ЗАТВЕРДЖЕНО
Протоколом засідання ТК №5 від 30.01.2019 р.
Голова Тарифного комітету
______________ Кисельов Я.Ю.
Ставки, тарифи та умови розрахунково-касового обслуговування поточного рахунку з
використанням платіжної карти в рамках Банківського продукту для корпоративного бізнесу
«Поточний рахунок з використанням платіжної картки МПС MasterCard»
Діють з 01.02.2019 р.
«UNEX-BASE», «UNEXПІДПРИЄМЕЦЬ», «UNEXFREELANCE», «UNEXПослуги та операції
DEBUT», «UNEX-БІЗНЕС»,
«UNEX-БІЗНЕС ПЛЮС»
1. Відкриття, обслуговування поточного рахунку (ПР) з платіжною карткою (ПК*)
1.1. Оформлення пакету послуг, у т.ч.:
1.1.1. Оформлення основної ПК
- Mastercard Word Debit з магнітною смугою
Не тарифікується
- Mastercard World Contactless
Не тарифікується
1.1.2. Річне обслуговування (1) основної ПК
- Mastercard Word Debit з магнітною смугою
100 грн
- Mastercard World Contactless
300 грн
1.1.3. Оформлення основної ПК та щорічне річне обслуговування (1а)
Mastercard Black Edition з додатковими послугами:
- видача картки PriorityPass, у т.ч. ПДВ (2)
- Business Lounge в зоні міжнародних вилетів аеропорту Бориспіль (12)
- Business Lounge в зоні міжнародних вилетів аеропорту Київ (Жуляни)(12)
3 000 грн
- послуга Fast Line на виліт та приліт в аеропорту Бориспіль (12)
- поліс медичного страхування і допомоги при поїздках за кордон
1.2. Комісія за обслуговування ПР, рух коштів на якому був відсутній
в розмірі залишку на КР,
більше 1 року (3)
але не більше 500 грн
2. Нарахування процентів
2.1. На залишок власних коштів, % річних
Не нараховуються
2.2. Плата за користування коштами у разі виникнення несанкціонованої
100%
заборгованості, % річних (4)
3. Оформлення/переоформлення основних та додаткових платіжних карток
3.1. Оформлення додаткових карток (у т.ч. на інших осіб), щорічне обслуговування та переоформлення на
новий термін дії основної та/або додаткових ПК(за кожну наступну додаткову картку), в т.ч. за ініціативою
клієнта у разі втрати, крадіжки, пошкодження, зміна прізвища держателя тощо:
3.1.1. MasterCard World Debit
100 грн
3.1.2. MasterCard World Contactless
300 грн
3.1.3. MasterCard Black Edition з додатковими послугами:
- видача картки PriorityPass, у т.ч. ПДВ (2)
- Business Lounge в зоні міжнародних вилетів аеропорту Бориспіль (12)
- Business Lounge в зоні міжнародних вилетів аеропорту Київ (Жуляни)(12)
3 000 грн
- послуга Fast Line на виліт та приліт в аеропорту Бориспіль (12)
- поліс медичного страхування і допомоги при поїздках за кордон
3.2. Перевипуск основної та додаткової ПК за ініціативою Банку
Не тарифікується
4. Здійснення операцій за ПР:
4.1. Поповнення ПР:
4.1.1. Готівковим шляхом через касу Банку
Не тарифікується
4.1.2. Безготівкові зарахування з поточного рахунку клієнта в Банку
Не тарифікується
5. Безготівковий переказ коштів (5)
5.1. Перерахування коштів за заявою (дорученням) клієнта на переказ коштів:
5.1.1. Переказ коштів на рахунки клієнта в Банку
1 грн

5.1.2. На рахунки клієнта відкриті в інших банках України (СЕП – платіж)
1% від суми
6. Отримання готівки та розрахунки (5)
6.1. Видача готівки (з використанням ПК) через каси і банкомати Банку
0,75% від суми
6.2. Видача готівки (з використанням ПК) через каси і банкомати інших
1,5% + 5 грн
банків України
6.3. Видача готівки (з використанням ПК) через каси та банкомати за
1,8%, мінімум 6 дол. США
межами України
6.4. Безготівкові розрахунки за товари та послуги, в т.ч. мережі Інтернет
Не тарифікується
7. Додаткові послуги
7.1.Дистанційне банківське обслуговування (GSM-banking, для користувачів мобільних телефонів стандарту
GSM)
7.1.1. підключення до сервісу GSM-banking (6) через банкомати АТ
10 грн
«ЮНЕКС БАНК»
7.1.2. щомісячна плата за дистанційне банківське обслуговування (7)
5 грн
7.2. Зміна ПІН-коду через меню банкомату Банку
10 грн
7.3. Комісія за надання довідкової інформації про залишок коштів на ПР в
не тарифікується
банкоматах Банку на екран
7.4. Комісія за надання довідкової інформації про залишок коштів на ПР в
банкоматах Банку - на чек, та в інших банків України і за кордоном - на
5 грн
екран або чек
7.4.1. Комісія за надання міні-виписки через банкомати АТ «ЮНЕКС
5 грн
БАНК»
(8)
7.5. Видача довідок про стан ПР :
7.5.1. за кожну довідку українською мовою
100 грн
7.5.2. за кожну довідку англійською мовою
100 грн
7.6. Надання щомісячної виписки по ПР при зверненні до Банку
