«Затверджено»
Додаток №1 до Рішення Тарифного Комітету № 72
Від 11.12.2018 року
набирає чинності з 21.12.2018 року

ТАРИФИ НА БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ
ДЛЯ КЛІЄНТІВ – ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ
Тарифний Пакет «EVOLUTE»
Послуги

Вартість послуг

Коментарі

РАХУНКИ:
Вартість Тарифного Пакету

0 грн

1.1.

Місячний платіж за користування Тарифним
Пакетом

0 грн*
50 грн

1.2.

Електронні вихідні платежі

2 грн

1.3.

Комісія включає:

відкриття рахунку

підключення
системи
Клієнт-Мобільний-Банк
«EVOLUTE»
У вартість входить:
 видача виписок по рахунку в електронній формі засобами
системи Клієнт-Мобільний-Банк "EVOLUTE";
 виконання інших операцій за допомогою системи
дистанційного
обслуговування
Клієнт-Інтернет-Банк
"EVOLUTE".
*перші шість місяців користування
У вартість входить:
 виконання електронних вихідних платежів в національній
валюті протягом розрахункового періоду;

Тарифи на операції з картками міжнародної платіжної системи MasterCard Business ТП «EVOLUTE» для фізичних
осіб підприємців
№

EVOLUTE
Master Card Business
Умови обслуговування карти

1
2
3

Плата за обслуговування основної картки1
Плата за обслуговування додаткової картки
Незнижувальний залишок на картрахунку:

4
4.1
4.2
4.3

Видача готівки2 , власні кошти клієнта
- у банкоматах на території України
- у пунктах видачі готівки на території України
- у пунктах видачі готівки і банкоматах за кордоном

0 грн
0 грн
0 грн

Видача готівки
0,75%**
1,5% + 5 грн
1,5% + 20 грн

Зарахування коштів
5

Зарахування коштів на рахунок

Не встановлюється

Перекази
6

Вихідний переказ через відділення ОТП Банку3

7
8
9
10
11
12

Надання офіційної довідки за рахунком (поштою)
Надання офіційної довідки за рахунком (доставка кур’єром)
Відсотки на залишок коштів на рахунку, річних
Відсотки від суми несанкціонованого овердрафту, відсотків за день4
Плата за з’ясування Банком обставин здійснення операції5
SMS-інформування щодо операцій здійсненних клієнтом та
залишку на картковому рахунку
Плата за переоформлення платіжної картки та ПІН-коду
Терміновий випуск картки та ПІН-коду6
Плата за зміну ПІН-коду
Плата за перегляд балансу по картковому рахунку в банкоматах

1 % min 15 грн.; max 2 000 грн.

