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 Тарифи по обслуговуванню зарплатного проекту пакет «Стандарт»/ 

Schedule of fees and charges for payroll cards 

 

Сплачується власником рахунку/Paid by employees 

 

Найменування тарифу/Type of tariff 

Розмір тарифу/Tariff 

Debit Mastercard 

(PayPass) 
Gold Mastercard (PayPass) 

3 Строк дії платіжної картки/Card validity period 2 роки 2 роки 

4 Обслуговування карткового рахунку/Card account maintenance 

4.1 Відкриття карткового рахунку/Personal cards account 

opening 
Не тарифікується/Free of charge 

4.2 

Закриття карткового рахунку/Personal cards account 

closure**** 

В розмірі залишку на рахунку, але не більше 100 

UAH/ in the amount of the account balance but not more 

than 100 UAH 

4.3 Нарахування процентів на залишок коштів на рахунку 

(річних)/Interest on credit account balance 
Не нараховується/ Free of charge 

5 Обслуговування платіжної картки/Payment card maintenance 

5.1 Оформлення основної платіжної картки/Primary card 

issue 
Сплачується підприємством/Paid by Company 

5.2 Заміна основної платіжної картки  після завершення її 

терміну дії/Replacement of primary card due to its 

expiration 

Сплачується підприємством/Paid by Company 

5.3 Оформлення додаткової платіжної картки/Secondary card 

issue 
150 UAH 250 UAH 

5.4 Заміна додаткової платіжної картки  після завершення її 

терміну дії/Replacement of secondary card due to its 

expiration 

150 UAH 250 UAH 

5.5 Заміна основної/додаткової платіжної картки втраченої 

держателем, пошкодженої з вини держателя та в інших 

випадках за ініціативою власника рахунку/Replacement of 

primary / secondary card holder lost, damaged through the 

fault of the holder and in other cases at the initiative of the 

account holder 

150 UAH 
250 UAH 

  

5.6 Заміна основної/додаткової платіжної картки за 

ініціативою Банку/Replacement of primary/secondary card 

on the initiative of the Bank 

Не тарифікується/Free of charge 

6 Проведення розрахунків за операціями з зарахування коштів на картковий рахунок/Settlements of card 

account crediting operations  

6.1 Готівковими коштами через касу АТ "СЕБ 

КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" (від суми зарахування)/Cash 

deposit to card account via cash desk of JSC "SEB 

CORPORATE BANK" (from the amount credited) 

Не передбачено/Not provided 

6.2 Готівковими коштами через касу АТ "СЕБ 

КОРПОРАТИВНИЙ БАНК"  з метою погашення 

заборгованності перед АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ 

БАНК"  (від суми зарахування)/Cash deposit to card 

account via cash desk of JSC "SEB CORPORATE BANK" 

in order to repay debts to JSC "SEB CORPORATE BANK" 

(from the amount credited) 

Не тарифікується/Free of charge 

6.3 Безготівкове зарахування коштів (від суми 

зарахування)/Noncash funds transfer to the card account 
Не передбачено/Not provided 

6.4 Безготівкове зарахування цільових коштів в рамках 

договору з підприємством/Noncash funds transfer to the 

card account under contract with employer 

Не тарифікується/Free of charge 

7 Проведення розрахунків за операціями зі списання коштів з карткового рахунку/Settlements of card account 

debit operations  

7.1 Видача готівки з використанням платіжної картки в мережі банкоматів/Cash withdrawal  with card using in ATMs: 
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7.1.1 банків-партнерів/of partner banks Не тарифікується/Free of charge 

7.1.2 
інших банків України/of other banks within Ukraine 1% + 3 UAH 

Не 

тарифікується/F

ree of charge 
7.1.3 за межами України*/of other banks outside Ukraine* 1,5 % min 3 USD 

7.2 Видача готівки через касу/Cash withdrawal using cash desk: 

  

7.2.1 АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" /of JSC "SEB 

CORPORATE BANK"  
Не передбачено/Not provided 

7.2.2 АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" при закритті 

карткового рахунку/of JSC "SEB CORPORATE 

BANK" along with card account closure** 

Не тарифікується/Free of charge 

7.2.3 інших банків України/of other banks within 

Ukraine*** 
2% 

7.2.4 за межами України/of other banks outside Ukraine*** 2% 

7.3 Виконання  операцій  за  розрахунками  з  використанням  

платіжних  карток  при  оплаті товарів та послуг/Noncash 

payments for goods or services with card using (in merchant 

POS/Internet) 

Не тарифікується/Free of charge 

8 Додаткові сервіси/Additional services 

8.1 Надання виписок з карткового рахунку в електронному 

вигляді за допомогою sms повідомлення (за одну карту в 

місяць)/Account statements from the card account 

electronically through sms messages (one card per month) 

10 UAH 

8.2  Надання виписок про стан карткового рахунку  в 

електронному вигляді по SMS запиту  (мобільний 

банкінг),  за одну картку в місяць/Account statements on 

the card account electronically by SMS query (mobile 

banking)  

