Тарифний план
(по преміальним карткам 1, ощадним карткам2, юнацьким карткам3, бюджетним карткам4, зарплатним карткам)
Назва пакету банківських послуг (Пакет)

Тип основної картки, яка входить до Пакету

Термін дії картки
Послуги (операції)
1.
Послуги, які передбачено Пакетом послуг, без ПДВ
1.1. Оформлення Пакету послуг, відкриття рахунку та основної
платіжної картки

БАЗОВИЙ
Debit
Mastercard
Instant,
Debit
Debit
Mastercard
Mastercard
Instant UContactless/
Card,Debit
Debit
Mastercard
Mastercard
Пенсійна
Contactless
Instant,
Instant
Mastercard
(виключно
Debit
зарплатні
Відсоточка
та
Instant
бюджетні
(не
картки)
персоніфік
ована
картка
миттєвого
випуску) 5
5 років
5 років

КОМФОРТНИЙ

МАКСИМАЛЬНИЙ

ЕКСКЛЮЗИВ

Mastercard Gold
Contactless

Masterсard
Platinum
Contactless

Masterсard World Elite
Contactless

1 рік

0,00

0,00

250,00 (не
застосовується
до клієнтів, які
здійснили
оплату на
умовах п.1.3.2.)

-

-

до 20 000

-

250,00

1.3.2. Щорічна комісія за обслуговування кожної картки в Пакеті
(основної та додаткової)

1.4 Щомісячна комісія за послугу M-banking (підключення до послуги є
обов’язковим)











1.5. Закриття Рахунку
1.6. Відкриття додаткової платіжної картки:
1.6.1 Картки, що входять у вартість Пакету:
Masterсard Platinum Contactless (терміном дії 1 рік), одна картка у Пакеті
(для власника Рахунку або членів родини)
1.6.2 Картки, що не входять у вартість Пакету:
Debit Mastercard Instant (терміном дії 5 років)
Debit Mastercard Contactless/Debit Mastercard Contactless Instant (терміном
дії 5 років)
Masterсard Gold Contactless (терміном дії 1 рік)
Masterсard Platinum Contactless (терміном дії 1 рік)
Masterсard World Elite Contactless (терміном дії 5 років)
1.7. Плата за терміновий випуск платіжної картки/випуск додаткової
платіжної картки (протягом 24 годин, тільки для клієнтів Банку у м. Києві)
1.8. Користування послугою Mastercard Concierge (термін дії
визначається терміном дії картки)
1.9. Підключення карток до сервісів Mastercard в аеропортах України
та світу10:
MasterCard Lounge Міжнародний аеропорт у м. Батумі
MasterCard Lounge Міжнародний аеропорт ім. Шота Руставелі у м.
Тбілісі
MasterCard Lounge Міжнародний аеропорт ім. Ференца Ліста у м.
Будапешт, термінал SkyCourt
MasterCard Lounge Міжнародний аеропорт ім. Анрі Коанда у м.
Бухарест
MasterCard Lounge Міжнародний аеропорт у м. Кишинев
MasterCard Lounge Міжнародний аеропорт Швехат у м. Відень, три
бізнес-зали: Sky Lounge, Jet Lounge та AIR Lounge
MasterCard Lounge міжнародний аеропорт «Шереметьєво»у м. Москва
MasterCard Lounge міжнародний аеропорт «Пулково», у м. СанктПетербург
MasterCard Lounge міжнародний аеропорт ім. Вацлава Гавела у м. Прага
Fast Line на виліт (Fast line Depature) у терміналі D, м/н аеропорт
Бориспіль
Fast Line на виліт (Fast line Depature) у терміналі F, м/н аеропорт
Бориспіль
Fast Line на виліт (Fast line Depature), м/н аеропорт Київ (Жуляни)
Fast Line на приліт (Fast Line Arrival) у терміналі D, м/н аеропорт
Бориспіль
Fast Line на приліт (Fast Line Arrival) у терміналі F, м/н аеропорт
Бориспіль Fast Line на приліт (Fast Line Arrival), м/н аеропорт Київ
(Жуляни)
Fast Track на виліт (Fast Track Depature) в м/н аеропортах Італії
(Венеція, Ф’юмічіно (Рим), Олбія (Сардинія).
Послуги швидкої реєстрації на рейс та здачі багажу
MasterCard Lounge у терміналі D (міжнародні та внутрішні рейси), м/н
аеропорт Бориспіль
MasterCard Lounge у терміналі F (міжнародні рейси), м/н аеропорт
Бориспіль
MasterCard Lounge (міжнародні рейси), м/н аеропорт Київ (Жуляни)
MasterCard Lounge (міжнародні та внутрішні рейси) , м/н аеропорт Львів
MasterCard Lounge (міжнародні рейси), м/н аеропорт Харків

