тарифи картки

ПАРАМЕТРИ КАРТКИ
Банк

АТ “ОКСІ БАНК”

Тип картки

Mastercard, world debit не іменна

Платіжна схема

Дебетово-кредитна

Валюта Рахунку

Українська гривня (UAH)

Строк дії

5 років
ВИДАЧА ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ КАРТКИ

Оформлення та обслуговування

не тарифікується

Переоформлення
ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ЗА РАХУНКОМ
Поповнення Рахунку (готівкове і безготівкове)

не тарифікується

Оплата придбаних товарів (робіт, послуг) в торговельній мережі та
Інтернеті
Операції через Мобільний додаток sportbank

10 разів на місяць — не тарифікуються,
далі — 2 грн за операцію

поповнення мобільного рахунку
• сплата комунальних послуг
• поповнення абонентського рахунку Інтернет-провайдеру

не тарифікується

• сплата штрафів, податків та платежів до бюджету
• сплата онлайн-ігор
Комісійна винагорода за видачу готівки
в банкоматах та касах в мережі АТ «ОКСІ БАНК»

не тарифікується
5 разів в місяць не тарифікуються,
далі — 10 грн за операцію

в банкоматах інших українських банків
в касах інших українських банків

1,5%

в банкоматах зарубіжних банків

2%

касах зарубіжних банків

1% + 150 грн

при перевищені 50 000 грн загальної суми видачі готівки в календарному
місяці в будь-який спосіб (банкомат, каса)

1,5% від суми перевищення

Комісійна винагорода за переказ коштів з використанням Мобільного додатку sportbank
перерахування на Картку sportbank

не тарифікується

перерахування з Картки sportbank на картку іншого банку або інші
картки АТ «ОКСІ БАНК»
перерахування на рахунки відкриті в АТ «ОКСІ БАНК»
перерахування на рахунки, що відкриті в інших банках України

0,75% + 2 грн
не тарифікується
до 10 000 грн в місяць не тарифікується,
від 10 000 грн в міс — 0,75%

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ
Нарахування процентів на залишок по Рахунку (річних):

2%, за умови, що на рахунку не менше 100 грн
на кожен день нарахування та послуга
активована в Мобільному додатку sportbank

Комісійна винагорода за купівлю, продаж, обмін (конвертацію) валюти
Плата за отримання інформації по рахунку в банкоматах та касах будьякого банку
Плата за надання виписок по Рахунку на поштову адресу

не тарифікується
50 грн

Терміни, що використовуються в даних тарифах, написані з великої літери, мають те ж значення, що і в Публічній пропозиції (оферті) АТ «ОКСІ БАНК» на укладення Договору про відкриття поточного
рахунку та видачу платіжної картки, надання інших банківських та фінансових послуг в межах проекту «Sportbank».
Дані Тарифи тарифи на Операції, що здійснюються безпосередньо з використанням Картки sportbank та/або її реквізитів, а також всі комісійні винагороди, пов’язані з обслуговуванням та використанням Картки sportbank тарифи на Операції, що відбуваються безпосередньо по Рахунку, тобто без використання Картки sportbank та/або її реквізитів.

