Протокол Тарифного комітету № 4 від 19.02.2020 року

ТАРИФНИЙ ПАКЕТ "ДЕПОЗИТ"
1. Відкриття рахунку та обслуговування платіжної картки
Тип платіжної картки
Валюта рахунку
Строк дії платіжної картки (місяців)
Вартість пакету послуг
Випуск та перевипуск платіжної картки у зв'язку із закінченням
строку дії
Випуск та перевипуск платіжної картки у випадку втрати чи
крадіжки
Випуск та перевипуск додаткової платіжної картки
Додаткова плата за термінове виготовлення платіжної картки
м. Київ до 8 годин; Дніпропетровська обл./м. Суми до 36 годин)

(

MasterCard Debit Standard

MasterCard Debit Standard
Chip

MasterCard Platinum

UAH/USD/EUR

UAH/USD/EUR

UAH/USD/EUR

24 місяці

24 місяці

24 місяці

безкоштовно

120 (UAH )*

2000 (UAH)*

безкоштовно

120 (UAH)

1500 (UAH)

80 (UAH)

120 (UAH)

2000 (UAH)

80 (UAH)

120 (UAH)

1500 (UAH)

150 (UAH)

150 (UAH)

150 (UAH)

2. Операції за рахунком
2.1. Операції в мережі АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"
Видача готівки в РОS-терміналах та АТМ Банку

безкоштовно

Перерахування між власними рахунками без наявності платіжної
картки

безкоштовно
Для рахунку в UAH
0,5% + 5 (UAH)

0,5% + 5 (UAH)

0,5% + 5 (UAH)

Для рахунку в USD ***

Видача готівки в касі Банку без платіжної картки

0,5% + екв. 0,2 (USD)

0,5% + екв. 0,2 (USD)

0,5% + екв. 0,2 (USD)

Для рахунку в EUR ***
0,5% + екв. 0,2 (EUR)

0,5% + екв. 0,2 (EUR)

0,5% + екв. 0,2 (EUR)

Для рахунку в UAH
0,5%, мін. 5 (UAH)

0,5%, мін. 5 (UAH)

0,5%, мін. 5 (UAH)

Для рахунку в USD ***

Поповнення картки в POS-терміналі та АТМ Банку

0,5%, мін.екв. 0,2 (USD)

0,5%, мін.екв. 0,2 (USD)
Для рахунку в EUR ***

0,5%, мін.екв. 0,2 (USD)

0,5%, мін.екв. 0,2 (EUR)

0,5%, мін.екв. 0,2 (EUR)

0,5%, мін.екв. 0,2 (EUR)

Для рахунку в UAH
0,5%, мін. 5 (UAH)
Перерахування на інші рахунки в межах Банку, без наявності платіжної
картки

0,5%, мін. 5 (UAH)

0,5%, мін. 5 (UAH)

Для рахунку в USD ***
0,5%, мін.екв. 0,2 (USD)

0,5%, мін.екв. 0,2 (USD)

0,5%, мін.екв. 0,2 (USD)

Для рахунку в EUR ***
0,5%, мін.екв. 0,2 (EUR)

0,5%, мін.екв. 0,2 (EUR)

0,5%, мін.екв. 0,2 (EUR)

Для рахунку в UAH
0,5%, max 500 (UAH)
Перерахування на рахунки інших Банків, без наявності платіжної
картки

0,5%, max 500 (UAH)

0,5%, max 500 (UAH)

Для рахунку в USD ***
0,5%, max екв. 18 (USD)

0,5%, max екв. 18 (USD)

0,5%, max екв. 18 (USD)

Для рахунку в EUR ***
0,5%, max екв. 18 (EUR)

0,5%, max екв. 18 (EUR)

0,5%, max екв. 18 (EUR)

Для рахунку в UAH
0,5% min 5 (UAH) max 500
(UAH)
Поповнення готівкою в касі Банку за реквізитами платіжної картки або
рахунку та безготівкове зарахування коштів на рахунок

0,5% min 5 (UAH) max 500
(UAH)
Для рахунку в USD ***

0,5%, min.екв. 0,2 (USD) max 0,5%, min.екв. 0,2 (USD) max
екв. 18 (USD)
екв. 18 (USD)

0,5% min 5 (UAH) max 500
(UAH)
0,5%, min.екв. 0,2 (USD)
max екв. 18 (USD)

Для рахунку в EUR ***
0,5%, min.екв. 0,2 (EUR) max 0,5%, min.екв. 0,2 (EUR) max
екв. 18 (EUR)
екв. 18 (EUR)
2.2. Операції в мережі Банків - Партнерів**
Видача готівки в АТМ Банків - Партнерів**

0,5%, min.екв. 0,2 (EUR)
max екв. 18 (EUR)