15 UAH 

9 Сервісні послуги/Service maintenance 

9.1 Конвертація валюти розрахунку за платіжною операцією 

в валюту карткового рахунку/Conversion of settlement 

currency for the payment transaction into card account 

currency 1% 

9.2 Надання щомісячної виписки з карткового 

рахунку/Monthly  statement of the card account Не тарифікується/Free of charge 

9.3 Підтвердження залишків за картковим рахунком в 

банкоматах українських банків (крім банкоматів банків-

партнерів)/Confirmation card account balance at ATMs 

Ukrainian banks (excluding ATMs of partner banks) * 0,3 USD 

9.4 Надання довідок та інших документів на паперових 

носіях/Providing Information on paper 50 UAH 

9.5 Плата за проведення розслідування (розшук, запит, уточнення, підтвердження проведених платежів):/Fee for an 

investigation (search, query, clarification, confirmation of payments):  

9.5.1 за непідтверджене оскарження транзакцій за 

операціями в мережі банків-партнерів/ for not 

confirmed protests concerning transactions in the partner 

banks network 50 UAH 

9.5.2 за непідтверджене оскарження транзакцій за 

операціями в інших банках/ for not confirmed protests 

concerning transactions in other banks network* 75UAH+6EUR 

9.5.3 запит копій документів (чеків, сліпів та ін.), що 

підтверджують проведення платежів, залишків за 

картковим рахунком в банку-еквайрі/request copies of 

documents (checks, slips, etc..) evidencing the payments, 

the balance of the card account in the bank-acquirer * 75 UAH + 5,3 EUR 

9.5.4 повторне проведення розслідування (розшук, запит, 

уточнення, підтвердження проведених платежів, 75UAH+6EUR 
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залишків за картковим рахунком)  за запитом 

власника рахунку/re-investigation (search, query, 

clarification, verification of payments, the balance of the 

card account) at the request of the account holder * 

9.5.5 проведення пре-арбітражу або арбітражу/conducting 

pres-arbitration or arbitration 75UAH+26EUR 

9.5.6 направлення листів-звернень до банків-членів МПС 

(Good Faith)/sending letters of appeals to banks-

members of IPS (Good Faith) 75UAH+20EUR 

9.5.7 гарантійний депозит для ініціювання процедури 

арбітражу за ініціативою власника рахунку/guarantee 

deposit to initiate the arbitration procedure initiated by 

the account holder * 500 EUR 

9.6 Компенсація витрат Банку за повернення вилученої 

платіжної картки/Reimbursement of Bank's expenses for 

exempted card return 

В розмірі фактичних витрат/ 

Bank's actual costs 

9.7 Внесення/вилучення платіжної картки до/з локального стоп-списку/Include/exclude card number into local stop-list 

  

9.7.1 при зверненні в службу підтримки Укрексімбанку/by 

phone request to customer support service of JSC 

"Ukreximbank" Не тарифікується/Free of charge 

9.7.2 за письмовим зверненням в Банк/by whiten application 

submitting to Bank Не тарифікується/Free of charge 

9.8 Внесення платіжної картки до міжнародного паперового 

стоп-списку/Including card number into international paper-

based stop-list 

Згідно рахунку платіжної системи/ 

According to Mastercard tariffs 

9.9 Послуги Mastercard за межами України, у випадку втрати/крадіжки/псування картки/Services of Mastercard outside 

Ukraine due to loosing/stealing/breaking cards:  

9.9.1 

термінове отримання готівкових коштів/Urgent cash 

withdrawal money 

Не 

надається/not 

available Згідно рахунку 

платіжної 

системи/ 

According to 

Mastercard tariffs 

Не надається 

/not available 

9.9.2 

термінове переоформлення платіжної картки/Urgent 

replacement of card 

  

Не 

надається/not 

available 

 

  

Не надається 

/not available 

 

    
* Комісії, встановлені в іноземній валюті, стягуються з карткового рахунку в гривні за курсом НБУ на день списання 

коштів з рахунку./Fees that specified in foreign currency are charged from card account in local currency at NBU exchange rate 

for the settlement date. 

** Отримання готівкових коштів в касі АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" без використання платіжної картки 

можливе лише при відсутності можливості використання всіх платіжних карток, оформлених до карткового рахунку (всі 

платіжні картки до рахунку заблоковані)/Cash withdrawal money in cash desk of JSC "SEB CORPORATE BANK" without 

using card is available only if it impossible to use all cards issued to the card account (all cards are blocked) 

*** Банк-еквайр має право стягувати додаткову плату за видачу готівкових коштів через касу банку-еквайра./Bank-

acquirer may charge additional fee for cash withdrawal in its cash desk. 

**** Комісія стягується у випадку, якщо по закінченні 45 денного терміну з дня отримання Банком заяви від власника 

рахунку на закриття карткового рахунку або повідомлення Банком власника рахунку про закриття карткового рахунку за 

ініціативою Банку, власник рахунку не отримав залишок коштів або не надав реквізити іншого рахунку в межах України 

в аналогічній валюті,  для перерахування залишку коштів./ The fee is charged in the case if after 45 days from Bank receiving 

application from the account holder to close the card account or Bank informs account holder about closure of the card account on 

the Bank’s initiative, the account holder has not received balance or has not provided details of other accounts within Ukraine in 

the same currency for transferring the balance. 

 


