Затверджено
Голова Тарифного комітету
_____________________ Ківак З.В.
Додаток 2
до Протоколу
Тарифного
АТ
АТ "АЙБОКС
БАНК" комітету
від 21.07.2022 року №31
Тарифи чинні з 22.08.2022 року

ТАРИФИ НА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОТОЧНИХ РАХУНКІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ З ВИКОРИСТАННЯМ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК В МЕЖАХ ТАРИФНОГО ПАКЕТУ
"ДЕПОЗИТНИЙ"
Visa Classic Chip Pay Wave/MasterCard
Debit

Базовий тип платіжної карти тарифного пакету

Visa Platinum Chip Pay Wave/ MasterCard
Platinum

Visa Gold Chip Pay Wave

Валюта рахунку
Термін дії платіжної карти

UAH/USD/EUR
2 роки
1. Відкриття карткового рахунку та обслуговування платіжної картки1
не тарифікується

1.1. Відкриття рахунку
1.2.Оформлення, обслуговування базової платіжної картки не тарифіцирується за умови:
1.3. Оформлення додаткової картки

2

1.4. Терміновий випуск платіжної картки (протягом 1 доби - м. Київ)

при розміщенні депозиту в сумі
еквівалента до 100 000 грн.

при розміщенні депозиту в сумі еквівалента
від 100 000,01 грн. до 200 000 грн.

при розміщенні депозиту в сумі
еквівалента від 200 000,01 грн.

50 (UAH)

200 (UAH)

500 (UAH)

послуга не надається

300 (UAH)

2. Операції за рахунком**
не тарифікується

Готівкою3
Безготівкових коштів (крім зарахування коштів з вкладних
рахунків та рахунків нарахованих процентів)
2.1. Зарахування коштів

0,3%

0,5%

Поповнення картки АТ "АЙБОКС БАНК" через програмнотехнічні комплекси самообслуговування АТ "АЙБОКС БАНК"
або партнерів АТ "АЙБОКС БАНК"

не тарифікується

Переказ коштів на картку АТ "АЙБОКС БАНК" з будь-якої
картки банків України (P2P перекази)

не тарифікується

У банкоматах АТ "АЙБОКС БАНК"

не тарифікується

У касах АТ "АЙБОКС БАНК"

не тарифікується

В касах АТ "АЙБОКС БАНК" без наявності платіжної картки
2.2. Зняття готівки

Перші 3 транзакції в місяць не
тарифікується, наступні 1,5 % + 5
(UAH)

У банкоматах або пунктах видачі готівки іншого банку на
території України або торгових точках

Перші 4 транзакції в місяць не тарифікується,
наступні 1,5 % + 5 (UAH)

У банкоматах або пунктах видачі готівки інших банків за
межами України

1,5% від отриманої суми + 150 (UAH)

Переказ коштів на власні рахунки в Банку згідно заяви клієнта
у відділенні Банку
Оплата товарів та послуг

не тарифікується

Переказ на інші рахунки в Банку згідно заяви клієнта у
відділенні Банку
2.3. Безготівкові розрахунки

Перші 5 транзакції в місяць не
тарифікується, наступні 1,5 % + 5 (UAH)

20 (UAH)

Переказ на рахунки в інших банках України та за межі країни,
згідно заяви клієнта у відділенні Банку

1% (min 20 UAH/USD/EUR)

Переказ коштів з картки АТ "АЙБОКС БАНК" на будь-яку картку
банків Укарїни (P2P перекази)
Розмір Cash-Back (процент від суми операцій, здійснених в
торгівельно-сервісній мережі)

не тарифікується

не тарифікується

0,5%

Видача готівкових коштів згідно заяви на закриття рахунку

2.4. Закриття рахунку

Безготівкове перерахування залишку на власний поточний
рахунок в АТ "АЙБОКС БАНК" згідно заяви на закриття рахунку

не тарифікується

Безготівкове перерахування залишку на власний поточний
рахунок в іншому Банку згідно заяви на закриття рахунку
3. Додаткові послуги та сервіси
3.1. Підключення до всесвітньої програми Priority Pass Program з видачею картки Priority Pass
за бажанням клієнта

