ap-bank.com
0 800 300 170
(безкоштовно по Україні)
ТАРИФИ ТА СТАВКИ НА ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЕРЖАТЕЛІВ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК АТ «АП БАНК»
до банківського продукту «ОЩАДНА КАРТКА»
вводяться в дію з 03.07.2021 року
Тип картки
Visa Classic
Visa Classic Visa Gold
Миттєва
Валюта карткового рахунку
українська гривня (980)
Термін дії картки
3 роки
Операції та послуги
Розмір тарифу
Загальні тарифи відповідно до типів карток
плата не
Відкриття карткового рахунку
100 грн
150 грн
стягується
Плата за обслуговування карткового рахунку в частині розрахунків з використанням основної
50 грн
100 грн
150 грн
міжнародної платіжної картки (сплачується під час перевипуску картки по строку)
Проведення розрахунків довіреною особою клієнта з видачею додаткової міжнародної платіжної
50 грн
100 грн
150 грн
картки до карткового рахунку
Поновлення розрахунків за картковим рахунком, за яким було призупинено видаткові операції за
заявою клієнта з перевипуском картки, в т.ч. по закінченні строку дії, у разі втрати, пошкодження,
50 грн
100 грн
150 грн
викрадення основної або додаткової картки тощо
Поновлення розрахунків за картковим рахунком з перевипуском основної чи додаткової картки за
плата не стягується
ініціативою та\або погодженням банку
Термінове відкриття карткового рахунку протягом 24 годин (з послідуючою видачею платіжної
300 грн
картки ) або терміновий перевипуск платіжної карти
Перевипуск ПІН-коду
10 грн
Зміна ПІН-коду в банкоматі
плата не стягується
Поповнення карткових рахунків, відкритих у АТ «АП БАНК»:
через каси установ АТ «АП БАНК»
плата не стягується
Поповнення карткових рахунків, відкритих у АТ «АП БАНК» безготівковим переказом
плата не стягується
Отримання готівки з рахунку:
в пунктах видачі готівки АТ «АП БАНК»
0,4%+5 грн
в пунктах видачі готівки та мережі банкоматів банків-партнерів*
1%+5 грн
в пунктах видачі готівки та банкоматах інших українських банків
1,5%+5 грн
в пунктах видачі готівки та банкоматах закордонних банків (без врахування комісії інших банків)
1,5%+2 дол. США
Здійснення безготівкових розрахунків в терміналах зареєстрованих на території України (в т.ч. інтернет)
плата не стягується
1% від суми переказу,
Переказ коштів за межі Банку згідно поданої Заяви в АТ «АП БАНК»
min 50,00 грн, max 1500,00 грн
Плата за конвертацію коштів при проведенні операцій, здійснених у валюті, відмінній від валюти рахунку
1,5%
Операції по Р2Р-перекази готівкових коштів з карти на карту (без врахування комісії інших банків)
плата не стягується
Операції за допомогою Мобільного/Інтернет банкінгу AP Bank:
підключення до системи Мобільного/Інтернет банкінгу AP Bank
не тарифікується
тимчасове блокування/розблокування картки
плата не стягується
зміна лімітів по картці
плата не стягується
переказ коштів на рахунки в межах Банку
плата не стягується
0,3% від суми переказу,
переказ коштів за межі Банку по СЕП
min 5,00 грн max 1000,00 грн
Операції Р2Р - перекази коштів з карти на карту за допомогою Мобільного/Інтернет банкінгу AP
Bank:
з картки іншого банку на картку АТ «АП БАНК»
плата не стягується
з картки АТ «АП БАНК» на картку іншого Банку
1%+2,5 грн.
з картки іншого Банку на картку іншого Банку
1%+2,5 грн.
Отримання інформації про залишок коштів на рахунку (за кожний запит):
у банкоматі іншого банку
5 грн
Надання щомісячних виписок по рахунку:
- у Банку
плата не стягується
по E-mail (один раз на місяць за окремою заявою клієнта)
плата не стягується
по E-mail (більше одного разу на місяць, за кожне повідомлення, за окремою заявою клієнта)
5 грн
від 0,00 до 50 000,00 грн. (включно) – 5%
від 50 000,01 грн. до 100 000,00 грн.
Процент за користування залишками на рахунку
(включно) – 6%
від 100 000,01 грн. – 7%
Надання довідки про наявність, стан рахунку за заявою клієнта
100 грн
Запит копії документа, який підтверджує операцію по картці крім операцій одержання готівки в
5 дол. США
банкоматі
Щомісячна плата за обслуговування недіючого рахунку**
10 грн., але не більше залишку на рахунку
Плата за проведення процедури розслідування руху коштів за картковим рахунком за заявою
10 дол. США
клієнта
Блокування карткового рахунку шляхом постановки картки в електронний стоп-список за заявою
плата не стягується
клієнта
100 дол. США за 2 тижні перебування
Блокування карткового рахунку шляхом постановки картки до міжнародного СТОП-ЛИСТА
реквізитів картки у СТОП-ЛИСТІ
Щомісячна плата за надання сервісу GSM-banking з інформування про операції за картковим
плата не стягується
рахунком на телефон клієнта
Плата за додаткові послуги міжнародної платіжної системи Visa International (повернення до
Сума фактичних витрат банку згідно
банку вилученої картки клієнта, екстрена видача готівки, екстрена заміна картки, послуги з
повідомлення платіжної системи, але не
нестандартного проведення авторизації тощо)
більше доступного залишку на рахунку
* банками-партнерами, є банки, що входять до банкоматної мережі "Радіус". Перелік банків-партнерів може змінюватися.
** недіючим вважається рахунок, термін дії всіх карток до якого закінчився, Клієнт не перевипустив картку протягом 6-ти місяців, на рахунку є залишок коштів.
При виникненні несанкціонованого овердрафта (перевитрати витратного ліміту) по картковому рахунку застосовується процентна ставка в розмірі 50% річних.

