
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» 

1 1 

Корпоративні картки 

Visa Business / Visa Business Status 



ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНІ КОРПОРАТИВНІ КАРТКИ? 

 

 
• Внесення готівки на рахунок у гривні 

в банкоматах; 

• Видача готівки в гривні на території 

України та в іноземній валюті за 

кордоном; 

• Розрахунки за товари та послуги в  

усіх можливих каналах здійснення  

транзакцій. 
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КОРПОРАТИВНІ ПЛАТІЖНІ КАРТКИ КЛАСУ 

BUSINESS 

Картка Visa Business – це рішення для: 

• корпоративного бізнесу, приватних  

підприємців та незалежних  

підрядників; 

• власників бізнесу, яким необхідно  

розмежувати витрати компанії та  

свої особисті; 

• підприємств, яким потрібен  

зручний та простий у використанні  

спосіб оплати товарів і послуг. 

Корпоративна картка  

Visa Business: 
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КОРПОРАТИВНІ ПЛАТІЖНІ КАРТКИ КЛАСУ 

BUSINESS STATUS 

Картка Visa Business Status – це рішення для: 

• директорів та власників крупних  

підприємств, які прагнуть відчути  

переваги найвищого рівня  

обслуговування. 

• бізнес-клієнтів, яким необхідно  

підкреслити свій престиж і  

унікальність; 

• для клієнтів, які бажають відчути  

на собі переваги від дисконтних  

програм Visa. 

Корпоративна картка  

Visa Business Status: 
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ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ НАШИХ КАРТОК 

• Картка випускається відразу після її 

замовлення, в присутності клієнта. 

• Корпоративна картка випускається 

до поточного рахунку Клієнта. 

• Картку Visa Business/Visa Business  

Status можливо отримати при  

обслуговуванні рахунків в будь -  

якому тарифному пакеті: 

«Бізнес старт», «Зручний бізнес», 

«Преміум» та «Платинум». 
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РЕКОМЕНДАЦІЯ ВІД UNIVERSAL BANK 
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Клієнт Ситуація Доцільне рішення 

Приватний 

підприємець 

 

Єдиний тримач 

дебетної карти 

• Прив'язка дебетної карти до 2600,  

адже він єдиний розпорядник 

коштів на бізнес рахунку. 

Юридична  

особа 

Власник/Директор –  

єдиний тримач  

дебетної карти 

• Прив'язка дебетної карти до 2600 / 2650,  

адже він єдиний розпорядник коштів на  

бізнес рахунку 

 

Юридична  

особа 

 

 
Декілька тримачів  

дебетних карт 

• Прив'язка дебетної карти до 2600 / 2650  

із встановленням добового ліміту на 

кожну  дебетну карту. 

• Прив'язка дебетної картки до окремого 

відкритого поточного рахунку 2600/2650 

із встановленням добового ліміту на 

кожну  дебетну карту.  

 



СУЧАСНІ ПЕРЕВАГИ КОРПОРАТИВНИХ  

КАРТОК ВІД UNIVERSAL BANK 

• Іменна картка випускається миттєво –  

немає потреби двічі відвідувати  

відділення; 

• Доступ до власного рахунку 24 години  

на добу: 

• Приймайте участь у акціях та знижках  

до 20% від компанії Visa International. 
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ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ  

КОРПОРАТИВНИХ КАРТОК КЛАСУ BUSINESS 

Завдяки картці Visa Business можна краще керувати бізнес-витратами: 

• відслідковувати витрати за категоріями, 

• випускати картки для певних працівників, 

• встановлювати ліміти витрат. 

• Картка Visa Business/Visa Business Status може використовуватися  

для оплати витрат компанії, включаючи канцелярське приладдя, 

меблі, комп'ютерну техніку, програмне забезпечення, дорожні та  

представницькі витрати тощо. 

• Скорочення операційних витрат в порівнянні з видачею/прийманням  

готівкових грошових коштів «під звіт» через касу; 

• Скорочення ризику втрати готівкових коштів. При втраті карти її можна  

заблокувати і таким чином зберегти грошові кошти; 

• Миттевий випуск картки в присутності клієнта; 

• Знижки і спеціальні пропозиції від партнерів Visa. 

• За допомогою картки Visa Business можна легко здійснювати оплату товарів 

і послуг електронним способом та економити час при замовленні офісного  

приладдя та бронюванні квитків для ділових відряджень он-лайн. 

Покращений  

фінансовий контроль 

Гнучкість під час  

здійснення закупівлі 

Вигода та безпека 

Зручність завдяки  

роботі он-лайн 
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ТАРИФИ КОРПОРАТИВНИХ КАРТОК 

UNIVERSAL BANK 

 

Назва послуги (операції) 

 

Visa Business Visa Business Status 

Випуск платіжної карти Строком на 1 рік 
200 грн 

(більше ніж 1 картка) 
500 грн 

Операції з готівкою 

Поповнення рахунку готівкою через банкомат банку (торгова виручка) Не тарифікується Не тарифікується 

Видача готівкових коштів з рахунку через банкомати і ПОС-термiнали (з використанням платіжної картки) 

В мережі Банку з використанням картки 0,75% min 15 грн 0,55% min 15 грн 

В банкоматах і відділеннях інших банків в Україні 1,5% + 10 грн 1,5% + 10 грн 

За кордоном 1,5% + 15 грн 1,5% + 15 грн 

Безготівкові операції 

Списання з рахунку у Банку на інший рахунок Клієнта в Банку Не тарифікується Не тарифікується 

Отримання інформації по рахунку через банкомати Банку Не тарифікується Не тарифікується 
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ЛІМІТИ КОРПОРАТИВНИХ КАРТОК КЛАСУ 

BUSINESS 
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Назва послуги (операції) 

Національна валюта 

для юридичних осіб та фізичних осіб підприємців 

 Visa Business Visa Business Status  

Стандартна загальна сума операцій з видачі 

готівки (може бути збільшена за бажанням 

клієнта) 

50 000 UAH 100 000 UAH 

 - за заявою Клієнта на відділенні банку 300 000 UAH 500 000 UAH 

Максимальна загальна сума розрахунків через 

ПОС-термінали (можливе зменшення ліміту за 

індивідуальною заявою Клієнта на відділенні 

Банку) 

300 000 UAH 500 000 UAH 

Максимальна загальна кількість операцій 

розрахунків через ПОС-термінали 
- 

Максимальна загальна кількість операцій з видачі 

готівки 
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