5 років

1 990,00
999,00 6 Тариф
застосовується виключно
до юнацьких карток
Окремо плата не стягується

Окремо плата не стягується

1.2. Підключення до програми лояльності GlobusBonus7
1.3. Комісія за обслуговування Пакету8
1.3.1. Щомісячна комісія за обслуговування кожної картки в Пакеті
(основної та додаткової)

Залежить від виконання умов щодо суми Торгових операції9, грн.

1 рік
Значення тарифу (грн)

0,00

500,00 (не
застосовується
до клієнтів, які
здійснили
оплату на
умовах п.1.3.2.)

0,00

понад
20 000

до 30 000

понад 30
000

1 990,00
(не застосовується до
клієнтів, які здійснили
оплату на умовах п.п.1.1.

та 1.3.1)
7,00 грн. для юнацьких карток клієнтів банку – окремо
плата не стягується
Окремо плата не стягується

Окремо плата не стягується

50,00

Послуга не надається

150,00

Послуга не надається

Послуга не надається
Послуга не передбачена

Послуга не передбачена

Послуга не передбачена

Послуга не передбачена

п. 1.3.1.)

Не стягується

Послуга не надається

Послуга не надається
Плата не стягується
Послуга не надається
Послуга не надається

4 999,00
(не застосовується до клієнтів,
які здійснили оплату на умовах

Послуга не надається
Окремо плата не стягується
Окремо плата не стягується
500,00
Окремо плата не стягується

Окремо плата не стягується

Окремо плата не стягується

Окремо плата не стягується

1.10. Підключення до сервісу Lounge Key (програма доступу у VIP зали)
1.11. Відвідування VIP залів за програмою Lounge Key (за кожне
відвідування)
1.12. Підключення до послуги дистанційного банківського
обслуговування World24 (підключення до послуги здійснюється на
підставі звернення клієнта)
1.13. Підвищення рівня Пакету із відкриттям карток, що входять в
обраний рівень Пакету, та блокуванням карток попереднього рівня Пакету
(при цьому картка Masterсard Platinum Contactless, відкрита на умовах
пакету «МАКСИМАЛЬНИЙ», за вибором клієнта, не блокується та стає
його додатковою карткою у пакеті «ЕКСКЛЮЗИВ»)
1.14. Надання письмової довідки про стан та рух коштів по Рахунку по
запиту клієнта
2.
Подовження терміну дії платіжної картки:
2.1. Перевипуск основної картки та додаткової картки по завершенню
терміну дії або за ініціативою клієнта
2.2.Перевипуск основної або додаткової картки за ініціативою банка
3. Генерація або перевипуск ПІН-коду до платіжної картки за смс –
запитом клієнта
4. Зарахування коштів на Рахунок12:
4.1. За безготівковим переказом в системі дистанційного банківського
обслуговування World24
4.2. За безготівковим переказом в системі банку від власника Рахунку або
третіх осіб
4.3. За безготівковим переказом з інших банків
4.4. Шляхом внесення готівки через каси або через ПОС-термінали АТ
«КБ «ГЛОБУС» власником Рахунку
4.5.Шляхом внесення готівки через каси АТ «КБ «ГЛОБУС» третіми
особами
4.6.Зарахування заробітної плати та інших виплат згідно угод укладених з
АТ «КБ «ГЛОБУС» (в тому числі від бюджетних установ України),
депозитів та відсотків за ними, відкритих в АТ «КБ«ГЛОБУС», пенсій,
грошової допомоги від Пенсійного фонду України/Органів праці та
соціального захисту населення
4.7. Зарахування доходів від підприємницької діяльності, що надійшов з
рахунків АТ «КБ«ГЛОБУС», відкритих в рамках ТП «ІТ ПІДПРИЄМЕЦЬ»
5. Здійснення операцій по Рахунку:
5.1. безготівкова оплата товарів чи послуг за допомогою платіжної
картки (в тому числі в мережі Інтернет)13
5.2. Перерахування коштів:
5.3. переказ на інший рахунок у разі закриття Рахунку
5.4. З картки на картку за допомогою сервісу MasterCard MoneySend за
рахунок власних коштів (послуги постачальника сервісу сплачуються
клієнтом окремо)
5.5. З картки на картку за допомогою сервісу MasterCard MoneySend за
рахунок кредитних коштів (послуги постачальника сервісу сплачуються
клієнтом окремо), якщо такий ліміт передбачено договором
6. Зняття готівкових грошових коштів:
6.1. Власні кошти:
6.1.1. В установах та банкоматах АТ «КБ «ГЛОБУС»
6.1.2. В банкоматах інших банків в Україні:

