ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!
Інформуємо Вас що з 18.06.2018р, керуючись пунктом 6.1. Договору на відкриття
поточного рахунку та обслуговування платіжної картки ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (для фізичних
осіб), ПАТ «КБ «ГЛОБУС» вносить зміни та доповнення до Тарифних планів «ЗАПАСОЧКА»,
«ЮНАЦЬКА
КАРТКА»,
«ЗАРПЛАТНА
КАРТКА»,
«ЗАРПЛАТНА
КАРТКА+»,
«ВІДСОТОЧКА+», «ДЕПОЗИТНИЙ», «КАРТКА ГЕРОЯ», «МИТТЄВА КАРТКА»,
«Партнерська картка», «СТАНДАРТНИЙ», «ЕЛІТНИЙ» та «Преміальна карта» на банківські
операції та послуги з використанням платіжних карток для клієнтів ПАТ «КБ «ГЛОБУС».
1. В Тарифному плані „ЗАПАСОЧКА” внесено зміни до «Типу основної картки» та змінено
тариф «Відкриття Рахунку з оформленням основної платіжної картки» та «Оформлення
додаткової платіжної картки терміном дії не більше основної (за кожну картку)» та викладено у
наступній редакції:
Значення тарифу

Порядок
оплати

Тип основної картки

Debit
Debit
MasterCard Gold
Mastercard/De
Mastercard
Chip
bit Mastercard
Contactless
Instant
1. Відкриття, супроводження та закриття поточного карткового рахунку (Рахунку), без ПДВ
1.1. Відкриття Рахунку з оформленням основної
Окремо плата
150 грн.
250 грн.
платіжної картки:
не стягується
1.2. Оформлення додаткової платіжної картки
терміном дії не більше основної (за кожну
50 грн.
150 грн
250 грн.
картку)

Попередня
оплата
окремим
розрахунковим
документом
(або договірне
списання)

2. В Тарифному плані „ЗАПАСОЧКА”, видалена послуга «Оформлення страхового полісу СК
“ГЛОБУС” (Добровільне страхування від нещасних випадків позичальника)».
3. В Тарифному плані „ЗАПАСОЧКА” змінено тариф «Перевипуск основної або додаткової
картки за ініціативою клієнта (у тому числі при її втраті та пошкодженні)», у зв’язку з чим тариф
викладений у наступній редакції:
Значення тарифу
Тип основної картки

2.2.1. Перевипуск основної або додаткової картки за
ініціативою клієнта (у тому числі при її втраті
та пошкодженні)

Debit
Mastercard/De
bit Mastercard
Instant

Окремо плата
не стягується

Debit
Mastercard
Contactless

150 грн.

Порядок
оплати

MasterCard Gold
Chip

250 грн.

Попередня
оплата
окремим
розрахунковим
документом
(або договірне
списання)

4.
В Тарифних планах «ЮНАЦЬКА КАРТКА» та «ВІДСОТОЧКА+» виноска1 викладена у
наступній редакції:

«1 За бажанням клієнта на умовах пакету «БАЗОВИЙ» може бути виготовлена/перевипущена
картка Debit Mastercard Chip вартістю 100,00 грн., Debit Mastercard Contactless вартістю 150,00
грн.»
В Тарифних планах «ЗАРПЛАТНА КАРТКА+» та «ЗАРПЛАТНА КАРТКА» виноска1
викладена у наступній редакції:
1
« Додатково (за умови індивідуального погодження з відповідною посадовою особою банку)
можуть бути виготовлені/перевипущені карткові продукти (Debit Mastercard Chip/ Debit
Mastercard Contactless/ Mastercard Gold/ Mastercard Gold Chip/Mastercard Platinum Chip PayPass)
для керівного складу підприємств (установ), які обслуговуються в рамках зарплатних проектів
без застосування тарифу, передбаченого п 1.2. За бажанням клієнта на умовах пакету
«БАЗОВИЙ» може бути виготовлена/пере випущена картка Debit Mastercard Chip вартістю
100,00 грн, Debit Mastercard Contactless вартістю 150,00 гр.»
5.

6.
В Тарифних планах «ЗАРПЛАТНА КАРТКА+» та «ЗАРПЛАТНА КАРТКА» в п.п. 1.2.
додана можливість відкриття додаткової платіжної картки, а саме Debit Mastercard Contactless, у
звязку з чим, п.п. 1.2. викладений у наступній редакції:
Назва пакету банківських послуг (Пакет)

Тип основної картки, яка входить до пакету

Термін дії картки

БАЗОВИЙ

КОМФОРТНИЙ

МАКСИМАЛЬНИЙ

Debit
Mastercard/
Debit Mastercard
Instant (не
персоніфікована
картка
миттєвого
випуску)1

Mastercard Gold
Chip

Masterсard Platinum

2 роки

1 рік

Chip PayPass

1 рік

1.2. Відкриття додаткової платіжної картки (виключно в гривні):
- Mastercard Standard Virtual з технологією
Окремо плата не стягується
захисту 3D Secure (одна картка у Пакеті)
- Debit Mastercard / Debit Mastercard Instant
50,00 грн.
50,00 грн.
50,00 грн.
- Debit Mastercard Chip

100,00 грн.

