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Найменування послуги¹

Вартість операції (послуги)

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Валюта Prepaid карти
електронні гроші, виражені в гривнях (UAH)
Строк дії Prepaid карти
до 3-х років
Географія використання Prepaid карток
територія України, підконтрольна українській владі
Оформлення та обслуговування Prepaid картки
входить у вартість п. 6.1
Оформлення та обслуговування додаткової картки на
ім'я довіреної особи

послуга не надається

ОСНОВНІ ПОСЛУГИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ОПЕРАЦІЙ З ЕЛЕКТРОННИМИ ГРОШИМА
Приймання готівкових/безготівкових коштів для обміну на електронні гроші і поповнення наперед оплаченої
карти шляхом:

5

5.1 - поповнення карток в обмін на готівкові кошти у відділеннях та
банкоматах Банку
5.2 - поповнення карток в обмін на безготівкові кошти через
інтернет - банкінг
5.3 - поповнення карток в обмін на безготівкові кошти - переказ з
використанням платіжних карток Visa (технологія Visa
Direct)/MasterCard (технологія Money Send), банків України за
допомогою сервісу Card-to-Card

входить у вартість оформлення картки
входить у вартість оформлення картки

входить у вартість оформлення картки

Обмін електронних грошей на безготівкові кошти для переказів з використанням Prepaid картки, або її
реквізитів, через банкомат/Industrial24 ²:
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6.1 - Переказ коштів з Prepaid картки на інші картки Банку (в т.ч.
Prepaid картки) через банкомати та інтернет - банкінг Банку
6.2 - Переказ коштів з Prepaid картки на картки, ємітовані іншим
банком через інтернет - банкінг Банку

1% від суми + 5 грн.
1% від суми + 5 грн.
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6.3 - проведення розрахункових операцій за допомогою платіжної
картки в торгових та сервіснихї підприємствах на території України

входить у вартість оформлення картки

Видача готівкових коштів в обмін на електронні гроші з використанням Prepaid картки (без погашення
електронних грошей) 2,5:
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7.1 в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку
7.2 в банкоматах та пунктах видачі готівки інших українських банках
на території України

1% від суми + 5 грн.
1% від суми + 5 грн.

Погашення електронних грошей з обов'язковим пред'явленням паспорту:
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8.1 шляхом обміну на готівкові кошти через касу банку без
використання Prepaid картки

1% від суми + 5 грн.

8.2 шляхом безготівкового переказу коштів на картковий рахунок
Користувача відкритий в АКБ "Індустріалбанк"

1% від суми + 5 грн.

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ
Розрахункове обслуговування неактивної карти
35 грн
(щомісячно)³
Зміна ПІН -коду в банкоматах Банку з використанням
10 грн.
Prepaid картки
Надання виписок у вигляді sms - повідомлень
(отримання sms при кожному поповненні та/або
Входить у вартість оформлення картки
списанні) (щомісячно)
Надання інформації про доступний залишок за допомогою Prepaid картки:
12.1 через касовий POS - термінал/банкомат Банку

1 грн

12.2 через банкомат іншого банку
12.3 через інтернет - банкінг

10 грн
не тарифікується

ОПЕРАЦІЙНІ ЛІМІТИ ВИКОРИСТАННЯ PREPAID КАРТОК
13.1 Ліміт одномоментного залишку
13.2 Обсяг електронних грошей (зняття готівки та/або безготівкові
перекази в т.ч. розрахунки в торгово/сервісній мережі), що може
бути використаний для розрахунків протягом календарного року ⁴
13.3 Ліміт на зняття готіки через ПОС - термінали та банкомати будь
- яких банків

максимум 14 000 грн.
максимум 62 000 грн.
максимум 500 грн. на добу
максимум 4 000 грн. на місяць

13.4 Ліміт на переказ з Prepaid картки АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" на
Prepaid картку АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"

максимум 500 грн. на добу
максимум 4 000 грн. на місяць

1 - АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" не несе відповідальності за комісії, що стягуються іншими банками
2 - Операції здійснюються у відповідності до правил та обмежень, встановлених Національним банком України
3 - Неактивна картка - Prepaid картка з використанням якої протягом 6 (шести) місяців поспіль відсутні операції по зарахуванню та/або
списанню коштів (крім списання комісійниї винагород). У випадку, коли залишок коштів менше встановленого тарифу, комісійна
винагорода списується у розмірі залишку коштів.
4 - Під календарним роком мається на увазі календарний період з 01 січня по 31 грудня включно. У разі вичерпання зазначеного ліміту
залишок електронних грошей, які обліковуються на електроному гаманці, може погашено користувачем готівкою в банкоматі або
пункті видачі готівки банків України за допомогою Prepaid картки або безготівковим шляхом на власний банківський рахунок.
5 - Для цифрових карток дана послуга не доступна