Послуга не передбачена

Окремо плата не стягується

Послуга не передбачена

30 USD11

Окремо плата не стягується

Входить до вартості послуг п. 1.3. Тарифів

Входить до вартості послуг п. 1.3. Тарифів

150,00

Плата, передбачена п.п. 1.1., 1.6.
Окремо плата не стягується
Окремо плата не стягується

1%
для преміальних, ощадних та юнацьких карток клієнтів банку – окремо плата не стягується

Окремо плата не стягується

Окремо плата не стягується
Окремо плата не стягується

2% від залишку суми на момент сплати комісії
0,2% мин. 5 грн
Для зарплатних, бюджетних карток клієнтів банку – окремо плата не стягується
4,2%+15 грн.

1% +10,00 грн.
0,5%+10,00 грн.
для зарплатних, бюджетних карток клієнтів банку – окремо плата не стягується
2% + 20,00 грн.
для зарплатних,
бюджетних карток
клієнтів банку – окремо
плата не стягується

2% + 20,00 грн.

6.1.3. В установах та торгових точках інших банків в Україні
2% + 20,00 грн.
6.1.4. В установах та банкоматах інших банків за межами України:
6.1.4.1 В установах
2% + 75,00 грн.
6.1.4.2 В банкоматах до 10 000 грн. в місяць (в еквіваленті валюти країни
2% + 75,00 грн.
перебування)
6.1.4.3 В банкоматах понад 10 000 грн. в місяць (в екв. валюти країни
2% + 75,00 грн.
перебування)
6.1.5. В установах АТ «КБ «ГЛОБУС» без використання платіжної картки
1% +10,00 грн.
6.2. Кредитні кошти в межах дозволеного овердрафту (якщо такий ліміт передбачено договором) та/або недозволеного овердрафту
6.2.1.В установах та банкоматах АТ «КБ «ГЛОБУС», інших банків в
Україні та закордоном
4,2%+15 грн.
6.2.2. В установах АТ «КБ «ГЛОБУС» без використання платіжної картки
7. Надання інформації по Рахунку, без ПДВ
7.1. Надання щомісячної виписки:
7.1.1. особисто у приміщенні банку раз на місяць
Окремо плата не стягується
7.1.2. додаткової щомісячної виписки особисто у приміщенні банку
Окремо плата не стягується
7.1.3. електронною поштою

