
 Діють з 02.07.2018

п/п Найменування операції/послуги

до 5 000 до 2 000 50 грн до 20 000 до 10 000 150 грн до 40 000 до 10 000 477 грн

від 5 000 

до 25 000

від 2 000 

до 5 000
30 грн

від 20 000 

до 150 000

від 10 000 

до 30 000
130 грн

від 40 000 

до 250 000

від 10 000 

до 40 000
355 грн

Ні від 25 000 від 5 000
не тарифі-

кується
від 150 000 від 30 000

не тарифі-

кується
від 250 000 від 40 000

не тарифі-

кується

2

2.1  щомісячний страховий платіж за страхування майна 

 страховий платіж за медичне страхування при виїзді за кордон: 

  – щомісячний страховий платіж для договорів, укладених до 01.04.2018

  – щомісячний страховий платіж для договорів, укладених з 01.04.2018 

(34)

2.3 щомісячний страховий платіж за медичне страхування та страхування 

здоров'я на випадок хвороби (на території України) (26)

1 ЩОРІЧНА комісія за розрахунково-касове обслуговування рахунків 

(РКО), що діють у рамках Тарифного плану

2

2.1 щорічний страховий платіж за страхування майна (стягується щомісяця 

рівними частинами)

страховий платіж за медичне страхування при виїзді за кордон (стягується 

щомісяця рівними частинами):

  – щорічний страховий платіж для договорів, укладених до 01.04.2018

  – щорічний страховий платіж для договорів, укладених з 01.04.2018 (34)

2.3 щорічний страховий платіж за медичне страхування та страхування 

здоров'я на випадок хвороби (на території України) (стягується щомісяця 

рівними частинами)(26)

2.1 Відкриття Рахунків:

2.1.1 Картковий Рахунок UAH

2.1.2 Картковий Рахунок USD, EUR 

2.1.3 Накопичувальний Рахунок UAH, USD, EUR 

2.2 Закриття Рахунків (33)

3.1 Картковий Рахунок UAH, USD, EUR

3.2 Накопичувальний Рахунок UAH (5)

3.3 Накопичувальний Рахунок USD (5)

3.4 Накопичувальний Рахунок EUR (5)

4.1 Основна картка до кожного карткового Рахунку

4.2 Додаткова картка до кожного карткового Рахунку, яка включена у вартість 

Тарифного плану (32)

4.3 Додаткова плата за термінове оформлення картки за ініціативою Клієнта 

(29)

VISA Classic econom "Рибка"

MC Debit "Mass" (31)

5.2 MC Debit "Срібна монетка" (19)

VISA Classic

MC Debit "Ківі" Contactless (23)

VISA Gold

MC Gold "Клімт" Contactless (23)

VISA Platinum

MC Platinum "Карта світу" Contactless (23) (27)

5.6 Додаткова плата за термінове оформлення картки за ініціативою Клієнта 

(29)

6.1 На рівень Start

6.2 На рівень All Inclusive

6.3 На рівень All Inclusive Ultra

6.4 На рівень All Inclusive De Luxe

6.5 На рівень Le Grand

7.1 Розмір ліміту овердрафту

7.2 Річна відсоткова ставка за користування овердрафтом

8.1 Безготівкові зарахування на

8.1.1 Картковий Рахунок:

основної суми депозиту та процентів за ним, кредитів (6); заробітної плати 

(7); пенсії, соціальних виплат (8); поповнення з інших карткових Рахунків 

через банкомат; поповнення за допомогою послуг MasterCard MoneySend 

та Visa Direct; грошових переказів "За мить"; поповнення з 

накопичувального Рахунку, відкритого у рамках Тарифного плану; з 

поточних рахунків Клієнта, відкритих в АТ "УкрСиббанк" на тарифних 

пакетах: "Offset" в UAH, USD, EUR та "Базовий" в UAH, USD, EUR; коштів, 

отриманих після конвертації, купівлі/продажу іноземної/національної 

валюти на МВРУ та/або МВР згідно з заявою Клієнта, грошових переказів 

між картками через UKRSIB online (тільки для карткового Рахунку UAH) із 

застосуванням номеру картки

інші безготівкові зарахування 

 - на карткові рахунки в UAH

 - на карткові рахунки в USD/EUR

8.1.2 Накопичувальний Рахунок:

основної суми депозиту та процентів за ним (25); поповнення з карткового 

Рахунку, відкритого у рамках Тарифного плану; грошових переказів "За 

мить"; з поточних рахунків Клієнта, відкритих в АТ "УкрСиббанк" на 

тарифних пакетах: "Offset" в UAH, USD, EUR та "Базовий" в UAH, USD, 

EUR; коштів, отриманих після конвертації, купівлі/продажу 

іноземної/національної валюти на МВРУ та/або МВР згідно з заявою 

Клієнта 

(у т.ч. за допомогою послуги "Постійне доручення")

інші безготівкові перерахування UAH, USD, EUR (у т.ч. за допомогою 

послуги "Постійне доручення") (9)

8.2 Готівковими коштами через касу банку без застосування картки

8.2.1 Картковий Рахунок

- власником рахунку (тільки для Рахунку UAH) 

- власником рахунку або довіреною особою (тільки для Рахунків USD та 

EUR)

- третьою особою або довіреною особою (тільки для Рахунку UAH) (9)

8.2.2 Накопичувальний Рахунок

Послуга не надається

Входить у комісію РКО

5.3
50 грн 50 грн Послуга не надається

200 грн

60 грн

Послуга не надається

50 грн

0,01%

1%

120 грн 60 грн

Входить у комісію РКО Входить у комісію РКО 

1%

1%

Входить у комісію РКО Входить у комісію РКО 

120 грн

Послуга не надається

Входить у комісію РКО 

Входить у комісію РКО Входить у комісію РКО Входить у комісію РКО

Послуга не надається

Входить у комісію РКО Входить у комісію РКО Входить у комісію РКО

Послуга не надається

Послуга не надається
70 грн

70 грн

Входить у комісію РКО 

Входить у комісію РКО Входить у комісію РКО Входить у комісію РКО Входить у комісію РКО 