послуга не надається***

3.2. Компенсація послуг по програмі Priority Pass Program (згідно рахунку Компанії Priority Pass)
3.3. Щомісячне обслуговування послуги SMS-повідомлень

10 (UAH)

3.3.1. За кожне міжнародне SMS-повідомлення

5 (UAH)

3.4 Зміна щоденних карткових лімітів за заявою клієнта

не тарифікується
перша зміна - не тарифікується , кожна
наступна - 5 (UAH)

Зміна ПІН-коду через банкомат
3.5. ПІН в період дії

75 (UAH)

Переоформлення картки за бажанням клієнта
Переоформлення картки за ініціативою Банку

не тарифікується
не тарифікується

Повторне встановлення/зміна ПІН-коду (електронний ПІН-код)

3.6. Видача довідки про наявність та стан поточного рахунку для пред'явлення у сторонні
організації на наступний день/ протягом поточного дня

125 (UAH)
не тарифікується

200 (UAH)

100 (UAH)

3.7. Надання виписки про поточний стан поточного рахунку, щомісячно

не тарифікується

3.8. Надання додаткової виписки у приміщенні Банку (більше, ніж один раз на місяць за кожну
виписку)

20 (UAH)

у касах АТ "АЙБОКС БАНК"

не тарифікується
7 (UAH)

отримання міні-виписки у банкоматах АТ "АЙБОКС БАНК"
3.9. Плата за отримання
інформації про залишок
грошових коштів на рахунку (за у касах та банкоматах інших банків за кордоном
кожний запит)

5 (UAH)

у касах та банкоматах інших банків на території України
3.10. Запити з приводу розслідування платежів та інші послуги, пов'язані із взаємодією з VISA
не тарифікується
Внесення платіжної картки до стоп-списку, внутрішня система
3.11.Блокування/розблокування Банку
платіжної картки
Блокування карти в міжнародному стоп-листі (мін.термін
постановки 2 тижні)

40 (USD)

4
3.12. Проведення розслідувань За не підтвердженими операціями
Запит первинних документів
по спірних списанням та
арбітражні процедури
5
Арбітражні процедури

3.13. Уточнення реквізитів,
розслідування , повернення,
зміна умов платежу

10 (USD)
500 (USD)
не тарифікується

Рахунок відкрито в UAH

30 (USD) + комісія Банка кореспондента

Рахунок відкрито в USD,EUR

15 (USD)

3.14. Плата за вилучення ПК банкоматом іншого банку
3.15. Тариф за конвертацію валют при здійсненні операцій зняття готівки за межами України та
безготівкові розрахунки, у випадку якщо валюта операції відрізняється від валюти рахунку

1,5%

1%
50 (UAH)

3.16. Щомісячна комісія за обслуговування неактивного рахунку6
3.17. Розмір незнижувального залишку на рахунку

20 (UAH)
4. Операції в Платіжному додатку "Айбокс Пей"

4.1. Щомісячна плата за користуванням Платіжного додатком

не тарифікується

4.2. Зміна ПІН-коду картки

не тарифікується

4.3. Отримання виписки

не тарифікується

4.4. Плата за переказ коштів з картки на картку (Р2Р)
4.4.1. Переказ з карти, емітованої АТ "АЙБОКС БАНК" на карту емітованої АТ "АЙБОКС БАНК" (в
межах банку)
4.4.2. Переказ з картки, емітованої АТ "АЙБОКС БАНК" на картку іншого Банку України
4.4.3. Переказ з картки іншого Банку на картку, емітовану АТ "АЙБОКС БАНК"

не тарифікується
0,75 % + 5 (UAH)
не тарифікується

4.4.4. Переказ з картки іншого Банку на картку іншого Банку

0,75 %+5 (UAH)

4.5.Плата за переказ коштів по номеру телефону (Vias Alias)
4.5.1.Переказ коштів по номеру телефону на картку, емітовану АТ "АЙБОКС БАНК"

не тарифікується

4.5.2. Переказ коштів по номеру телефону на картку іншого Банку

0,75 % + 5 (UAH)

4.6. Плата за переказ коштів з рахунку на рахунок (IBAN)9:
4.6.1. Переказ на власні поточні рахунку відкриті в АТ "АЙБОКС БАНК"

не тарифікується

4.6.2.Переказ коштів на інші рахунки відкриті в АТ "АЙБОКС БАНК"