100,00 грн.

100,00 грн.

- Debit Mastercard Contactless

150,00 грн.

150,00 грн.

150,00 грн.

- Mastercard Gold

100,00 грн

100,00 грн.

100,00 грн.

150,00 грн.

150,00 грн.

150,00 грн.

300,00 грн.

300,00 грн.

300,00 грн.

- Mastercard Gold Chip (без пакету додаткових
послуг)
- Masterсard Platinum Chip PayPass (без пакету
додаткових послуг)

Порядок
оплати

Попередня
оплата
окремим
розрахунков
им
документом
(або
договірне
списання)

7.
В Тарифному плані «ВІДСОТОЧКА+» в п.п. 1.2. додана можливість відкриття додаткової
платіжної картки, а саме Debit Mastercard Contactless, у звязку з чим, п.п. 1.2. викладений у
наступній редакції:
Назва пакету банківських послуг
(Пакет)

БАЗОВИЙ

КОМФОРТНИЙ

Debit Mastercard/ Debit
Mastercard Instant (не
Mastercard Gold Chip
персоніфікована картка
миттєвого випуску)1
1.2. Відкриття додаткової платіжної картки (терміном дії не більше основної картки):
Окремо плата не стягується (одна
- Mastercard Standard Virtual з
50,00 грн.
картка у Пакеті)
технологією захисту 3D Secure
- Debit Mastercard / Debit Mastercard
50,00 грн.
50,00 грн.
Instant
- Debit Mastercard Chip
100,00 грн.
100,00 грн.
- Debit Mastercard Contactless
150,00 грн
150,00 грн

Порядок
оплати

Тип основної картки, яка входить до
пакету

- Mastercard Gold Chip (без пакету
додаткових послуг)

150,00 грн.

150,00 грн.

Попередня
оплата
окремим
розрахунковим
документом
(або договірне
списання)

8.
В Тарифному плані «ЮНАЦЬКА КАРТКА» в п.п. 1.2. додана можливість відкриття
додаткової платіжної картки, а саме Debit Mastercard Contactless, у звязку з чим п.п. 1.2.
викладений у наступній редакції:
Назва пакету банківських послуг
(Пакет)

БАЗОВИЙ

КОМФОРТНИЙ

Debit Mastercard U Card / Debit Mastercard
Instant U - Card (не
Mastercard Gold Chip
персоніфікована картка
миттєвого випуску)1
1.2. Відкриття додаткової платіжної картки:
- Mastercard Standard Virtual з
технологією захисту 3D Secure (одна
Окремо плата не стягується
картка в Пакеті)
- Debit Mastercard U - Card / Debit
Входить до вартості
Mastercard Instant U – Card/ Debit
50,00 грн.
послуг п. 2.1
Mastercard
тарифного плану
Тип основної картки, яка входить до
пакету

МАКСИМАЛЬНИЙ

Mastercard
Platinum Chip
PayPass

- Mastercard Debit Chip

100,00 грн.

100,00 грн.

Входить до
вартості послуг
п. 2.1 тарифного
плану
100,00 грн.

- Debit Mastercard Contactless

150,00 грн.

150,00 грн.

150,00 грн.

- Mastercard Gold

100,00 грн

100,00 грн.

100,00 грн.

150,00 грн.

150,00 грн.

150,00 грн.

послуга не надається

послуга не надається

300,00 грн.

- Mastercard Gold Chip (без
додаткових послуг)
- Mastercard Platinum Chip PayPass
(без додаткових послуг)

Порядок
оплати

Попередня
оплата
окремим
розрахунко
вим
документо
м (або
договірне
списання)

9.
В Тарифних планах «ЮНАЦЬКА КАРТКА», «ЗАРПЛАТНА КАРТКА», «ЗАРПЛАТНА
КАРТКА+», «ПАРТНЕРСЬКА КАРТКА» та «ВІДСОТОЧКА+» змінено тариф на операції
перевірки балансу за допомогою банкомату або ПОС-терміналу іншого банку на території
України, в зв’язку з чим тариф викладений у наступній редакції:
3.2. Надання інформації про поточний стан Рахунку (операція перевірки балансу):
3.2.2. За допомогою банкомату або ПОС-терминалу
іншого банку на території України

3,00 грн.

Договірне
списання

10.
В Тарифних планах «ЗАПАСОЧКА», «ДЕПОЗИТНИЙ», «КАРТКА ГЕРОЯ», «МИТТЄВА
КАРТКА» та «СТАНДАРТНИЙ» змінено тариф на операції перевірки балансу за допомогою
банкомату або ПОС-терміналу іншого банку на території України, в зв’язку з чим тариф
викладений у наступній редакції:
2.6.2. Надання інформації про поточний стан Рахунку (операція перевірки балансу):
2.6.2.2. За допомогою банкомату або ПОС-терминалу
іншого банку на території України

3,00 грн.