2% min $1 /2% min €1 2% min $1 /2% min €1 Входить у комісію РКО 

1% Входить у комісію РКО

Входить у комісію РКО Входить у комісію РКО Входить у комісію РКО Входить у комісію РКО 

1% Входить у комісію РКО 0,9% 0,75%

Входить у комісію РКО (22)

Послуга не надається Послуга не надається

ПОПОВНЕННЯ РАХУНКІВ

Поповнення карткового та накопичувального Рахунків

0,9% 0,75%

Овердрафт на картковий Рахунок UAH

Послуга не надається Послуга не надається

VISA Gold

Послуга не надається

-

Оформлення карток, включених у вартість Тарифного плану

Послуга не надається

5.4

Послуга не надається 200 грн

50 грн

Оформлення додаткових карток, які не входять у вартість Тарифного плану, 

або перевипуск карток за ініціативою Клієнта у разі втрати, крадіжки тощо (разовий платіж) (20)
Послуга не надається 20 грн Послуга не надається

50 грн

Послуга не надається

Плата за Тарифний план зі щорічною оплатою комісії за РКО рахунків

(періодичність оплати комісії за РКО рахунків (щомісячно або щорічно) - на вибір Клієнта)  

223 грн

VISA Platinum

АБО 

об'єм 

торгових 

операцій 

(за 

місяць), 

грн (2)

10 грн (14) 25 грн (14)

Не здійснюється

100 грн

Входить у комісію РКО

5%

Входить у комісію РКО

Входить у комісію РКО

0,01%

Не нараховуються Не нараховуються

4%

0,01%

MC Gold "Клімт" Contactless або 

VISA Gold «Lady Card»

MC Platinum "Карта світу" Contactless 

(27) 
MC Debit "Mass" (31)

0,01% 0,01% 0,01%

-

All Inclusive All Inclusive Ultra

Так не тарифікується

Сума комісії

Сумарний 

залишок на 

накопичу-

вальних АБО 

на 

депозитних 

Рахунках, грн 

(4)

АБО 

об'єм 

торгових 

операцій 

(за 

місяць), 

грн (2)

Сума комісії

АБО 

об'єм 

торгових 

операцій 

(за 

місяць), 

грн (2)

Не здійснюється

1080 грн

15 грн (14)

370 грн

5 грн 

8 грн (3)

96 грн (3)

Тарифи АТ "УкрСиббанк" на розрахунково-касове обслуговування (РКО) 

рахунків фізичних осіб в національній та іноземних валютах у рамках Тарифних планів 

Start, All Inclusive, All Inclusive Ultra, All Inclusive De Luxe та інформація щодо тарифів ПрАТ СК "Кардіф" та ПрАТ "СК "АХА Страхування"

Сума комісії Сума комісії

Сумарний 

залишок на 

накопичу-

вальних АБО 

на 

депозитних 

Рахунках, грн 

(4)

Сумарний 

залишок на 

накопичу-

вальних АБО 

на 

депозитних 

Рахунках, грн 

(4)

2.2

20 грн

Не здійснюється

Не здійснюється

All Inclusive De Luxe

ТАРИФНІ ПЛАНИ (1)
Плата за Тарифний план зі щомісячною оплатою комісії за РКО рахунків 

(періодичність оплати комісії за РКО рахунків (щомісячно або щорічно) - на вибір Клієнта) 

Щомісячна комісія за розрахунково-касове обслуговування рахунків 

(РКО), що діють у рамках Тарифного плану, в залежності від наявності 

активного депозитного/-их Рахунку/-ів (окрім вкладів на вимогу), АБО 

сумарного мінімального залишку на накопичувальних Рахунках, АБО 

сумарного залишку на активних депозитних Рахунках, АБО від об'єму 

торгових операцій (21)

Наявність 

активного 

депозитного/-

их 

Рахунку/-ів

1

Start

180 грн (3) 360 грн (3)

Не здійснюється

Не здійснюється

18 грн

MC Debit "Ківі" Contactless 

1% 0,9%

216 грн 

3124 грн

60 грн 

Нарахування процентів на залишок (річних)

Відкриття та закриття Рахунків в рамках Тарифного плану

60  грн (35) 60 грн (35)

2.2

120  грн (14) 180 грн (14)

5 грн (35) 5 грн (35)

Входить у комісію РКО

300 грн (14)

Входить у комісію РКО рахунків, що діють у 

рамках Тарифного плану (далі - входить у 

комісію РКО)

Входить у комісію РКО

Входить у комісію РКО Входить у комісію РКО

100 грн

0,01%

3%

Не нараховуються Не нараховуються

0,01%

0,75%

5.1

50 грн

5.5
Послуга не надається

Послуга не надається

80 грн

Входить у комісію РКО Входить у комісію РКО Входить у комісію РКО

269 грн

Перехід на обслуговування на інший вид Тарифного плану (зі щомісячною або щорічною оплатою комісії за РКО рахунків)  (33)

Входить у комісію РКО (22) 28 грн

Входить у комісію РКО (22) 86 грн 269 грн

Входить у комісію РКО

86 грн 269 грн

Входить у комісію РКО

0,9% 0,75%

168 грн (3)

14 грн (3)

30 грн (3)

Послуги страхування:

Послуги страхування:

Не здійснюється

Не здійснюється 15 грн (3)

