ТАРИФНИЙ ПАКЕТ «ÇÐÓ×ÍÈÉ VISA
CLASSIC Ç ÌÀÃÍ²ÒÍÎÞ ÑÌÓÃÎÞ»
ВІД SKY BANK
№

ПЕРЕЛІК ОПЕРАЦІЙ

1 Тип картки
1.1 Термін дії картки
за випуск основної картки
2 Комісія
(перевипуск по закінченню терміну дії)
3 Щомісячна вартість обслуговування рахунку
за випуск додаткової картки/
4 Комісія
перевипуск по закінченню терміну дії
5 Комісія за неактивну картку
за перевипуск картки по ініціативі клієнта
6 Комісія
(при втраті, пошкодженні, вилученні банкоматом і т.д.)
7 Місячна абонплата за SMS-інформування
8 Комісія за конвертацію валюти (% від суми операції)
9 Зміна авторизаційного ліміту на проведення
операцій по карті
10 Комісія за блокування та розблокування карток
залишку в банкоматах та POS терміналах на
11 Перегляд
території України / за межами України (більше 1 разу на день)
готівки в мережі банкоматів
12 Зняття
та POS терміналів Банку
готівки в мережі банкоматів/POS терміналів
13 Зняття
інших банків на території України
готівки в мережі банкоматів/POS терміналів
14 Зняття
інших банків за межами України
15 Безготівкова оплата товарів та послуг
16 Зняття готівки без картки через касу Банку
17 Поповнення рахунку без картки через касу Банку
18 Зарахування безготівкових коштів з іншого банку
19 Комісія за отримання P2P переказів
20 Плата за розслідування спірної транзакції
Плата за розслідування спірної транзакції, якщо заява
21 клієнта на оскарження операцій була визнана Банком
необгрунтованою
22 Надання довідки по рахунку
відсотків по несанкціонованому
23 Нарахування
овердрафту (у разі виникнення)
відсотків на залишок коштів
24 Нарахування
по картковому рахунку.
1
2

РОЗМІР ТАРИФУ
Visa Classic з магнітною смугою
4 роки
Безкоштовно
Безкоштовно
50 грн.
Безкоштовно
50 грн
Безкоштовно
1%
Безкоштовно
Безкоштовно
2 грн / 10 грн
1% min 5 грн.
1% min 5 грн.
2% min 50 грн
Безкоштовно
1% min 5 грн.
Безкоштовно
Безкоштовно1
Безкоштовно
Безкоштовно2
400 грн.
100 грн
50% річних
Послуга не надається

За цю послугу може бути взята комісія іншими банками або небанківськими установами, здійснюючими приймання та перерахування коштів
Мінімальна сума спірної операції, яка приймається до розгляду, становить 100 грн.

0 800 503 444
(безкоштовні дзвінки в межах України)
Ліцензія НБУ №32 від 19.06.2018 р.

ТАРИФНИЙ ПАКЕТ «ÇÐÓ×ÍÈÉ VISA
CLASSIC Ç ÌÀÃÍ²ÒÍÎÞ ÑÌÓÃÎÞ»
ВІД SKY BANK
Рекомендовані авторизаційні ліміти на операції
з платіжними картками

Тип картки

Visa Classic

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

Обмеження на оплату
товарів та послуг
протягом 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

10 000

10

5 000

10

0 800 503 444
(безкоштовні дзвінки в межах України)
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