Затверджено рішенням Бюджетно-тарифного
комітету Полікомбанку
(протокол від 31.08.2021 р. № 2108/48).

ВИТЯГ З ТАРИФІВ
Полікомбанку по обслуговування платіжних карток
№
п/п

Найменування послуги

Вартість
послуги

3.

Обслуговування платіжних карток власної емісії
(ПРОСТІР, НСМЕП на базі міжнародних стандартів)
Видача готівкових коштів з рахунку з використанням
картки:
1) в банкоматах та терміналах Полікомбанку;
безкоштовно
2) в банкоматах та банківських терміналах інших банків.
безкоштовно
Видача готівкових коштів з рахунку без використанням
1% від суми, але не
1
картки
менше 20 грн
Блокування картки клієнтом
безкоштовно

4.

Розблокування картки, раніше заблокованої клієнтом

5.

Оформлення нової картки за ініціативою клієнта2:
- з магнітною смугою для відділень Чернігівської області та в
м. Київ;
- з магнітною смугою для відділення в м. Дніпро;
- з магнітною смугою та безконтактним EMV-чипом.
Зміна ПІН-коду в банкоматах

1.

2.

6.
7.
8.

Надання через банкомат Полікомбанку міні-виписки по
картковому рахунку (7 останніх операцій)
Запит балансу картки в банкоматах інших банків

9.

Переказ коштів з однієї платіжної картки на іншу картку

20 грн
80 грн
150 грн
250 грн
10 грн
5 грн
3 грн
2,50 грн

Додаткові картки
10. Оформлення та видача додаткової платіжної картки до

існуючого поточного рахунку
11. Вартість щомісячного розрахункового обслуговування
(за кожну додаткову картку)

1

50 грн
10 грн

– Тариф застосовується тільки при діючій картці та не застосовується:

при видачі коштів, що перераховані як пенсія або грошова допомога;
при видачі коштів при закритті рахунку;
при видачі коштів при переоформленні картки;
при відсутності технічної можливості здійснити операцію через банкомат або термінал, що
підтверджується відділом карткових продуктів та платіжних систем.
2
– Клієнт не сплачує комісії за перевипуск платіжної картки у разі:
- пошкодження магнітної стрічки або за умови інших обставин, які роблять користування
платіжною карткою неможливим та виникли не з вини клієнта (за умови повернення
платіжної картки до Банку);
- заміни картки «ПРОСТІР» на «ПРОСТІР-ВИНАГОРОДА» з магнітною смугою.