Не здійснюється

Послуга не надаєтьсяПослуга не надається20 грн

Входить у комісію РКО (22)

Не здійснюється

Входить у комісію РКО 



 - власником рахунку або довіреною особою (тільки для Рахунку UAH) 

 - власником рахунку або довіреною особою (тільки для Рахунків USD та 

EUR)

 - третьою особою

8.3 Готівковими коштами через касу банку із застосуванням картки (тільки 

для карткового Рахунку UAH)

8.4 Готівковими коштами через банкомат з функцією cash-in (для 

накопичувального Рахунку; для карткового Рахунку з застосуванням картки) 

(тільки для Рахунків UAH) 

9.1 Оплата товарів чи послуг

9.2 Плата за проведення операцій із здійснення платежів на користь 

операторів мобільного зв'язку:

в банкоматах АТ "УкрСиббанк":

– з карткового Рахунку UAH

– з карткового Рахунку USD, EUR

9.2.2. через UKRSIB online (СДБО)

9.3 Оплата комунальних послуг за допомогою UKRSIB online (СДБО)

9.4 Безготівкове перерахування коштів 

9.4.1 На рахунки, відкриті в АТ "УкрСиббанк":

9.4.1.1 у рамках Тарифного плану та на будь-які власні депозитні рахунки Клієнта - 

за допомогою UKRSIB online (СДБО), послуги "Постійне доручення" та у 

відділенні банку

9.4.1.2. у рамках Тарифного плану за допомогою StarContact миттєво в режимі 24/7

за межі Тарифного плану (за виключенням депозитних рахунків Клієнта в 

АТ "УкрСиббанк"): через UKRSIB 

online (СДБО) 

(10)

через 

UKRSIB 

online 

(СДБО) (10)

через UKRSIB 

online (СДБО) 

(10)

через 

UKRSIB 

online 

(СДБО) (10)

 - на підставі розрахункових документів Клієнта Входить у 

комісію РКО

Входить у 

комісію РКО

Входить у 

комісію РКО

 - на погашення кредитів Клієнта, отриманих в АТ"УкрСиббанк", у тому 

числі за допомогою послуги "Договірне списання"

На рахунки, відкриті в інших банках:
через UKRSIB 

online (СДБО) 

(10)

через 

UKRSIB 

online 

(СДБО) (10)

через UKRSIB 

online (СДБО) 

(10)

через 

UKRSIB 

online 

(СДБО) (10)

 - на підставі розрахункових документів Клієнта (картковий Рахунок UAH)
8 грн 6 грн 4 грн 2 грн

 - на підставі розрахункових документів Клієнта (картковий Рахунок USD, 

EUR) 
Послуга не 

надається

Послуга не 

надається

Послуга не 

надається

Послуга не 

надається

Комісія за розшук, уточнення, повернення, аннулювання переказів та запит 

щодо проведених платежів (за кожну операцію) (картковий Рахунок USD, 

EUR) 

Послуга не 

надається

Послуга не 

надається

Послуга не 

надається

Послуга не 

надається

9.5 Безготівкове перерахування коштів за допомогою послуги "Постійне 

доручення":

9.5.1  На рахунки, відкриті в АТ "УкрСиббанк"  (крім рахунків, включених у 

Тарифний план, та будь-яких власних депозитних рахунків Клієнта)

 - з карткового Рахунку UAH

 - з карткового Рахунку USD, EUR (для рахунків в іноземних валютах 

дозволяється переказ тільки в рамках рахунків одного Клієнта)

9.5.2  На рахунки, відкриті в інших банках (тільки для карткового 

Рахунку UAH)

9.5.3 Через  UKRSIB online з картки на картку різних рахунків одного 

клієнта в АТ “УкрСиббанк” (тільки для карткового Рахунку UAH)

9.5.4 Через  UKRSIB online з картки на картку між різними клієнтами  АТ 

“УкрСиббанк” (тільки для карткового Рахунку UAH)

9.5.5 Через UKRSIB online для оплати комунальних послуг (тільки для 

карткового Рахунку UAH)

9.5.6 Через UKRSIB online на користь операторів мобільного 

зв’язку(тільки для карткового Рахунку UAH)

Безготівкове перерахування коштів із застосуванням платіжної картки 

або номеру картки: 

– через банкомат з карткового Рахунку Клієнта на інший картковий Рахунок 

в АТ "УкрСиббанк" (тільки для карткового Рахунку UAH)

– за допомогою послуг MasterCard MoneySend та Visa Direct (надаються 

сторонніми банками) (18)

–  через UKRSIB online з картки на картку різних рахунків  одного клієнта в 

АТ “УкрСиббанк” (тільки для карткового Рахунку UAH) із застосуванням 

номеру картки

–  через UKRSIB online з картки на картку між різними клієнтами в АТ 

“УкрСиббанк” (тільки для карткового Рахунку UAH)  із застосуванням 

номеру картки

–  через UKRSIB online з картки даного Тарифного плану на картки інших 

українських банків, емітованих до рахунків в національній валюті, із 

застосуванням номеру картки

–  через UKRSIB online з картки даного Тарифного плану (тільки для 

рахунків в UAH) на револьверні кредитні картки (як між картками одного 

клієнта, так і на картки інших клієнтів в АТ «УкрСиббанк»

9.7 Безготівкове перерахування коштів за допомогою UKRSIB online 

(СДБО) для виплати переказу готівкою по системі "За мить" (тільки 

для карткового Рахунку UAH)

10.1 Перерахування коштів на картковий Рахунок у відповідній валюті, відкритий 

у рамках Тарифного плану:

10.1.1 - за допомогою UKRSIB online (СДБО) та у відділенні банку

10.1.2  - за допомогою StarContact миттєво в режимі 24/7

10.2 Перерахування коштів на погашення кредитів Клієнта, отриманих в АТ 

"УкрСиббанк", за допомогою послуги "Договірне списання"

10.3 Перерахування на інші рахунки (у т.ч. за допомогою UKRSIB online (СДБО))

11.1 Отримання готівки в банкоматах: (11)

11.1.1 АТ "УкрСиббанк" та в мережі банкоматів 

АТ "Укрсоцбанк", АТКБ "Правекс-банк", 

 АТ "Ощадбанк", АТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» та компанії 

«Євронет Україна»

11.1.2 інших українських банків

11.1.3 іноземних банків, крім указаних у п. 11.1.4.