не тарифікується
0,5% від суми платежу
(min. 2 UAH - max. 500 UAH)

4.6.3. Переказ коштів на рахунки відкриті в інших Банках України
5. Щомісячне нарахування процентів на залишок коштів
5.1. Щомісячне нарахування
процентів на залишок коштів

В гривні (UAH)
0,001%

0,80%

процентів на залишок коштів
(річних)7

0,001%

В доларах США (USD)
В євро (EUR)
6. Овердрафт

6.1. Проценти за користування коштами

встановлюється згідно рішення КУАП

6.2. Проценти за користування коштами в разі виникнення несанкціонованої заборгованості за
поточним рахунком (щомісячно на суму заборгованості), річних

50%

* Нарахування оплати здійснюється в момент замовлення та має бути сплачена не пізніше наступного робочого дня, згідно затверджених тарифів, та Умов банківського обслуговування фізичних осіб АТ "Айбокс. Оплата за оформлення та обслуговування
базової платіжної картки пакету на наступний рік та при переоформленні по терміну дії списується з рахунку платіжної карти.
** за виключенням операцій здійснених в Платіжному додатку "Айбокс Пей"
*** Послуга Priority Pass Program не надається для нових Клієнтів АТ "АЙБОКС БАНК". Компенсація послуг по програмі Priority Pass Program для діючих Клієнтів у разі наявності картки Priority (згідно рахунку Компанії Priority Pass вартість одного відвідування VIP-залу на одну персону та всіх
наступних відвідувань, складає еквівалент 27 доларів США по офіційному курсу Національного Банку України за кожне відвідування на дату оплати Банком рахунку Компанії ).

**** при здійсненні платежів за допомогою інтернет-банкінгу по поточним рахункам з використанням платіжних карток застосовуються затверджені діючі тарифи/тарифні пакети АТ "АЙБОКС БАНК" на банківські послуги в національній та іноземних валютах для
фізичних осіб, для поточних рахунків без використання платіжних карток» за посиланням https://iboxbank.online/ua/potochni_rahunki.html.
1

Плата комісійної винагороди списується Банком з рахунку клієнта у розмірі еквівалента в гривнях за курсом НБУ в день відображення операції по рахунку, шляхом продажу валюти на МВРУ.

2

Додаткові платіжні картки можуть оформлюватись будь якого класу, але не більше базової платіжної картки тарифного пакету. При оформленні додаткових карт додаткові послуги та сервіси сплачуються окремо. Додаткові платіжні картки обслуговується за тарифами базової платіжної картки
тарифного пакету. Тариф за оформлення в рік.
3

Згідно Інструкції НБУ №492 поповнювати ПК в валюті має право лише держатель ПК та/або його довірена особа, за наявності довіреності. У разі поповнення ПК в національній валюті третьою особою без довіренності сплачується комісія визначена в окремих тарифах Банку.

4

Не підтвердженою вважається претензія , по якій в результаті проведеного розслідування факти, викладені Клієнтом не отримали підтвердження . А саме: за результатами інкасації АТМ не підтверджується факт не отримання грошових коштів Клієнтом ; за результатами запиту торговця
оспорювана покупка підтверджена чеками з підписом ; операції , здійснені з використанням реквізитів картки ( Інтернет- операції) і т.і.
5

Сума вноситься на рахунок в якості незнижувального залишку до початку процесу у відповідності заяви клієнта щодо участі в арбітражному процесі.

6

Неактивний рахунок - це рахунок по якому протягом 6 (шести) місяців і більше не було жодного зарахування та/або списання коштів (крім зарахування процентів та списання комісій по Рахунку). У випадку, коли залишок коштів на рахунку менше встановленого тарифу, комісія списується у
розмірі залишку коштів на рахунку та подальше нарахування та списання комісії не здійснюється.
7

Встановлюється згідно рішення КУАП.

9

Послуга надається виключно для рахунків у національній валюті.

10

Розмір комісії залежить від договірних відносин з отримувачем коштів та доводиться клієнту до моменту ініціювання переказу.

11

Застосовується в разі, якщо відповідно до договірних відносин з отримувачем коштів плата (комісія) сплачується таким отримувачем; в іншому випадку застосовується п. 4.7.3.

*Послуги не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість

