ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!
Інформуємо Вас, що з 26.02.2021р., у зв’язку з переходом на обслуговування на новий
процесінговий центр ПрАТ«Український процесінговий центр», АТ «КБ «ГЛОБУС» вносить
зміни до всіх тарифних планів «ЕЛІТНИЙ», «ПРЕМІАЛЬНА КАРТКА», «ЗАРПЛАТНА КАРТКА
NEW+», «ЗАРПЛАТНА КАРТКА» «ВІДСОТОЧКА+», «ЮНАЦЬКА
КАРТКА», «БІЗНЕС
КАРТА», «СТАНДАРТНА КАРТКА», «ЗАПАСОЧКА», БЮДЖЕТНА КАРТКА» «ДЕПОЗИТНА
КАРТКА» та «ПАРТНЕРСЬКА КАРТКА».
Починаючи з 26.02.2021р. всі тарифні плани будуть мати уніфікований вигляд, а саме:
1. ТП «ЗАПАСОЧКА»;
2. ТП «ДЕПОЗИТНА КАРТА»;
3. ТП «БІЗНЕС КАРТА»;
4. ТП «ЗАПАСОЧКА» для агентів Страхових компаній-Партнерів
5. ТП "ЗАРПЛАТНА КАРТКА+" для працівників Банку «ГЛОБУС»
6. загальні ТАРИФИ, які включатимуть в себе:
- «Преміальна картка» - Masterсard Platinum Contactless та Mastercard World Elite
Contactless, які
використовуються при відкритті рахунків на умовах Пакетів
«МАКСИМАЛЬНИЙ» та «ЕКСКЛЮЗИВ», окрім рахунків, які відкриваються для зарахування
заробітної плати в рамках зарплатних проектів, та пенсій, грошової допомоги від Пенсійного
фонду України/Органів праці та соціального захисту населення;
- «Ощадна картка» - картки, що випускаються на пакеті «Базовий» та «Комфортний» до
поточних рахунків в національній та іноземній валютах з нарахуванням підвищеної відсоткової
ставки на власні кошти на Рахунку, а також картки, які випускались на умовах ТП «Стандартна
картка», «Партнерська картка», «Відсоточка» та «Відсоточка +» до 26.02.2021 року;
- «Юнацька картка» - використовується при відкритті рахунку на ім’я малолітньої особи у
віці від 6-ти до 14-ти років, неповнолітньою особою у віці від 14-ти до 18-ти років та
повнолітньою особою у віці від 18-ти до 25-ти років;
- «Бюджетна картка» - використовується для зарахування на них пенсій, грошової
допомоги від Пенсійного фонду України/Органів праці та соціального захисту населення, а також
зарахування заробітної плати від бюджетних установ України;
- «Зарплатна картка» - для зарахування заробітної плати співробітникам підприємств та
організацій, які обслуговуються у банку в рамках укладених договорів на обслуговування
зарплатних проектів.
Більш детальну інформацію щодо умов обслуговування на умовах вищезгаданих Тарифних
планів та зазначених змін Ви можете дізнатись на дошках оголошень, що розміщені в
операційному залі Головного Банку АТ «КБ «ГЛОБУС», відділеннях АТ «КБ «ГЛОБУС», на
офіційному веб-сайті АТ «КБ «ГЛОБУС» www.globusbank.com.ua, а також зателефонувавши до
Контакт-центру за номером 0 800 300 392.
З повагою,
АТ «КБ «ГЛОБУС»