11.1.4 мережі банків-членів фінансової групи BNP Paribas Group та банків-

партнерів, що входять до об'єднання Global ATM Alliance (13)

11.1.5 Обслуговування рахунку при обробці запиту на отримання готівки в 

банкоматі на суму, яка перевищує доступний залишок (перша неуспішна 

спроба за карткою в день не тарифікується) (30) 

11.2 Отримання готівки у касах: (11)

АТ "УкрСиббанк":

 - з карткового Рахунку UAH

 - з карткового Рахунку USD, EUR

11.2.2 інших українських банків

11.2.3 іноземних банків

Зміна витратних лімітів за платіжними картками (за кожною карткою):

– за допомогою UKRSIB online (СДБО)

– за допомогою StarContact 

12.2 Зміна обслуговуючого відділення АТ "УкрСиббанк" за допомогою 

StarContact (за ініціативою Клієнта)

13.1 Купівля іноземної валюти на МВРУ (16)

13.2 Продаж іноземної валюти на МВРУ (16)

13.3 Конвертаційні операції  з безготівковою іноземною валютою (17)

14.1 Підключення до UKRSIB online (СДБО)

14.2 Щомісячна плата за проведення операцій за допомогою StarSMS (12)

14.3 Щомісячна плата за проведення операцій за допомогою StarSMS+ (28)

Входить у комісію РКО 

Входить у комісію РКО 

Входить у комісію РКО Входить у комісію РКО 

Входить у комісію РКО 

Входить у комісію РКО Входить у комісію РКО 

Входить у комісію РКО 

Входить у комісію РКО

Послуга не надається

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

9.6

1% 1% 1% 1%

Входить у комісію РКО 

Входить у комісію РКО

Входить у комісію РКО Входить у комісію РКО Входить у комісію РКО 

Входить у комісію РКО 

Входить у комісію РКО 

Входить у комісію РКО 

Входить у комісію РКО 

2% мін 39 грн /

1,8% мін $ 6 / 1,8% мін € 6

15 грн 10 грн Входить у комісію РКО Входить у комісію РКО 

Не тарифікується

Не тарифікується

Не тарифікується

2%

Не тарифікується Не тарифікується

Не тарифікується

Входить у комісію РКО

2% + 11 грн /

1,3% + $ 1,2 / 1,3% + € 1,2

1,3% + 7 грн /

 1,3% + $ 1,2 / 1,3% + € 1,2 

15 грн 10 грн Входить у комісію РКО 

Послуга не надається

1,3% + 7 грн /

 1,3% + $ 1,2 / 1,3% + € 1,2 

Входить у комісію РКО

Входить у комісію РКО

Не тарифікується

Послуга не надається

Входить у комісію РКО

ОТРИМАННЯ ГОТІВКИ

Входить у комісію РКО 

Не тарифікується

1 грн

Не тарифікується

Входить у комісію РКО Входить у комісію РКО

5 грн

Входить у комісію РКО 

0,2%

20 грн 15 грн

20 грн

$ 50 / € 50 $ 50 / € 50

2,0% мін $ 10 / 

2,0% мін € 10

Входить у комісію РКО Входить у комісію РКО 

2,0% мін $ 20 / 

2,0% мін € 20

у відділенні АТ 

"УкрСиббанк" (15)

Входить у комісію РКО

Здійснення операцій конвертації, купівлі / продажу безготівкових коштів в іноземній валюті: 

0,5%

Отримання готівки з карткового Рахунку

1% Входить у комісію РКО

Послуга не надається

Входить у комісію РКО Входить у комісію РКО Входить у комісію РКО 

1,8% мін 35 грн / 

1,8% мін $ 6 / 1,8% мін € 6

1,8% мін 35 грн / 

1,8% мін $ 6 / 1,8% мін € 6

1,8% мін 35 грн / 

1,8% мін $ 6 / 1,8% мін € 6

Не тарифікується

Не тарифікується Не тарифікується

Не тарифікується Не тарифікується

12.1

20 грн

Не тарифікується

Не тарифікується

1,8% мін 50 грн / 

1,8% мін $ 6 / 1,8% мін € 6

2% мін 55 грн /

1,8% мін $ 6 / 1,8% мін € 6

1,8% мін 50 грн / 

1,8% мін $ 6 / 1,8% мін € 6

1,8% мін 35 грн / 

1,8% мін $ 6 / 1,8% мін € 6

1,3% мін 50 грн/

0,9% мін $ 1,1 / 0,9% мін € 1,1
Входить у комісію РКО (24)

0,9% мін 35 грн/ 

0,9% мін $ 1,1 / 0,9% мін € 1,1    

11.2.1

1,8% + 9 грн /

1,3% + $ 1,2 / 1,3% + € 1,2

1,3% + 7 грн /

 1,3% + $ 1,2 / 1,3% + € 1,2 

1,3% + 7 грн /

 1,3% + $ 1,2 / 1,3% + € 1,2 

Входить у комісію РКОВходить у комісію РКО

1,1% мін 5 грн 2 % мін 10 грн 0,7 % мін 5 грн 0,5 % мін 5 грн

Входить у комісію РКО

0,9% мін 35 грн/ 

0,9% мін $ 1,1 / 0,9% мін € 1,1    

1,3% + 7 грн /

 1,3% + $ 1,2 / 1,3% + € 1,2 

Входить у комісію РКО 

Входить у комісію РКО 

Входить у комісію РКО 

0,5%  макс 1000 грн

Входить у комісію РКО 

0,5% мін 2 грн макс 1000 грн 0,5% мін 1 грн макс 1000 грн

Входить у комісію РКО 

Входить у комісію РКО 

Перерахування з накопичувального Рахунку

Входить у комісію РКО 

Входить у комісію РКО

Входить у комісію РКО 

Входить у комісію РКОВходить у комісію РКО

0,5% мін 4 грн макс 1000 грн

Входить у комісію РКО Входить у комісію РКО 

Входить у комісію РКО Входить у комісію РКО 

Входить у комісію РКО Входить у комісію РКО Входить у комісію РКО 

Входить у комісію РКО 

Входить у комісію РКО 

1 грн 1 грн 1 грн

Не тарифікується

Входить у комісію РКО 

у відділенні АТ 

"УкрСиббанк" 

0,7% 0,5% 0,3%

2,0% мін $ 25 / 

2,0% мін € 25

$ 50 / € 50

Входить у комісію РКО

9.4.1.3

у відділенні АТ 

"УкрСиббанк" (15)

у відділенні АТ 

"УкрСиббанк" (15)

у відділенні АТ 

"УкрСиббанк" (15)

2,0% мін $ 15 / 

2,0% мін € 15

9.4.2

$ 50 / € 50

у відділенні АТ 

"УкрСиббанк" 

у відділенні АТ 

"УкрСиббанк" 

у відділенні АТ 

"УкрСиббанк" 

10 грн

Входить у комісію РКО Входить у комісію РКО Входить у комісію РКО Входить у комісію РКО 

1 грн 1 грн 1 грн 1 грн

Входить у комісію РКО Входить у комісію РКО Входить у комісію РКО Входить у комісію РКО

Платежі та перерахування з карткового Рахунку

Не тарифікується Не тарифікується Не тарифікується Не тарифікується

9.2.1

2 грн 2 грн 2 грн 2 грн

Входить у комісію РКО Входить у комісію РКО Входить у комісію РКО 

Послуга не надається

Входить у комісію РКО 

Входить у комісію РКО 

1 грн 1 грн 1 грн 1 грн

Входить у комісію РКО Входить у комісію РКО Входить у комісію РКО Входить у комісію РКО 

Входить у комісію РКО 

5 грн Входить у комісію РКО

Не тарифікується

Входить у комісію РКО

1,5% + $1 /1,5% + €1 

10 грн

Послуга не надається Послуга не надається

Входить у комісію РКО

1,3% + 7 грн /

 1,3% + $ 1,2 / 1,3% + € 1,2 

Не тарифікується Не тарифікується

7 грн

Входить у комісію РКО Входить у комісію РКО 

РОЗРАХУНКИ

Входить у комісію РКО Входить у комісію РКО Входить у комісію РКО Входить у комісію РКО

Послуга не надається

UKRSIB online (СДБО) та SMS-інформування

Входить у комісію РКО 

15 грн

2% + $ 1 / 2% + € 1 2% + $1 /2% + €1 1,8% + $1 /1,8% + €1 



15.1 Комісія за надання довідкової інформації про залишок коштів на 

картковому Рахунку

в банкоматах АТ«УкрСиббанк»:

 - на екран банкомату

 - на чек банкомату

в мережі банкоматів «Євронет Україна»: 

 - на екран банкомату

 - на чек банкомату

15.2 Комісія за надання довідкової інформації про залишок коштів на 

картковому Рахунку в касах та банкоматах інших банків

Комісія за надання міні-виписки по картковому Рахунку (останні 10 

транзакцій):

 - через банкомати АТ "УкрСиббанк"

 - по SMS-запиту Клієнта

15.4 Видача довідки про наявність та стан карткового Рахунку для надання 

в сторонні організації

Плата за надання виписки по картковому Рахунку

 - у відділенні банку АТ "УкрСиббанк"

 - через UKRSIB online (СДБО)

15.6 Плата за надання звіту за Тарифним планом, у т.ч. ПДВ

15.7 Оформлення довіреності на розпорядження картковим рахунком

Плата за надання виписки по накопичувальному Рахунку

 - у відділенні АТ "УкрСиббанк"

 - через UKRSIB online (СДБО)

Постановка картки в stop-list:

 - локальний

 - міжнародний електронний

 - міжнародний паперовий

17.2 Запит документів, що підтверджують операцію або безпідставне 

оскарження операції за ініціативою Клієнта

(35) Послуга підключається/відключається за бажанням Клієнта при зверненні до обслуговуючого відділення банку.

Виписки по картковому Рахунку

(28) StarSMS+  – це послуга, яка передбачає інформування, що надається в рамках «StarSMS», та  розширений набір SMS-повідомлень про операції за всіма іншими картковими та накопичувальними Рахунками Тарифного плану, в тому числі комісії, 

страхові платежі, нарахування відсотків тощо. 

Комісія стягується за кожну підключену послугу, починаючи з місяця, наступного за місяцем відкриття картрахунку, в разі наявності зарахувань коштів у розмірі від 10 грн/міс та/або списань коштів у розмірі від 10 грн/міс за будь - яким картрахунком, 

відкритим у рамках Тарифного плану. 

(24) Якщо сума отриманої готівки в банкоматах мережі банків-членів фінансової групи BNP Paribas Group та банків-партнерів, що входять до об'єднання Global ATM Alliance, за місяць перевищила  40000UAH/4000USD/3000EUR, здійснюється 

нарахування комісії у розмірі 0,9% на суму такого перевищення. Комісія нараховується до 15-го числа місяця (якщо 15-е число неробочий день, то на наступний робочий день), наступного за місяцем, у якому відбулося зазначене перевищення.         

(26) У рамках Тарифних планів Start, All Inclusive та All Inclusive Ultra надається медичне страхування та страхування здоров'я на випадок хвороби (на території України) на страхову суму в розмірі 10 тис. грн за програмою страхування «Пульс»; у рамках 

Тарифного плану All Inclusive De Luxe  надається медичне страхування та страхування здоров'я на випадок хвороби (на території України) на страхову суму в розмірі 20 тис. грн за програмою страхування «Жити здорово». Медичне страхування та 

страхування здоров'я на випадок хвороби (на території України) надається держателям основної та додаткових карток (на усі класи карток, оформлених відповідно до Тарифного плану), за страхування кожного держателя карток у рамках Тарифного 

плану нараховується окремий страховий платіж. У рамках Тарифного плану з кожним держателем карток може бути оформлений тільки один договір вищевказаної послуги страхування незалежно від кількості оформлених на нього карток .

(27) Держателям карток МС Platinum (далі-картка) надається:

- Сервіс Boryspil Lounge Int., від компанії MasterCard (далі - сервіс) - для карток, емітованих до карткових рахунків в UAH, USD, EUR. Сервіс передбачає пріоритетний доступ до VIP-залу в аеропорті Бориспіль.                                                                 

- Сервіс Fastline Departure, від компанії MasterCard (далі - сервіс) - для карток, емітованих до карткових рахунків в UAH, USD, EUR. Сервіс передбачає проходження авіаційної безпеки та паспортного контролю без черг, через окремий коридор в аеропорті 

Бориспіль.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Обов’язковою умовою надання сервісів Fastline Departure, Boryspil Lounge Int. є об'єм торгових операцій (розрахунки карткою)  за останні 35 днів у розмірі не менше ніж 3000 (три тисячі) гривень за кожною платіжною карткою, за допомогою якої може 

надаватися послуга, для Карткових рахунків в гривні (UAH), або еквівалент цієї суми за офіційним курсом НБУ на дату проведення операції для Карткових рахунків, відкритих в USD, EUR.                                                                                       

- Послуга MasterCard Консьєрж від компанії MasterCard – інформаційна підтримка та організаційна допомога, яка працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень по всьому світі.

Сервіси Boryspil Lounge Int., Fastline Departure та послуга MasterCard Консьєрж не надаються за картками при наявності простроченої заборгованості за картковим рахунком. Для гарантованого відвідування VIP-зали за карткою має бути підключена 

послуга StarSMS.

(15) У відділеннях АТ "УкрСиббанк" переказ можливо здійснити: на будь-які рахунки, відкриті в АТ "УкрСиббанк", якщо Тарифний план обслуговується/був переведений на обслуговування в такому/-е відділенні/-я; тільки між рахунками одного Клієнта, 

якщо Тарифний план не обслуговується в такому відділенні.

(17) Комісія розраховується як відсоток від суми валюти, що конвертується (продається), і сплачується у гривні по курсу НБУ на дату надання послуги.

(16) Комісія розраховується як відсоток від суми національної валюти, отриманої від продажу або витраченої на покупку іноземної валюти на МВРУ, і сплачується на дату надання послуги.

Входить у комісію РКО 

АТ “УкрСиббанк”

вул. Андріївська, 2/12, м.Київ, 04070, Україна

цілодобова служба підтримки StarContact: 729 (безкоштовно з мобільних телефонів), 0-800-505-800 (безкоштовно в межах України), 380-44-590-06-75 (для міжнародних дзвінків)

www.my.ukrsibbank.com

(20) Плата за перевипуск платіжної картки за ініціативою Клієнта, що здійснюється службою підтримки StarContact, не стягується у випадку вилучення платіжної картки банкоматами сторонніх банків.

(25) Депозити, що відкриті та обліковуються на рахунках в АТ "УкрСиббанк".

(23) Перевипуск картки MC Debit здійснюється на картку MC Debit Contactless (окрім карток MC Debit "Срібна монетка"). Перевипуск карток MC Gold здійснюється на картку MC Gold Contactless. Перевипуск картки MC Platinum здійснюється на картку MC 

Platinum Contactless.

(2) Торгові операціїї - операції, здійснені за допомогою платіжної картки в торгово-сервісній мережі, мережі Інтернет, а також поповнення на користь мобільних операторів у банкоматах УкрСиббанку. Дані сумуються по всіх карткових Рахунках Тарифного 

плану. Суми торгових операцій по рахунках в іноземних валютах перераховуються в національну валюту, перерахунок відбувається за курсом НБУ на дату розрахунку даних. 

(13) Повний перелік банків, у банкоматах яких держателі платіжних карток УкрСиббанку можуть обслуговуватись за пільговими тарифами (понад 50 000 банкоматів у різних країнах світу), наведений для ознайомлення на сайті www.my.ukrsibbank.com.

(14) Страхування майна надається тільки держателю основних карток.

