Послуги для фізичних осіб

Тарифний план
на обслуговування міжнародних платіжних карток МПС VISA Int.
для фізичних осіб «Вільний»
№ п/п
1.
1.1.

2.
2.1.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

4.
4.1.
4.1.1.

Найменування тарифу

Тип карти

VISA Classic

VISA Gold

VISA Platinum

Валюта

UAH

UAH

UAH

24 міс.

24 міс.

24 міс.

Строк дії
Строк дії карти

«Клієнт-банк «Eurobank 24/7»
Підключення «Клієнт-банк «Eurobank 24/7»

Випуск та перевипуск картки
Плата за річне обслуговування основної картки
(плата знімається за 2-й рік користування
карткою на початку 2-го року користування)
Плата за річне обслуговування додаткової
картки (плата знімається за 2-й рік
користування карткою на початку 2-го року
користування):
Перевипуск основної/додаткової картки при
втраті/викраденні/за ініціативою клієнта1

- інших українських банків

4.1.5.

- іноземних банків

4.2.2.
4.2.3.
4.2.4

4.2.5.

4.3.
4.3.1.
4.3.2.1.
4.3.2.2.
4.3.2.3.

1000 грн.

50 грн.

175 грн.

500 грн.

40 грн.

40 грн.

40 грн.

- ПАТ КБ "ЄВРОБАНК"

4.1.4.

4.2.1.

350 грн.

Отримання готівки в касах та банкоматах:

4.1.3.

4.2.

-

Розрахунково-касове обслуговування

- ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" – видача готівки без
використання платіжної картки
ПАТ КБ «Правекс-Банк»

4.1.2.

Не стягується

Не стягується
1% мін. 10 грн.
10 грн.
10 грн.
1,5% + 30 грн.

Безготівкові розрахунки:
Оплата товарів чи послуг
Перерахування коштів в межах банку без
використання платіжних карток (в тому числі за
допомогою «Клієнт-банк «Eurobank 24/7»)
Перерахування коштів за межі банку без
використання платіжних карток (в тому числі за
допомогою «Клієнт-банк «Eurobank 24/7»)
Перерахування коштів згідно підключеної
послуги «Постійне доручення»
Перерахування коштів з карти на карту за
допомогою технології Visa Money Transfer
(Дана плата не враховує можливу комісію
Internet-ресурсу, на якому здійснюється
операція)
Зарахування коштів на картковий рахунок, що надійшли:
- безготівковим зовнішнім зарахуванням
- безготівковим зарахуванням в межах ПАТ КБ
"ЄВРОБАНК" за платіжним дорученням клієнта
- безготівковим зарахуванням в межах
ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" за виключенням п.
4.3.2.1.
- безготівковим зарахуванням через платіжний
термінал

Не стягується
2 грн.
0,5% min 3 грн.
1 грн.

0,5% + 5 грн.

1%, мін. 5 грн.
0,5%
Не стягується
2% мін 2 грн.

4.3.4.

- готівкою через ПОС-термінал в касах банку
або банкомат
- готівкою без карти (власником рахунку)

4.3.5.

- готівкою без карти (третьою особою)

4.3.3.

4.3.6.

Термінове поповнення карткового

Комісія за конвертацію валюти (конверсія)

4.5.

Нарахування процентів на суму коштів клієнта:

5.1.

6.
6.1.

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

8.
8.1.

9.

5 грн.
5 грн.

рахунку2

4.4.

5.

Не стягується

15 грн.
1%
Не нараховується

Надання овердрафту
Плата за несанкціонований овердрафт

13%

Операції з карткою у разі виникнення надзвичайних ситуацій
Внесення картки до електронного stop-list

15 грн.

Надання інформації по картковому рахунку
Перегляд залишку в банкоматах в ПАТ КБ
«ЄВРОБАНК» (на екран/чек АТМ, в тому числі
за допомогою «Клієнт-банк «Eurobank 24/7»)
Перегляд залишку в банкоматах України
(на екран/чек АТМ)
Перегляд залишку в банкоматах за кордоном
(на екран/чек АТМ)
Щомісячна плата за надання інформації при
зміні стану карткового рахунку за допомогою
GSM-банкінг
Надання довідки про стан карткового рахунку
за заявою клієнта
Надання копій підтверджуючих документів за
заявою клієнта (в т.ч. платіжних документів, що
отримуються на запит ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» з
інших банків, тощо)3
Щомісячна плата за надання
e-mail - виписки по картковому рахунку

0,50 грн.
3 грн.
10 грн.
Не стягується
Державною мовою – 40 грн., англійською мовою (довідка
про стан карткового рахунку та/або виписка по картковому
рахунку) – 60,00 грн., англійською та державною мовами
(довідка про стан карткового рахунку та/або виписка по
картковому рахунку) – 80,00 грн.
100 грн.
Входить у вартість щорічного обслуговування

Зміна ПІН-коду в АТМ
Зміна ПІН-коду в АТМ

15 грн.

Ліміти операцій

9.1.

Сума операцій видачі готівки (кількість за добу)

10 000 (5)

15 000( 5)

15 000 (5)

9.2.

Сума торгових операцій (кількість за добу)
Встановлення індивідуального витратного ліміту
за Заявою Клієнта
Встановлення тимчасового індивідуального
витратного ліміту по дзвінку Клієнта до CALLЦентру

10 000 (5)

20 000 (10)

50 000 (15)

40 грн.

Не стягується

Не стягується

40 грн.

25 грн.

Не стягується

25 грн.

15 грн.

Не стягується

9.3.
9.4.

10.
10.1.

Запобігання шахрайства
Встановлення тимчасового розблокування
картки для проведення операцій у країнах
підвищеного ризику

Вартість послуги не враховує комісію, зазначену в п.2
В разі використання послуги, кошти зараховуються на к/р впродовж 30 хв. з моменту звернення. Послуга діє тільки для готівкового та
безготівкового поповнення рахунку без використання платіжної картки.
3 У разі підтвердження обґрунтованості списання суми по операціях в торговій мережі T&E (подорожі та розваги, наприклад, готелі, прокат
автомобілів та ін.) додатково стягується комісія у розмірі еквіваленту 30 USD за курсом НБУ на дату списання.
1
2

