Додаток №1 до Протоколу ТК №6-1 від
26.01.2021р.
Тарифи за рахунками, операції по яким здійснюються з використанням корпоративної картки
1
1.1.
1.2.
1.3.

ВІДКРИТТЯ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЗАКРИТТЯ РАХУНКУ
Відкриття рахунку
Комісія за щомісячне розрахунково-касове обслуговування
Комісія за щорічне розрахунково-касове обслуговування

1.4.

Комісія за щомісячне обслуговування неактивного рахунку *

1.5.

Незнижувальний залишок на рахунку

1.6.

Комісія за закриття рахунку

ОФОРМЛЕННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК
Оформлення та видача корпоративної картки (строк дії 3 роки)
Переоформлення на новий термін дії корпоративної картки
Переоформлення корпоративної картки за ініціативою клієнта (протягом терміну дії картки)
ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ
Безготівкове/готівкове зарахування коштів на поточний рахунок, за яким можуть здійснюватися операції з
3.1.
використанням корпоративної картки
3.2. Видача готівки з поточного рахунку з використанням корпоративної картки:
3.2.1. через каси та банкомати АТ «КІБ»
3.2.2. через каси та банкомати інших банків в межах України
3.2.3. через каси та банкомати за межами України
3.3. Оплата товарів/послуг в торгівельній мережі на території України або за її межами

не тарифікується
не тарифікується
не тарифікується
200,00 грн, але не більше
залишку коштів на рахунку
50,00 грн
не тарифікується, якщо
залишок коштів більше або
дорівнює 150,01 грн., в
розмірі залишку на рахунку,
якщо залишок коштів на
рахунку менше або дорівнює
150,00 грн.

2
2.1.
2.2.
2.3.
3

3.4.
3.5.
4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

200,00 грн
не тарифікується
300,00 грн

Без ПДВ

Без ПДВ

Без ПДВ
Без ПДВ

не тарифікується
0,75% мінімум 50,00 грн
1,5% + 20,00 грн **
2,0% + 50,00 грн **
не тарифікується

Без ПДВ
Без ПДВ
Без ПДВ

1,00%

Без ПДВ

Комісія за конвертацію, якщо валюта транзакції відрізняється від валюти при списанні коштів з рахунку
Блокування/роблокування корпоративної картки
ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ
Комісія за надання довідкової інформації про залишок коштів на рахунку в банкоматах та ПОС-терміналах АТ
«КІБ»
Комісія за надання довідкової інформації про залишок коштів на рахунку в банкоматах та ПОС-терміналах банків
в межах та за межами України на чек та/або екран
Надання інформації (виписки) про кожну виконану операцію та залишок коштів на рахунку за допомогою сервісу
SMS-Banking
Зміна щоденного ліміту на операції по корпоративній картці за ініціативою клієнта

не тарифікується
не тарифікується
5,00 грн

Без ПДВ

15,00 UAH

Без ПДВ

не тарифікується

* - Плата за обслуговування неактивного рахунку (при відсутності руху коштів по рахунку клієнта впродовж 12 місяців. До руху коштів по рахунку не відносяться
операції, ініційовані Банком, зокрема: зарахування Банком процентів, нарахованих на залишок коштів, договірне списання комісійної винагороди (комісії) за
надані послуги/здійснені операції, переоцінка валютних коштів, списання коштів на вимогу згідно рішень виконавчих органів, якщо такі мали місце.

** - При видачі готівкових коштів в установах інших банків можуть стягуватися додаткові комісії, встановлені цим банком

