
 
ПАКЕТ „ВАЛЮТНИЙ” 

Тарифи  по  операціям з корпоративними   платіжними картками МПС VISA 
Діють з 02.03.2015 року 

                 Відкриття та обслуговування  Visa Business 
Термін дії картки 1 рік 

1 Річне розрахункове обслуговування корпоративної картки 250 грн. 
2 Незнижувальний залишок по картковому рахунку кожного держателя картки 

- для рахунків в гривнях 
- для рахунків в доларах США 
- для рахунків в євро 

 
2000 грн. 

200 доларів США 
200 євро 

3 Перевипуск картки на наступний термін  входить у вартість розрахункового обслуговування 
4 Перевипуск картки у випадку крадіжки чи втрати із внесенням у локальний 

стоп-список (картка перевипускається на термін, який лишився  
невикористаним на втраченій картці) 
Розрахунок  - разово за кожне блокування  

 
250 грн.  

5 Терміновий випуск та перевипуск картки   протягом 3-х днів 
Для рахунків в гривнях, доларах США, євро 

Еквівалент 7 доларів США 

6 Терміновий випуск та перевипуск PIN-коду  протягом 3-х днів 
Для рахунків в гривнях, доларах США, євро 

Еквівалент 3 доларів США 

7 Заміна картки в період її дії за ініціативою Банку  входить у вартість розрахункового обслуговування 
8 Плата за постановку картки у локальний стоп-список 5 грн. 
9 Щомісячна  виписка за операціями по картковому рахунку 

 (отримується у установі Банку) 
входить у вартість розрахункового обслуговування 

10 Розблокування картки в установі Банку  (неправильно набраний ПІН-код) 
Розрахунок  - разово за кожне розблокування 

 
5 грн. 

11 Плата за постановку картки в міжнародний стоп-список (мінімальний термін 
2 тижні, плата за блокування однієї картки в одному регіоні в одному випуску 
стоп-списку, стоп-список поновлюється 1 раз на 2 тижні) 

Еквівалент 30 доларів США 

12 Перевипуск ПІН-конверту 10 грн.  
13 Перевипуск картки та ПІН-конверту в період дії за ініціативою клієнта 

(картка перевипускається на термін, який лишився невикористаним на 
втраченій картці) 

250 грн.  

14 Перевипуск однієї картки в період дії за ініціативою клієнта (картка 
перевипускається на термін, який лишився невикористаним на втраченій 
картці.) 

250 грн.  

15 Проценти, що нараховуються на залишок по картковому рахунку щоміячно, 
процентів річних: 
 - для рахунків в гривні 
 - для рахунків в доларах США, євро 

 
 

Не тарифікується 
Не тарифікується 

16 Поповнення рахунку 
 - у безготівковій формі   
 - готівкою в усіх установах ПАТ „ПФБ”  

 
 1% від суми зарахування, мін. 1,50 грн. 

входить у вартість розрахункового обслуговування 
17 Отримання готівки (розрахунок за кожну операцію):  

в банкоматах та терміналах ПАТ „ПФБ” Не стягується 
в банкоматах банків-партнерів ПАТ „ПФБ” (платіжна мережа „Радіус”) Не стягується 
в банкоматах банків в межах України, які не входять  
до платіжної мережі „Радіус” 

1,5% + 4 грн. (+1% від суми, що перевищує  
еквівалент 10 000 доларів США в місяць) 

в касах банків України 
 

1,5 % мін. 3 грн. (+1% від суми, що перевищує  
еквівалент 10 000 доларів США в місяць) 

в мережі інших банків за межами України 2% мін. екв. 3 дол. (+1% від суми, що перевищує  
еквівалент 10 000 доларів США в місяць) 

18 Видача за вимогою клієнта довідок про наявність та стан карткового рахунку  150 грн. 
19 Отримання інформації про залишок на рахунку через ПОС-термінал в касі 

Банку 
3 грн. 

20 Отримання інформації про стан карткового рахунку/ здійснені операції за 
допомогою SMS- коротких повідомлень 

2,00 грн. за 1 повідомлення 
 

21 Поповнення карткового рахунку через ПОС-термінал в касі Банку 3 грн. 
22 Проведення розслідувань, пов’язаних з трансакціями, проведеними в мережі 

„Радіус” 
Проведення розслідувань, повязаних із зовнішніми транзакціями 
- повернення платежу 
- запит копій основних документів по платежу 
- підготовка до проведення процедури арбітражу  

 
Еквівалент 1,5 доларів США 

 
Еквівалент 7,00 доларів США 
Еквівалент 7,00 доларів США 

Еквівалент 12,00 доларів США 
23 Оформлення дисконтної картки Міжнародної Асоціації Пасажирів Авіаліній Еквівалент 65 доларів США  
24 Комісія за користування несанкціонованим овердрафтом, % річних 60 %  
25 Отримання міні-виписки в банкоматах ПАТ „ПФБ” та банкоматах банків-

партнерів, що підтримують послугу 
3 грн 

26 Отримання готівки з карткового рахунку в касі Банку в разі заблокування, 
втрати , виходу з ладу, перевипуску картки з вини клієнта або її відсутності  
(Видача коштів здійснюється окремим розрахунковим документом) 

5 грн. 

27 Перерахування на інші картки ПАТ ”ПФБ” за допомогою банкомату Послуга не підтримується 
28 Поштове повернення іншим банком картки клієнта  Еквівалент 15 доларів США 
29 Закриття карткового рахунку (по узгодженню з клієнтом) 

- перерахування залишку  на рахунок, відкритий в установі ПАТ ПФБ  
- перерахування залишку на рахунок, відкритий в іншому банку    

 
входить у вартість розрахункового обслуговування 

10 грн. 
Примітки: 
         Всі комісії та оплата за послуги Банку сплачуються виключно в національній валюті за курсом НБУ, що буде діяти на дату 
здійснення оплати. 

 


