
Вартість операції

VISA CLASSIC

1. Термін дії картки  із чип модулем 2 роки

2.

2.1. Відкриття карткового рахунку входить до вартості 

обслуговування

-

2.2.
Оформлення та розрахунково-касове обслуговування 

платіжної картки (далі - ПК) протягом терміну дії
100 грн. Оплата стягується при відкритті рахунку

2.3.
Оформлення та розрахунково-касове обслуговування 

додаткових ПК протягом терміну дії
50 грн.

Оплата стягується з КР при відкритті 

додаткової картки 

2.4.

Оформлення ПК в заміні загубленої, вкраденої , 

пошкодженої, вилученої банкоматом, при зміні прізвища 

за ініціативою клієнта

35  грн. Оплата стягується з КР при замовленні картки

2.5.
Терміновий випуск платіжної картки (протягом 1 доби для 

клієнта, м. Київ)
100 грн. додатково до п.2.2

Оплата  вноситься клієнтом в касу банку при 

отриманні ПК або списується з КР 

2.6. Незнижувальний залишок на поточному рахунку 50 UAH/ 5USD/ 5 EUR Автоматично блокується при поповненні 

рахунку3.

3.1. Зарахування готівкових коштів не тарифікується

3.2. Зарахування безготівкових коштів не тарифікується

4.

4.1. У банкоматі або пункті видачі готівки ПАТ "Агрокомбанк" 1 % від отриманої суми

4.2.
В касах ПАТ "Агрокомбанк" без наявності  платіжної 

картки (крім рахунків, які відкриті у іноземній валюті)
20 грн. додатково до п. 4.1.

4.3.
У банкоматах або пунктах видачі готівки іншого банку на 

території України

1,5 % від отриманої суми + 5 

грн.

4.4.
У банкоматах або пунктах видічі готівки інших банків за 

межами України

1,5% від отриманої суми (min 

екв. 3 USD/ 3 EUR)

5.

5.1. В гривні (UAH) 0,0001 %
виплачуються  на  КР щомісячно  в  останній  

робочій  день місяця

5.2. В доларах США (USD) Не нараховується -

5.3. В євро (EUR) Не нараховується -

6.

6.1.

7

7.1.
Безготівковий переказ коштів  на власні рахунки в Банку 

згідно заяви клієнта 
не тарифікується -

7.2. на інші рахунки в Банку згідно заяви клієнта 0,5% (min 2 грн) 

7.3. на рахунки в інших банках згідно заяви клієнта 1% (min 5 грн)

7.4. Безготівкова оплата товарів та послуг не тарифікується -

7.5.
Комісія за безготівкові та готівкові операції, що здійснено 

в валюті, відмінній від валюти рахунку *
1%

Оплата стягується на дату списання коштів з 

КР

7.6.
Розмір Cash-Back (процент від суми операцій  Cash-Back, 

здійснених в торгівельно-сервісній мережі)
Не передбачено -

8.

8.1. Щомісячне обслуговування Інтернет-банкінгу IFOBS не тарифікується -

8.2. Плата за активацію/ деактивацію CVV коду не тарифікується -

8.3.
Щомісячне обслуговування послуги SMS-повідомлень 

(незалежно від кількості повідомлень)
5 грн. Оплата стягується з КР щомісячно

9.

9.1. Зміна щоденних карткових лімітів за заявою клієнта не тарифікується -

9.2. Зміна ПІН-коду через банкомат, за операцію 5 грн.
Оплата стягується з КР під час здійснення 

операції

9.3. Переоформлення ПІН-конверту 10 грн.
Оплата списується з КР по факту надання 

послуги 

10.

10.1.

Проценти за користування коштами в разі виникнення 

несанкціонованої заборгованості за поточним рахунком 

(щомісячно на суму заборгованості), річних

50%

Проценти нараховуються та списуются Банком 

з КР з розрахунку фактичної кількості днів 

користування

11.

Відкриття карткового рахунку та обслуговування платіжної картки **

ТАРИФИ НА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОТОЧНИХ РАХУНКІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ З ВИКОРИСТАННЯМ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК В 

РАМКАХ ТАРИФНОГО ПАКЕТУ "ІНТЕРНЕТ КОРИСТУВАЧ" UAH/ USD/ EUR

№      Вид операції Порядок та строк оплати 

-

Плата за отримання наявних коштів з КР (без врахування комісій інших банків):

Оплата стягується на дату списання коштів з 

КР

Поповнення поточного рахунку

Оплата стягується із суми переказу

Овердрафт на поточний рахунок

Щомісячне нарахування процентів на залишок коштів (річних)

Овердрафт на поточний рахунок надається на кредитну картку згідно рішення  КУАП

Несанкціонована заборгованість за поточним рахунком

Зміна умов розрахункового обслуговування, зміна ПІН-коду

Рахунки в мережі Інтернет та SMS-повідомлення

Безготівкові розрахунки з карткою 

Операції з карткою в разі виникнення надзвичайних ситуацій



11.1

Запити з приводу розслідування платежів та інші послуги, 

повязані із взаємодією з VISA (у гривнях по курсу НБУ на 

день платежу)

Не тарифікується -

11.2. Внесення платіжної картки до стоп-списку Не тарифікується -

11.3. Плата за неправомірне опротестування транзакцій 125 грн.
Оплата стягується з КР після рішення про 

неправомірність опротестування транзакції

12.

українською мовою - 50 грн.

англійською мовою - 100 грн.

12.2
Надання виписки про поточний стан поточного рахунку 

щомісячно
не тарифікується -

12.3.
Надання додаткової виписки у приміщенні Банку (більше, 

ніж один раз на місяць за кожну виписку)
20 грн.

Оплата вноситься клієнтом в касу або 

списується з КР по факту надання довідки

12.4.

Плата за отримання інформації про залишок грошових 

коштів на картковому рахунку (за кожний запит): у касах 

та банкоматах ПАТ "Агрокомбанк" 

не тарифікується -

12.5.  у касах та банкоматах інших банків на території України 1 грн.

12.6 у касах та банкоматах інших банків за кордоном 5 грн.

12.7
Отримання міні-виписки у банкоматах ПАТ 

"Агрокомбанк"
1 грн

13.

13.1.
Підключення до всесвітньої програми Priority Pass Program  

з видачею картки Priority Pass
Не передбачено -

13.2

Компенсація послуг по програмі Priority Pass Program 

(перший візит до залу очікування на 1 особу входить у 

вартість обслуговування)

Не передбачено -

13.3.
Добровільне страхування подорожуючих за кордон СК 

"ГРАВЕ"
Не передбачено -

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

Додаткові послуги

**Згідно Інструкції НБУ №492 поповнювати ПК в валюті має право лише держатель ПК та/або його довірена особа, за наявності довіреності

Оплата списується з КР по факту надання 

послуги 

Оплата вноситься клієнтом в касу або 

списується з КР по факту надання довідки

Виписки за поточним рахунком

12.1
Видача довідки про наявність та стан поточного рахунку 

для пред'явлення у сторонні організації на наступний день/ 

*Плата комісійної винагороди списується Банком з рахунку клієнта у розмірі еквівалента в гривнях за курсом  НБУ в день відображення 

операції по КР, шляхом продажу валюти на МВРУ