(1) Тарифи, що надаються АТ "УкрСиббанк", ПрАТ "СК "Кардіф" та ПрАТ "СК "АХА Страхування". Усі тарифи без ПДВ, за виключенням пунктів, у яких вказано "у т.ч. ПДВ". У рамках Тарифних планів страхові платежі на користь ПрАт "СК "Кардіф" та ПрАТ 

"СК "АХА Страхування" вказані інформаційно. Комісії та плати, які виникають за операціями по всіх Рахунках, відкритих у рамках Договору, стягуються в національній валюті з карткового Рахунку UAH, але у виняткових випадках Банк також має право 

списати суму таких комісій та плат з інших Рахунків (незалежно від наявності необхідних коштів на картковому Рахунку UAH) відповідно до Договору. При цьому такі комісії та плати стягуються відповідно до Тарифів, що діють на день проведення операції 

банком по Рахунку, такий день може відрізнятися від дня надання послуг. Для рахунків, які були переведені на даний Тарифний план з інших Тарифних планів зі збереженням ліміту овердрафту, тарифи на обслуговування такого овердрафту 

залишаються незмінними та відповідають тим тарифам, що діяли згідно з попереднім Тарифним планом. Картки, оформлені в рамках Тарифних планів, випускаються строком на 3 роки. Автоматичний перевипуск карток на новий строк дії не 

здійснюється у випадку відсутності операцій (зарахувань та/або списань коштів) за картковим Рахунком без викорисання картки та з використанням картки за період більше, ніж 3 (три) календарних місяці, які передують даті такого перевипуску, та у разі, 

якщо на дату перевипуску залишок коштів на картковому Рахунку складає менше 50 грн / $ 10 / € 10.

Входить у комісію РКО Входить у комісію РКО 

(10)UKRSIB online (СДБО) - система дистанційного банківського обслуговування. Безготівкове перерахування коштів через /UKRSIB online на рахунки, відкриті в АТ "УкрСиббанк", в USD та EUR здійснюються лише між рахунками Клієнта.

(11) Отримання готівки в національній валюті - у банкоматах та касах усіх банків на території України. Отримання готівки в іноземній валюті на території України - тільки у касах АТ "УкрСиббанк". Отримання готівки в іноземній валюті за межами України - у 

банкоматах та касах банків.

(22) Перехід без зміни рівня Тарифного плану можливо здійснити тільки на відповідний Тарифний план з іншою періодичністю оплати комісії за РКО (щомісячною або щорічною).

(21) 1. Для рахунків, які були переведені з Тарифних планів, що обслуговувалися в рамках зарплатних проектів, на даний Тарифний план (у разі звільнення Клієнта з Підприємства, у разі відсутності зарахувань заробітної плати протягом 6 (шести) місяців 

поспіль або у разі припинення дії договору щодо обслуговування зарплатного проекту, що був укладений між Банком та Підприємством):

- комісія не стягується у календарному місяці, у якому відбулося таке переведення, і починає стягуватися з місяця, у якому зарахування коштів на картрахунок, відкритий в національній валюті у рамках Тарифного плану, перевищили 100 грн.

2. Для рахунків, які були переведені на даний Тарифний план з інших Тарифних планів (крім тих, що обслуговувавалися в рамках зарплатних проектів):

- у національній валюті - комісія почне стягуватися з календарного місяця, у якому були зарахування коштів на картрахунок;

- в іноземній валюті – комісія почне стягуватись за умови наявності зарахувань у розмірі більше 100 грн/міс на картрахунок у національній валюті, але не раніше календарного місяця випуску платіжної картки, що емітована до картрахунку в іноземній 

валюті. Після першого стягнення комісії її подальше стягнення буде здійснюватись незалежно від наявності будь – яких зарахувань та/або списань за рахунками Тарифного плану. У разі переходу на інший вид Тарифного плану (відповідно до п. 6) та/або 

активації картрахунку у національній валюті, комісія почне стягуватись, починаючи з місяця такого переходу, незалежно від наявності оборотів (зарахувань коштів на картрахунок та/або списань коштів з картрахунку) за будь - яким картрахунком 

Тарифного плану.

3. Для всіх рахунків, які були переведені на обслуговування на даний Тарифний план, механізм розрахунку комісії з урахуванням наявності активного депозитного/-их Рахунку/-ів, АБО сумарного мінімального залишку на накопичувальних Рахунках, АБО 

сумарного залишку на активних депозитних Рахунках, АБО об'єму торгових операцій почне застосовуватися з місяця, наступного за місяцем першого нарахування такої комісії.

4. У місяці, в якому було ініційоване закриття Тарифного плану, комісія нараховується в повному розмірі (без урахування наявності активного депозитного/-их Рахунку/-ів, АБО сумарного мінімального залишку на накопичувальних Рахунках, АБО сумарного 

залишку на активних депозитних Рахунках, АБО об'єму торгових операцій).

(12) StarSMS – це послуга, яка дозволяє за допомогою SMS-повідомлень оперативно отримувати інформацію про операції, проведені з використанням платіжної картки, та обмежену кількість SMS-повідомлень про операції за картковим Рахунком без 

використання платіжної картки.

Комісія стягується за кожну підключену до послуги картку, починаючи з місяця, наступного за місяцем відкриття картрахунку, до якого вона випущена, в разі наявності зарахувань коштів у розмірі від 10грн/міс та/або списань коштів у розмірі від 10грн/міс 

за будь - яким картрахунком, відкритим у рамках Тарифного плану. У разі перевипуску картки, підключеної до послуги, комісія стягується за кожну перевипущену картку, починаючи з місяця видачі картки Клієнту.

(3) У рамках Тарифного плану All Inclusive Ultra надається медичне страхування при виїзді за кордон на EUR 30 тис. у рамках програми страхування «Medium»; у рамках Тарифного плану All Inclusive De Luxe  надається медичне страхування при виїзді за 

кордон на EUR 30 тис. у рамках програми страхування «Medium + ». Медичне страхування при виїзді за кордон надається держателям основної та додаткових карток (на усі класи карток, оформлених відповідно до Тарифного плану), за страхування 

кожного держателя карток у рамках Тарифного плану нараховується окремий страховий платіж за медичне страхування при виїзді за кордон. У рамках Тарифного плану кожному держателю карток надається один страховий поліс незалежно від кількості 

оформлених на нього карток. 

