Додаток 1
до Протоколу засідання Тарифного комітету №1 від 10 жовтня 2011 р. із змінами,
внесеними згідно рішення Тарифного комітету №12 від 24 квітня 2012 р.
Для карткових рахунків, по яким не встановлено ліміт кредитування
№
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2

Назва послуги

Вартість послуги

Підключення до послуг "СМС інформування щодо руху коштів на рахунках клієнтів":
в установі Банку
через Контакт-Центр Банку
через банкомат Банку

Безкоштовно

Відправка повідомлень з використанням сервісу SMS - інформування по
спеціалізованому каналу доставки повідомлень GSM - модему (для кожного номеру
мобільного телефону):
повідомлення про рух по рахунку після кожного списання +
баланс рахунку після кожної операції*
повідомлення про рух по рахунку після кожного поповнення +
баланс рахунку після кожної операції*

6 грн./0,8 USD/ 0,6 EUR/
24 RUB, в місяць

* - в разі підключення до послуги додаткової платіжної картки повідомлення відправляються тільки
по тим операціям, які було ініційовано такою платіжною карткою
Умови списання комісії за користування послугами та відновлення надання послуг:
- комісія за перший місяць (місяць, що слідує за місяцем, в якому було підключено послугу), а
також за кожний наступний місяць розраховується та утримується автоматично 1-го числа місяця або
наступного робочого дня, якщо цей день припадає на святковий або вихідний день. Якщо у впродовж
перших 15 днів місяця списання комісії клієнт не забезпечив достатньої, для утримання комісії, суми
коштів на рахунку, то на 16-й день поточного місяця списання комісії Банк відключає клієнта від
послуги. В подальшому послуга не надається, комісія не утримується;
- списання комісій з рахунку в іноземній валюті здійснюється в іноземній валюті в сумі вартості
послуг за таким рахунком згідно з тарифом, та направляється на продаж на міжбанківському
валютному ринку за курсом Банку на день здійснення операції з продажу з подальшою оплатою
послуг, які надаються Банком по рахунку, шляхом утримання суми такої заборгованості з коштів в
національній валюті, отриманих від продажу іноземної валюти, без зарахування їх на поточний
рахунок Держателя в національній валюті.