Окремо плата не стягується

7.2. Надання інформації про поточний стан Рахунку (операція перевірки балансу):
7.2.1. За допомогою банкомату, ПОС-терміналу або терміналу самообслуговування АТ «КБ «ГЛОБУС»:
7.2.1.1. перша операція на добу
Окремо плата не стягується
7.2.1.2. починаючи з другої операції на добу
3,00
Окремо плата не стягується
7.2.2. За допомогою банкомату іншого банку на території України
5,00
Окремо плата не стягується
7.2.3. За допомогою банкомату за межами України
15,00
Окремо плата не стягується
8. Зміна умов розрахункового обслуговування:
8.1. зміна щоденних карткових лімітів за заявою клієнта
Окремо плата не стягується
8.2. зміна ПІН-коду через банкомат
10,00 грн.
Окремо плата не стягується
8.3. блокування або тимчасове призупинення дії платіжної картки
Окремо плата не стягується
8.4. розблокування платіжної картки за заявою клієнта
Окремо плата не стягується
9. Обслуговування неактивного Рахунку14
50,00 грн., але не більше фактичного залишку власних коштів на Рахунку на момент сплати комісії
10. Операції за допомогою сервісу дистанційного банківського обслуговування World24:
10.1. запит інформації про залишок коштів по Рахунку
Окремо плата не стягується
10.2. перегляд інформації/історії операцій по Рахунку
10.3. тимчасове блокування платіжної картки
Окремо плата не стягується
10.4. управління лімітами, встановленими на платіжній картці
Окремо плата не стягується
10.5. Перерахування коштів:
10.5.1. Власні кошти
10.5.1.1. на рахунки, відкриті в АТ «КБ «ГЛОБУС»
Окремо плата не стягується
10.5.1.2. на рахунки, відкриті за межами АТ «КБ «ГЛОБУС»
0,2% від суми (min 10,00 грн. max 2 000,00 грн.)
10.5.2. Кредитні кошти в межах ліміту дозволеного овердрафту (якщо такий ліміт передбачено договором) :
10.5.2.1. На рахунок, відкритий в АТ «КБ «ГЛОБУС», та за межами АТ
4,2%+15 грн.
«КБ «ГЛОБУС»
11. Плата за здійснення розслідування в МПС по платіжній картці, у разі,
Окремо плата не стягується
якщо претензія клієнта була підтверджена
12. Плата за здійснення розслідування в МПС по платіжній картці, у разі,
200,00
якщо претензія клієнта була спростована
13. Інші параметри обслуговування Рахунків, без ПДВ
13.1 Мінімальний внесок на Рахунок
Розмір, передбачений п.п. 1.1., 1.5.
13.2 Ліміт обов’язкового залишку на Рахунку:
13.2.1. в доларах США
2% мін 5,00 дол.
13.2.2. в євро
2% мін 5,00 євро
13.3. Відсотки, які нараховуються на залишки власних коштів на Рахунку (%, річних)
13.3.1. у гривнях
7%
7%
9,5%
Для зарплатних, бюджетних карток клієнтів банку –
тариф не застосовується

13.3.2. у доларах США
13.3.3.у євро
13.4. Проценти за користування овердрафтом в межах ліміту дозволеного
овердрафту (якщо такий ліміт передбачено договором)
13.5. Проценти за користування недозволеним (поза межами ліміту) та/або
простроченим овердрафтом
13.6. Процентна ставка в пільговий період кредитування15
13.7. Пільговий період кредитування
13.8. Штраф за порушення термінів погашення процентів за користування
овердрафтом в межах ліміту дозволеного овердрафту
13.9. Штраф за невиконання Клієнтом вимоги про виконання зобов’язань (в
тому числі дострокове) щодо погашення заборгованості по овердрафту

0,1%
0,1%

0,1%
0,1%
42,0% річних

1,0%
0,5%
36%

50% річних
0,0001 % річних
30 календарних днів
400 грн., окрім зарплатних карток, для яких тариф складає 100 грн
(за кожне порушення строку сплати нарахованих процентів)
20% від суми зобов’язань за овердрафтом
(без врахування процентів за користування овердрафтом та/або інших штрафів та платежів) стягується одноразово

*
Довідково:
Порядок оплати тарифів - договірне списання, передбачене п. 2.2.1 та 2.2.2. Договору про надання комплексу послуг банківського обслуговування АТ "КБ "ГЛОБУС".
Mastercard Platinum Chip PayPass у Пакеті «МАКСИМАЛЬНИЙ» та Masterсard World Elite Contactless у Пакеті «ЕКСКЛЮЗИВ» послуги консьерж-сервісу, Lounge Key (програма доступу у VIP зали) та сервіси Mastercard в
аеропортах України та світу надаються до всіх карток у Пакеті.
Якщо валюта операції відрізняється від валюти Рахунку, то валюта операції обмінюється в розрахункову валюту МПС за курсом МПС, а розрахункова валюта МПС обмінюється в валюту Рахунку за комерційним курсом
купівлі/продажу іноземних валют по операціях з використанням платіжних карток АТ «КБ «ГЛОБУС».
Банк залишає за собою право утримувати інші комісії за послуги, що сплачуються Банком міжнародним платіжним системам та не передбачені цими Тарифами.

Програма лояльності для власників карти Masterсard World Elite Contactless ГЛОБУС Банку
ОПИС ЛОЯЛЬНОСТІ
Знижена процентна ставка по діючим у Банку умовам стандартних програм
цільового роздрібного кредитування
На придбання автомобілів (нові авто)
На придбання житла на первинному ринках

РОЗМІР ЛОЯЛЬНОСТІ

Відсоткова ставка зменшується на 1 процентний пункт за відповідну ставку по обраній клієнтом програмі
кредитування протягом терміну дії карти Masterсard World Elite Contactless, враховуючи і її перевипуск.
Відсоткова ставка зменшується на 1 процентний пункт за відповідну ставку по обраній клієнтом програмі кредитування
протягом терміну дії карти Masterсard World Elite Contactless, враховуючи і її перевипуск.