(4) По всіх накопичувальних Рахунках Тарифного плану розраховується сумарний мінімальний залишок, що знаходився на рахунках протягом календарного місяця. По всіх активних депозитних Рахунках, відкритих в АТ "УкрСиббанк", розраховується 

сумарний залишок станом на  останній робочий день місяця. Суми залишків по рахунках (накопичувальних або депозитних) в іноземних валютах перераховуються в національну валюту, перерахунок відбувається за курсом НБУ на дату розрахунку даних.

(7) У випадку наявності договору між АТ "УкрСиббанк" та відповідними організаціями про обслуговування виплати заробітної плати в безготівковій формі.

(18) Перекази в національній валюті на території України або в будь-якій валюті за межами України здійснюються Держателем картки у банкоматах інших банків/іншими способами через обладнання сторонніх банків-еквайерів, що надають такі послуги. 

Перекази в іноземній валюті на території України не здійснюються. Додатково може стягуватися комісія за переказ коштів сторонніми банками-еквайерами.

(19) Щоквартально за рахунок власних коштів АТ "УкрСиббанк" здійснює благодійний внесок на рахунок Всеукраїнської благодійної організації «Даун Синдром» у розмірі 1% від суми торгових операціїй, здійснених Клієнтом за допомогою платіжної 

картки. 

17.1

Входить у комісію РКО 

100 грн 100 грн

(8) У випадку наявності договору між АТ "УкрСиббанк" та відповідними Організаціями/Фондами на перерахування пенсій та інших соціально орієнтованих виплат.

(9) Поповнення рахунків здійснюється з обмеженнями, встановленими нормативними актами НБУ.

50 грн (за кожною операцією) 

Відповідно до рахунків міжнародних 

платіжних систем

Відповідно до рахунків міжнародних 

платіжних систем

50 грн (за кожною операцією) 

Відповідно до рахунків міжнародних 

платіжних систем

Відповідно до рахунків міжнародних 

платіжних систем

(5) Відсотки нараховуються на суму мінімального залишку коштів, що знаходилась на рахунку протягом календарного місяця.

(6) Депозити та кредити, що відкриті та обліковуються на рахунках в АТ "УкрСиббанк".

Відповідно до рахунків міжнародних 

платіжних систем

Відповідно до рахунків міжнародних 

платіжних систем

50 грн (за кожною операцією) 50 грн (за кожною операцією) 

Відповідно до рахунків міжнародних 

платіжних систем

Відповідно до рахунків міжнародних 

платіжних систем

Входить у комісію РКО Входить у комісію РКО 

Не тарифікується Не тарифікується Не тарифікується Не тарифікується

Входить у комісію РКО 

Операції з карткою у разі виникнення надзвичайних ситуацій

100 грн

Входить у комісію РКО 

Виписки по накопичувальному Рахунку
16.1

15.5

Входить у комісію РКО Входить у комісію РКО Входить у комісію РКО 

100 грн

Входить у комісію РКО 

Не тарифікуєтьсяНе тарифікується

Входить у комісію РКО Входить у комісію РКО 

15.1.2

Не тарифікується Не тарифікується Не тарифікується Не тарифікується 

7 грн / $ 0,7 / € 0,5

Входить у комісію РКО Входить у комісію РКО 

Входить у комісію РКО Входить у комісію РКО 

15.3

Входить у комісію РКО

Не тарифікується

Входить у комісію РКО 

Не тарифікується

7 грн / $ 0,7 / € 0,5 7 грн / $ 0,7 / € 0,5

Входить у комісію РКО Входить у комісію РКО Входить у комісію РКО 

Входить у комісію РКО Входить у комісію РКО 

7 грн / $ 0,7 / € 0,5

Входить у комісію РКО Входить у комісію РКО 

Входить у комісію РКО 

15.1.1

(30) Комісія стягується, починаючи з другої неуспішної спроби, що здійснена за однією і тією ж карткою в один і той же день.

(33) При закритті Тарифного плану зі щорічною оплатою комісії за РКО рахунків або при переході з Тарифного плану зі щорічною оплатою комісії за РКО рахунків на обслуговування на інший вид Тарифного плану (зі щомісячною або щорічною оплатою 

комісії за РКО рахунків) до закінчення 1 року після сплати такої комісії – повернення Клієнту частини раніше сплаченої щорічної комісії за РКО рахунків не здійснюється.

(29) Для тарифного плану Start, All Inclusive, All Inclusive Ultra термінова доставка картки виконується протягом 2-4 робочих днів.

Для тарифного плану All Inclusive De Luxe:

- Для Києва, обласних центрів і великих міст - термінова доставка картки виконується на наступний робочий день за умови, що термінове оформлення картки відбулося до 12:30 поточного робочого дня. Якщо термінове оформлення картки відбулося після 

12:30 поточного робочого дня, то така доставка виконується протягом 2-х наступних робочих днів. 

- Для інших населених пунктів - термінова доставка картки виконується протягом 1-3 робочих днів.

(32) Без додаткової плати випускається (та перевипускається за ініціативою Банку у випадках, обумовлених договором) лише одна картка до карткового рахунку за весь період обслуговування такого рахунку незалежно від кількості переходів цього рахунку 

на обслуговування на інші види Тарифних планів, передбачені договором. За випуск (перевипуск за ініціативою Клієнта) другої та наступних карток стягується комісія відповідно до тарифів на оформлення додаткових карток, які не входять у вартість 

Тарифного плану.

(34) Договори, які перевипущені з 01.04.2018 на новий термін дії, обслуговуються за умовами для договорів, укладених з 01.04.2018.  

(31) У рамках Тарифного плану Start перевипуск картки VISA Classic econom "Рибка" здійснюється на картку MC Debit "Mass".