безкоштовно
Для рахунку в UAH
1 % + 5 (UAH)

Видача готівки в РОS-терміналах Банків - Партнерів**

1 % + 5 (UAH)

1 % + 5 (UAH)

Для рахунку в USD ***
1% + екв. 0,2 (USD)

1% + екв. 0,2 (USD)

1% + екв. 0,2 (USD)

Для рахунку в EUR ***
1% + екв. 0,2 (EUR)

1% + екв. 0,2 (EUR)

1% + екв. 0,2 (EUR)

Для рахунку в UAH
Видача готівки в АТМ та POS-терміналах Банків - Партнерів
"Укрсоцбанк" )

1,5% + 5 (UAH)

1,5% + 5 (UAH)
Для рахунку в USD ***

1,5% + 5 (UAH)

1,5% + екв. 0,2 (USD)

1,5% + екв. 0,2 (USD)
Для рахунку в EUR ***

1,5% + екв. 0,2 (USD)

1,5% + екв. 0,5 (EUR)

1,5% + екв. 0,5 (EUR)

1,5% + екв. 0,5 (EUR)

(АТ

2.3. Операції в мережі третіх Банків на території України
1,5% + 5 (UAH)
Видача готівки в РОS-терміналах та АТМ третіх Банків на території
України

1,5% + екв. 0,2 (USD)
1,5% + екв. 0,5 (EUR)

Для рахунку в UAH
1,5% + 5 (UAH)
Для рахунку в USD ***
1,5% + екв. 0,2 (USD)
Для рахунку в EUR ***
1,5% + екв. 0,5 (EUR)

1,5% + 5 (UAH)
1,5% + екв. 0,2 (USD)
1,5% + екв. 0,5 (EUR)

2.4. Операції за межами України
Для рахунку в UAH
1,5% + екв. 3 (USD)
Видача готівки в РОS-терміналах та АТМ за межами України

1,5% + 3 (USD)
1,5% + 3 (EUR)

1,5% + екв. 3 (USD)
Для рахунку в USD ***
1,5% + 3 (USD)
Для рахунку в EUR ***
1,5% + 3 (EUR)

1,5% + екв. 3 (USD)
1,5% + 3 (USD)
1,5% + 3 (EUR)

3. Інші послуги
Перегляд балансу в АТМ інших Банків на території України
Перегляд балансу в АТМ за межами України
SМS - банкінг (за 1 місяць користування)
E-PIN ( перевипуск ПІН-коду та його доставка клієнту через електронні
канали / Перевипуск ПІН - коду у паперовому вигляді (ПІН-конверт)

3 грн. - для рахунку в UAH/екв. 0,1 USD*** - для рахунку в USD/екв. 0,1 EUR*** - для
рахунку в EUR
30 грн. - для рахунку в UAH/екв. 1 USD*** - для рахунку в USD/екв. 1 EUR*** - для
рахунку в EUR
5 грн. - для рахунку в UAH/екв. 0,2 USD*** - для рахунку в
безкоштовно
USD/екв. 0,2 EUR*** - для рахунку в EUR
15 (UAH)

Зміна ПІН - коду в банкоматі

безкоштовно

Несанкціонований овердрафт

38% річних
4. Послуги, що надаються виключно власникам картки MasterCard Platinum

Доступ до бізнес-залу Mastercard аеропорту "Бориспіль" у зоні
міжнародних вильотів терміналу D та F;
Доступ до Fast Line на виліт та приліт в аеропорту "Бориспіль"
терміналу D та в аеропорту "Київ" терміналу A¹

Нарахування відсотків на залишок коштів
Cash back

входить до вартості пакету послуг

5% річних для UAH
2,5% річних для USD
2,0% річних для EUR
0,25% від суми розрахунків ( лише для рахунків в UAH )

Додаткова лояльність до депозитної програми банку

1%****

Спеціальні умови на оренду індивідуальних сейфів

вартість оренди індивідуальних сейфів знижується на 30%

* Клієнт має право на одноразовий безкоштовний випуск картки MasterCard Debit Standard Chip при початковому розміщенні вкладу від 100 тис. грн./5 тис.
дол. США/ 5 тис. євро., та MasterCard Platinum від 500 тис. грн./ 20 тис. дол. США/ 20 тис. євро
** Мережа АТМ "Радіус"
*** Комісія стягується в гривнях по курсу НБУ на дату стягнення
****за всіма видами валют не залежно від терміну розміщення для всіх депозитних вкладів, окрім Акційних депозитів
¹ За умови здійснення розрахунків на загальну суму 6 000,00 грн. у торгівельно-сервісній мережі та мережі Інтернет за 30+5 календарних днів до дня
користування послугами. Детальніше: https://www.mastercard.ua/uk-ua/consumers/features-benefits/travel/airports-news.html