Примітки:

1 «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.
2 «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 02.04.2021 року.
3 «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.
4 «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.
5 Для Юнацьких та Ощадних карток за бажанням клієнта може бути виготовлена та пере випущена основна картка картка Debit Mastercard Contactless/Debit Mastercard Contactless Instant вартістю 150,00 грн . та терміном 5 років.
6 Тариф застосовується при відкритті юнацької картки Masterсard Platinum Contactless у випадку придбання клієнтом пакету «ЕКСКЛЮЗИВ» (лише 1 картка в пакеті)
7 Програма лояльності “GlobusBonus” - бонусна програма, що забезпечує накопичення і використання Бонусів її Учасниками, та в рамках якої Учасники мають можливість обміняти Бонуси на Винагороди на умовах Правил
програми:. https://globusbonus.globusbank.ua/
8 Застосовується протягом календарного року до вступу в силу п. 9 Тарифів «Обслуговування неактивного Рахунку» та залежить від виконання умов щодо суми Торгових операцій. (Торгові операції – це операції, що були здійснені по
рахункам пакету послуг, за допомогою платіжної картки в торгово-сервісній мережі або у мережі Інтернет, за виключенням переказів з картки на картку/операцій повернення товару/послуг та операцій в інтернет та мобільному
банкінгу World24 у попередньому календарному місяці. При врахуванні суми торгових операцій по рахунках в іноземних валютах використовується гривневий еквівалент операції за комерційним курсом банку для платіжних карток
9 Торгові операції – це операції, що були здійснені по рахункам пакету послуг, за допомогою платіжної картки в торгово-сервісній мережі або у мережі Інтернет, за виключенням переказів з картки на картку/операцій повернення
товару/послуг у попередньому календарному місяці. При врахуванні суми торгових операцій по рахунках в іноземних валютах використовується гривневий еквівалент операції за комерційним курсом банку для платіжних карток
10 Для користування сервісами необхідно здійснити розрахунки на суму 6 000 гривень карткою за останні 30+5 днів до подорожі (не враховуються останні 5 днів, а також вихідні перед вильотом). Для власників нових карток
доступний welcome - період протягом 37 днів з дати активації картки (без контролю суми торгових операцій). Скористатися сервісом MasterCard Lounge можна 1 раз на добу. Деталі: www.mastercard.ua

11 Сплачується Клієнтом – власником платіжної картки Platinum Mastercard згідно тарифів програми Lounge Key по курсу НБУ на дату списання комісії з Рахунку на підставі інвойса наданого постачальником послуг, крім того
додатково стягується ПДВ. Комісія списується з Рахунку, в разі відсутності/недостатності коштів на Рахунку комісія списується з будь-яких інших рахунків Клієнта із застосуванням умови про договірне списання.
12 Поповнення Рахунку здійснюється лише при внесенні готівки у тій же валюті, у якій відкрито Рахунок, що поповнюється
13 Безготівкова оплата товарів чи послуг за допомогою платіжної картки - це операції, що були здійснені по рахункам пакету послуг, за допомогою платіжної картки в торгово-сервісній мережі або у мережі Інтернет, за
виключенням переказів з картки на картку/операцій повернення товару/послуг та операцій в інтернет та мобільному банкінгу World24 .
14 Неактивний рахунок – рахунок, за яким протягом останніх 12 місяців з дати останньої видаткової фінансової операції з використанням картки, здійсненої клієнтом банку, не здійснювалось жодної такої операції
15 Пільговий період починається з дня виникнення заборгованості по дозволеному овердрафту та діє протягом 30 календарних днів з дати виникнення заборгованості по дозволеному овердрафту, або до моменту
погашення заборгованості по Рахунку в повному обсязі. Протягом дії пільгового періоду, проценти нараховуються за ставкою зазначеною у п. 13.6. Тарифного плану. У разі не погашення заборгованості протягом
пільгового періоду, нарахування процентів здійснюється виходячи з процентної ставки зазначеної в п. 13.4.Тарифного плану, починаючи з наступного дня після дати закінчення пільгового періоду.