Договірне
списання

11.
В Тарифних планах «ЮНАЦЬКА КАРТКА», «ЗАРПЛАТНА КАРТКА», «ЗАРПЛАТНА
КАРТКА+», «ПАРТНЕРСЬКА КАРТКА» та «ВІДСОТОЧКА+» змінено тариф на операції
перевірки балансу за допомогою банкомату, ПОС-терміналу або терміналу самообслуговування
ПАТ «КБ «ГЛОБУС» або банків-партнерів, в зв’язку з чим тариф викладений в наступній
редакції:
3.2. Надання інформації про поточний стан Рахунку (операція перевірки балансу):
3.2.1. За допомогою банкомату, ПОС-терміналу або
терміналу самообслуговування ПАТ «КБ «ГЛОБУС»
або банків-партнерів

1,00 грн

Договірне списання

12.
В Тарифних планах «ЗАПАСОЧКА», «ДЕПОЗИТНИЙ», «КАРТКА ГЕРОЯ», «МИТТЄВА
КАРТКА» та «СТАНДАРТНИЙ» змінено тариф на операції перевірки балансу за допомогою
банкомату або ПОС-терміналу іншого банку на території України, в зв’язку з чим тариф
викладений в наступній редакції:

2.6.2. Надання інформації про поточний стан Рахунку (операція перевірки балансу):

2.6.2.1. За допомогою банкомату, ПОС-терміналу
або терміналу самообслуговування ПАТ «КБ
«ГЛОБУС» або банків-партнерів

1,00 грн.

Договірне списання

13. В Тарифному плані „ЗАПАСОЧКА” змінено тариф «Надання письмових довідок по
картковому рахунку по запиту клієнта» в зв’язку з чим тарифи викладені у наступній редакції:
2.11.Надання письмових довідок по картковому
рахунку по запиту клієнта

100 грн.

Попередня оплата
окремим
розрахунковим
документом (або
договірне списання)

14. В Тарифному плані «ЕЛІТНИЙ» та «Преміальна карта» змінено тариф «Надання
письмових довідок по картковому рахунку по запиту клієнта» в зв’язку з чим тариф викладено у
наступній редакції:
3.10. Надання письмових довідок по картковому
рахунку по запиту клієнта

100 грн.

Попередня оплата
окремим
розрахунковим
документом (або
договірне списання)

15. В Тарифному плані «ЕЛІТНИЙ» та «Преміальна карта» змінено тариф «Штраф за порушення
термінів погашення процентів за користування овердрафтом в межах ліміту дозволеного
овердрафту» в зв’язку з чим тарифи викладені в наступній редакції:
4.9. Штраф за порушення термінів погашення
процентів за користування овердрафтом в межах ліміту
дозволеного овердрафту

200 грн.
(за кожне порушення строку сплати нарахованих
процентів)

Договірне
списання

16. Тарифний план „ЗАПАСОЧКА”, доповнено тарифом «Штраф за невиконання Клієнтом
вимоги про виконання зобов’язань (в тому числі дострокове) щодо погашення заборгованості по
овердрафту» у наступній редакції:
3.6.Штраф за невиконання Клієнтом вимоги про
виконання зобов’язань (в тому числі дострокове)
щодо погашення заборгованості по овердрафту

20% від суми зобов’язань за овердрафтом
(без врахування процентів за користування овердрафтом
та/або інших штрафів та платежів)
стягується одноразово

Договірне
списання

17.
Тарифний план «ЕЛІТНИЙ» та «Преміальна карта» доповнено тарифом «Штраф за
невиконання Клієнтом вимоги про виконання зобов’язань (в тому числі дострокове) щодо
погашення заборгованості по овердрафту» у наступній редакції:
4.10. Штраф за невиконання Клієнтом вимоги про
виконання зобов’язань (в тому числі дострокове)
щодо погашення заборгованості по овердрафту

20% від суми зобов’язань за овердрафтом
(без врахування процентів за користування овердрафтом
та/або інших штрафів та платежів)
стягується одноразово

Договірне
списання

16.
Тарифний план «Зарплатна картка» та «Зарплатна картка+» доповнено тарифом «Штраф
за невиконання Клієнтом вимоги про виконання зобов’язань (в тому числі дострокове) щодо
погашення заборгованості по овердрафту» у наступній редакції:
4.9. Штраф за невиконання Клієнтом вимоги про
виконання зобов’язань (в тому числі дострокове)
щодо погашення заборгованості по овердрафту

20% від суми зобов’язань за овердрафтом
(без врахування процентів за користування овердрафтом
та/або інших штрафів та платежів)
стягується одноразово

Договірне
списання

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 ПАТ «КБ «ГЛОБУС», відділеннях ПАТ «КБ «ГЛОБУС», на
офіційному веб-сайті ПАТ «КБ «ГЛОБУС» www.globusbank.com.ua, а також зателефонувавши
до Контакт-центру за номером 0 800 300 392.
З повагою, ПАТ «КБ «ГЛОБУС»

