ТАРИФНИЙ ПАКЕТ
«ОЩАДНА КАРТКА» ВІД SKY BANK

№

ПЕРЕЛІК ОПЕРАЦІЙ

РОЗМІР ТАРИФУ

1
1.1
2

Тип картки
Термін дії картки
Комісія за випуск основної картки
(перевипуск по закінченню терміну дії)
Щомісячна комісія за обслуговування рахунку
Комісія за випуск додаткової картки /перевипуск
по закінченню терміну дії
Комісія за неактивну картку*
Комісія за перевипуск картки по ініціативі клієнта
(при втраті, пошкодженні, вилученні банкоматом і т.д.)
Місячна абонплата за SMS-інформування
Комісія за конвертацію валюти (% від суми операції)
Зміна авторизаційного ліміту на проведення операцій по карті
Комісія за блокування та розблокування карток
Перегляд залишку в банкоматах та POS терміналах на території України
/ за межами України (більше 1 разу на день)
Зняття готівки в мережі банкоматів/POS терміналів АТ «СКАЙ БАНК»
Зняття готівки в мережі банкоматів банків на території України

Visa Classic з магнітною смугою
4 роки
0,00 грн
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Зняття готівки в мережі POS терміналів банків на території України
Зняття готівки в мережі банкоматів/POS терміналів інших банків
за межами України
Безготівкова оплата товарів та послуг
Зняття готівки без картки
Поповнення рахунку без картки через касу банку
Зарахування безготівкових коштів з іншого банку
Комісія за отримання P2P переказів
Плата за розслідування спірних транзакцій (якщо заява клієнта на
оскарження операцій була безпідставною, плата за розслідування
становить подвійний розмір)
Надання довідки по рахунку
Нарахування відсотків по несанкціонованому овердрафту
(у разі виникнення)
Терміновий випуск картки (до 3-х банківських днів в залежності
від регіону)
Нарахування відсотків на мінімальний залишок по картковому
рахунку**

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%, 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
16% річних

* 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 не достатньо для списання комісії – вона буде списана в межах залишку на рахунку.
** Карткові рахунки для даного продукту відкриваються тільки у національній валюті. Для розрахунку відсотків як база використовуються щоденні залишки на
рахунку, що утворилися на кінець банківського дня, впродовж місяця. Серед щоденних залишків для розрахунку відсотків використовується сума найменшого
залишку. На суму, яка перевищує найменший залишок, відсотки нараховуватись не будуть. Також, якщо впродовж розрахункового періоду, у якийсь день на
рахунку був нульовий залишок на кінець банківського дня, то нарахування відсотків відбуватися не буде.

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

ТАРИФНИЙ ПАКЕТ
«ОЩАДНА КАРТКА» 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

1 000

5

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