Не тарифікується
7.6.1. Надання додаткової виписки довільний період (протягом останніх
25 грн
12 місяців), за кожну
7.6.2. Надання додаткової виписки за період понад 12 місяців від поточної
50 грн
дати, за кожну
7.7. Зміна індивідуальних операційних лімітів по ПК за заявою клієнта
Не тарифікується
7.8. Блокування ПК (держателем через Контакт - центр/клієнтом через
10 грн
установу Банку/Банком)
7.8.1. Розблокування ПК (раніше заявленої як втрачена/викрадена
10 грн
держателем/клієнтом) (кожної окремо) виключно клієнтом за заявою
7.9. Додаткова плата за термінове оформлення/переоформлення основної
300 грн + вартість кур’єрської
або додаткової ПК (9)
доставки, в т.ч. ПДВ
8. Операції з ПК у разі виникнення надзвичайних ситуацій
8.1. Запит, уточнення проведених операцій, що заперечуються власником
ПК, в Міжнародній Платіжній Системі (далі – МПС), у разі якщо
Не тарифікується
претензію клієнта було підтверджено
8.2. Запит, уточнення проведених операцій, що заперечуються власником
100 грн
ПК, в МПС, у разі якщо претензію клієнта було спростовано (10)
(11)
100 грн
9. Ліміт незнижувального залишку по ПР
Не тарифікується
10. Закриття ПР
Примітки:
* термін дії платіжних карток становить 3 роки.
1. Комісія сплачується шляхом договірного списання кожного наступного року в перший робочий
день за днем, який відповідає даті відкриття ПР з ПК, за умови достатності коштів на ПР з ПК.
1а. Комісія сплачується шляхом договірного списання в день надання послуги (відкриття ПР з ПК) та
кожного наступного року в перший робочий день за днем, який відповідає даті відкриття ПР з ПК, за умови
достатності коштів на ПР з ПК.
2. Програма доступу до лаунж-зон 700 аеропортів у 300 містах світу незалежно від класу перельоту
та авіакомпанії. У вартість послуги входить 1 безкоштовне відвідування лаунж-зони. Кожне наступне
відвідування лаунж-зони списується Банком в день оплати рахунку від компанії PriorityPass. Вартість
послуги складає 32 долари США.
3. Процедура перевірки руху коштів по рахунку здійснюється 1 раз на рік з 01 листопада по 31

грудня. Комісія списується з рахунку після перебігу кожного року з дати відсутності руху по рахунку.
Неактивним вважається ПР, по якому протягом 12 (дванадцяти) та більше місяців не проводились операції
(крім операцій, ініційованих Банком, зокрема списання комісій за послуги Банку тощо): зарахування коштів,
зняття готівки, безготівкова оплата товарів та послуг, безготівкове перерахування коштів та залишок по ПР
менше або дорівнює 500 UAH (екв.). Якщо залишок по ПР менше розміру комісії, комісія встановлюється в
розмірі залишку на ПР.
4. Плата списується з ПР в останній робочий день розрахункового періоду.
5. Комісії за надані послуги сплачуються в день надання послуги та/або в день обробки даних від
процесингового центру шляхом договірного списання, якщо інше не передбачено тарифним планом.
6. Різновид дистанційного обслуговування в якому запити на роботу з рахунком формуються за
допомогою мобільного телефону.
7. Комісія сплачується щомісячно в перший робочий день місяця, в якому надається послуга. У
перший місяць надання послуги комісія не стягується. При відсутності грошових коштів на рахунку для
списання послугу буде автоматично відключено. Повторне підключення – при зверненні клієнта протягом
п’яти робочих днів.
8. Комісія сплачується в касі Банку на дату проведення операції.
9. Для Центрального відділення строк термінового оформлення складає 8 годин робочого часу і
вартість кур’єрської доставки дорівнює нулю; для інших відділень Банку строк термінового оформлення
складає чотири робочих дні.
10. Сплачується шляхом договірного списання за результатами розслідування.
11. Незнижуваний залишок слугує гарантією для сплати клієнтом комісії.
12. Дана послуга буде доступна за умови здійснення безготівкових транзакцій на загальну суму не
менш 3 000 грн за останні 30+5 днів за карткою. Зверніть увагу на виняткові транзакції, які не враховуються
при підрахунку суми транзакцій за останні 30+5 днів за карткою: зняття готівки за карткою в банкоматі або в
касі Банку; покупки, які згодом повертаються або компенсуються; переказ залишку коштів; покупки за
допомогою чеків; страхові премії; відсотки; будь-які комісії і збори; дорожні чеки; азартні ігри будь-якого
виду (у тому числі платежі за можливість виграти приз); будь-які покупки в готівковій формі.

