місячна абонплата за SMS-інформування3
8 Комісія за конвертацію валюти (% від суми операції)
авторизаційного ліміту на проведення
9 Зміна
операцій по карті
10 Блокування та розблокування карток
залишку в банкоматах та POS терміналах на території
11 Перегляд
України / за кордоном (більше 1 разу на день)
готівки в мережі банкоматів
12 Зняття
та POS терміналів Sky Bank
13 Зняття готівки в мережі банкоматів будь-яких банків
на території України
готівки в мережі POS терміналів будь-яких банків
14 Зняття
на території України
готівки в мережі банкоматів / POS терміналів
15 Зняття
банків за кордоном
16 Безготівкова оплата товарів та послуг
17 Зняття готівки без картки
18 Поповнення рахунку без картки через касу Sky Bank
19 Зарахування безготівкових коштів з іншого банку
20 Отримання P2P переказів
Плата за розслідування спірних транзакцій
заява клієнта на оскарження операцій була
21 (якщо
безпідставною, плата за розслідування становить
подвійний розмір)
22 Надання довідки по рахунку
відсотків по несанкціонованому овердрафту
23 Нарахування
(у разі виникнення)
випуск картки (до 3-х банківських днів
24 Терміновий
в залежності від регіону)
Нарахування відсотків на залишок по картковому
в залежності від суми залишку, річних2:
25 рахунку,
- від 5 000,01 грн до 20 000,00 грн
- від 20 000,01 грн

РОЗМІР ТАРИФУ
Visa Classic з магнітною смугою
4 роки
0,00 грн
0,00 грн
Visa Classic з чипом – 250 грн;
Visa Classic з магнітною смугою – 60 грн
25 грн або у сумі залишку на рахунку
30 грн
10 грн
1%
5 грн
10 грн
2 грн / 10 грн
Безкоштовно
1,3% + 6 грн, починаючи з третьої операції
на місяць (перші 2 операції безкоштовно)
1,5% + 10 грн
2% min 50 грн
Безкоштовно
2% min 25 грн
Безкоштовно
Безкоштовно
Безкоштовно
200 грн
100 грн
50% річних
300 грн

- 5,00%
- 8,00%

0 800 503 444
(безкоштовні дзвінки в межах України)
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ТАРИФНИЙ ПАКЕТ «ДЕПОЗИТНИЙ»
(ДЛЯ ВКЛАДНИКІВ SKY BANK)
Рекомендовані авторизаційні ліміти на операції
з платіжними картками

Тип картки

Visa Classic

Обмеження на видачу
Обмеження на оплату
готівки в банкоматах та
товарів та послуг
POS терміналах протягом протягом 1 доби
1 доби

Обмеження на оплату
товарів та послуг
в мережі Інтернет
протягом 1 доби

Сума,
грн

Кількість,
шт.

Сума,
грн

Кількість,
шт.

Сума,
грн

Кількість,
шт.

10 000

10

5 000

10

1 000

5

Неактивною вважається картка, якщо по ній протягом 3 місяців не проводились операції зняття готівки в банкоматах та POS терміналах, безготівкової
оплати товарів та послуг, безготівкового перерахування коштів. Якщо залишку коштів недостатньо для списання комісії – вона буде списана в межах
залишку на рахунку.
1

2

Нарахування відсотків здійснюється тільки по карткових рахунках, відкритих в національній валюті.

3

Нарахування комісійної винагороди згідно п. 7 здійснюється після першої операції по рахунку.
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