Інші умови

13
14
15
16

150 грн.
200 грн.
0%
0,1%

200 грн.
0 грн
200 грн
330 грн
0 грн
0 грн

Правила користування Тарифним Пакетом «EVOLUTE»
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Перелік послуг, що входять до Тарифного Пакету може бути змінений виключно за згодою Банку. Банк має право виключно на
власний розсуд змінювати перелік та тарифікацію послуг, що входять в Тарифний Пакет, за умови попередження Клієнта про
такі зміни за 1 (один) тиждень до дати застосування нових тарифів Банку із зазначенням дати вступу в силу нових тарифів Банку.
Банк вважається таким, що належно повідомив Клієнта, у разі його повідомлення за допомогою системи мобільного банкінгу
EVOLUTE, та/або засобів електронного/ іншого технічного зв’язку, та/або шляхом розміщення інформації на офіційному вебсайті EVOLUTE.
Умови придбання Тарифного Пакету:
2.1. Вартість Тарифного Пакету сплачується Клієнтом одноразово.
2.2. Щомісячна плата за користування Тарифним пакетом не входить у вартість Тарифного Пакету і підлягає сплаті у
відповідності до п.4 Правил користування Тарифним Пакетом.
Умови оплати місячного платежу за користування Тарифним Пакетом:
3.1. Оплата здійснюється у гривнях, шляхом списання Банком місячного платежу за користування Тарифним Пакетом. Клієнт
зобов’язується забезпечити залишок коштів на власному рахунку в Банку в розмірі достатньому для списання Банком платежу за
користування Тарифним Пакетом. Періодичність списання місячного платежу за користування Тарифним Пакетом може
змінюватись Банком самостійно.
3.2. Місячний платіж за користування Тарифним Пакетом списується Банком у разі наявності руху коштів по рахунку/ам Клієнта
протягом розрахункового періоду (окрім операцій по списанню Банком винагороди за надані послуги, якщо такі проводилися). У
разі наявності руху коштів за рахунком/ами Клієнта у період, починаючи з дня утримання комісії і до останнього дня цього
самого місяця, то комісія за цей період буде утримуватись наступного місяця.
3.3. В разі неотримання плати за користування (відсутність достатньої суми на рахунку), Банк може повідомити Клієнта про
необхідність сплати платежу за користування Тарифним Пакетом.
3.4. В разі неотримання Банком щомісячного платежу до 2 числа місяця наступного за тим, в якому повинна бути здійснена
сплата щомісячного платежу, Банк припиняє надання послуг, що складають Тарифний Пакет. В цьому випадку Банк залишає за
собою право стягнення комісій згідно Стандартних Тарифів.
3.5. Після отримання щомісячного платежу Банк протягом 2 (двох) банківських днів відновлює дію Тарифного Пакету Клієнта.
Якщо дата здійснення щомісячного платежу припадає на не банківський день - платежі здійснюються у банківський день, що
передує такому не банківському дню.
Термін дії Тарифного Пакету - до кінця поточного календарного року. Якщо сторони за 14 календарних днів до закінчення
терміну дії Тарифного Пакету не звертаються з пропозиціями щодо зміни умов обслуговування, термін дії Тарифного Пакету
автоматично продовжується на наступний 1 (один) календарний рік.
Послуги, які не входять в Тарифний Пакет, тарифікуються згідно Стандартних Тарифів на банківські послуги для Клієнтів фізичних осіб-підприємців, приватних нотаріусів та адвокатів.
Вчасна доставка SMS-повідомлень не може бути гарантована Банком, оскільки вона залежить від декількох чинників, таких як:
трафік в мережі мобільного зв'язку, місцезнаходження мобільного телефону Клієнта в межах досяжності, у роумінгу, а також чи
ввімкнений мобільний телефон Клієнта. Банк не є оператором мобільного зв'язку, і тому не може гарантувати доставку SMSповідомлень. Банк докладає всіх зусиль для сприяння швидкому усуненню збоїв у роботі послуги SMS-інформування.
Клієнт визнає, що на доставку SMS-повідомлення у будь-який час можуть несприятливо вплинути проблеми з мережею
мобільного зв'язку, форс-мажорні обставини, включаючи без обмеження втручання в площу покриття мережі. Банк не несе
відповідальності перед Клієнтом за будь-яку втрату, пошкодження або витрати, понесені Клієнтом прямо або побічно, в
результаті будь-яких труднощів, що виникли у провайдера послуг мобільного зв'язку Клієнта.
Правила користування MasterCard Corporate для фізичних осіб підприємців

При здійсненні Платіжної операції за межами України Платіжна система перераховує суму операції у долари США та ЄВРО за курсом,
встановленим нею самостійно. Подальший перерахунок у валюту карткового рахунку здійснюється Банком за комерційним курсом, що
встановлюється Банком по операціям з платіжними картками. При здійсненні Платіжної операції на території України в гривні з
карткового рахунку в в дол. США або ЄВРО Банк перераховує суму операції у валюту рахунку за комерційним курсом, що
встановлюється Банком по операціям з платіжними картками. При стягненні комісії клієнт доручає Банку самостійно (без надання
письмового доручення) здійснити продаж іноземної валюти на МВРУ з рахунку клієнта в іноземній валюті згідно з вимогами чинного
законодавства за курсом Банку по операціям з платіжними картками, встановленим на день здійснення операції в розмірі необхідному
для сплати комісії. Право власності на гривневі кошти, отримані після здійснення операції з продажу іноземної валюти, переходить до
Банку з подальшим зарахуванням на відповідний рахунок доходів
1 Плата стягується щомісячно шляхом списання з карткового рахунку. Плата включає відкриття, закриття, переоформлення рахунку,
виконання операцій за розрахунками та інше. У випадку відкриття кредитної лінії до карткового рахунку щомісячна плата за
обслуговування карткового рахунку не встановлюється.
2Стягується шляхом списання з карткового рахунку у валюті рахунку в день списання суми операції з карткового рахунку Інший банк
може самостійно нарахувати додаткову комісію за операції видачі готівки через пункти видачі готівки в установі цього банку або
банкомати.
3 У випадку закриття карткового рахунку, видача коштів з карткового/транзитного рахунку через касу Банку або переказ коштів на
інший рахунок Банку, здійснюється безкоштовно, через 45 днів після оформлення заяви на закриття рахунку. Переказ /повернення
коштів з карткового рахунку клієнта, в разі, якщо він є неналежним отримувачем коштів, здійснюється безкоштовно
4 Відсотки нараховуються щомісячно
5 Плата стягується за операцію щодо якої держателем письмово заявлено про сумніви щодо факту її здійснення, а Банком з’ясовано,
що операція мала місце

6 Комісія стягується з карткового рахунку клієнта. Картка випускається на наступний день після замовлення картки через Довідковий
центр EVOLUTE. Видача картки та ПІН-коду здійснюється у відділеннях м. Києва на вибір клієнта або у регіональних
відділеннях/дирекціях Банку
7 Неактивним вважається картрахунок по якому протягом одного року 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. Діє тільки для клієнтів нерезидентів
** при знятті готівкою суми менше 5 000 грн / місяць не тарифікується

