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ЗБОРНІК
памераў платы (узнагароджанняў) за аперацыі,
якія ажыццяўляюцца ААТ «Белінвестбанк»
VII. АПЕРАЦЫІ З БАНКАЎСКІМІ ПЛАЦЕЖНЫМІ КАРТКАМІ
ГЛАВА 19
АПЕРАЦЫІ З ДЭБЕТАВЫМІ КАРТКАМІ
№

Найменне аперацыі

Банкаўская плацежная
картка (далей па тэксце

у тым ліку ў рамках прадуктаў

Памер платы
(узнагароджання)
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гэтага раздзела –
картка)
7.1.
Выпуск і абслугоўванне карткі на працягу тэрміну яе дзеяння (перавыпуск карткі ў сувязі з заканчэннем тэрміну яе
дзеяння) для асноўнай (дадатковай) карткі:
7.1.1. пры афармленні карткі ў БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ
7,50 бел. руб.
падраздзяленні
ААТ БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»)
8 бел. руб.
«Белінвестбанк»
БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ- «Пенсіённая карта»
Maestro
не бярэцца
(«Моцная картка»)
Maestro
«Дзіцячая карта»
12 бел. руб.
Visa Classic
18 бел. руб.
Visa Classic, Mastercard Standard
31 бел. руб.
Visa
Classic
з
выкарыстаннем
загатоўкі
з
біяраскладальнага пластыку,
32 бел. руб.
Mastercard Standard з выкарыстаннем загатоўкі з
біяраскладальнага пластыку
Mastercard Standard
«Чорная пятніца»
31 бел. руб.
(«Моцная картка»)
Visa Classic,
«Універсальная карта»,
Mastercard Standard
«Картка студэнта»,
не бярэцца
«Картка супрацоўніка»,
«Вучнёўская картка»
Visa Gold,
«Зарплатная ПРЭСТЫЖ+»
35 бел. руб.
Mastercard Gold
«Зарплатная ПРЭСТЫЖ+»
з выкарыстаннем загатоўкі з
36 бел. руб.
біяраскладальнага пластыку
«ВАЯЖ»
110 бел. руб.
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Mastercard Gold

Visa Rewards

«ВАЯЖ»
з выкарыстаннем загатоўкі з
біяраскладальнага пластыку
«ISIC», «ITIC», «IYTC»
«Карта заўзятара»
«JOKER»

для
картак,
аформленых да 14
кастрычніка 2020 г.
для
картак,
аформленых з 14
кастрычніка 2020 г.
«ЭкаЛагічная карта»

Visa Platinum
Visa Infinite
7.1.2. пры афармленні карткі з БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ
выкарыстаннем
сістэмы БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»)
«ІнтэрнэтБЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ- «Пенсіённая карта»
банкінг»/»Мабільны
Maestro
банкінг»
(«Моцная картка»)
Maestro
«Дзіцячая карта»
Visa Classic
Visa Classic, Mastercard Standard
Visa
Classic
з
выкарыстаннем
загатоўкі
біяраскладальнага пластыку,
Mastercard Standard з выкарыстаннем загатоўкі
біяраскладальнага пластыку

111 бел. руб.
3,6 еўра ў год
1,99 бел. руб.
(у 30 дзён)
3,99 бел. руб.
(у 30 дзён)
4,99 бел. руб.
(у 30 дзён)
3,29 бел. руб.
(у 30 дзён)
310 бел. руб.
1 890 бел. руб.
6 бел. руб.
6,5 бел. руб.
не бярэцца
10 бел. руб.
14 бел. руб.
24 бел. руб.

з
з

25 бел. руб.

4

Mastercard Standard
(«Моцная картка»)
Visa Classic
Visa Gold,
Mastercard Gold

Mastercard Gold
Visa Rewards

Visa Platinum
Visa VirtualReality
пры афармленні карткі з Mastercard Gold
выкарыстаннем
сістэмы»Мабільны банкінг»

«Чорная пятніца»

24 бел. руб.

«Cashelkoff»
не бярэцца
«Зарплатная ПРЭСТЫЖ+»
28 бел. руб.
«Зарплатная ПРЭСТЫЖ+»
з выкарыстаннем загатоўкі з
29 бел. руб.
біяраскладальнага пластыку
«ВАЯЖ»
95 бел. руб.
«ВАЯЖ»
з выкарыстаннем загатоўкі з
96 бел. руб.
біяраскладальнага пластыку
«Карта заўзятара»
1,99 бел. руб. (у 30 дзён)
«JOKER»
для
картак,
аформленых да 14
3,99 бел. руб. (у 30 дзен)
кастрычніка 2020
г.
для
картак,
аформленых з 14
4,99 бел. руб. (у 30 дзён)
кастрычніка 2020
г.
«ЭкаЛагічная карта»
3,29 бел.руб. (у 30 дзён)
260 бел. руб.
у адпаведнасці з главой
25 гэтага Зборніка (пакет
«Віртуальны»)
Асабістая з індывідуальным
дызайнам
40 бел. руб.

5

Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ,
БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa
13 бел. руб.
Classic, Mastercard Standard, Mastercard Standard («Моцная
картка»), Visa Gold, Mastercard Gold
Visa Platinum, Visa Infinite
не бярэцца
7.3.
Перавыпуск карткі ў выпадку пашкоджання карткі, страты/крадзяжу карткі і/або ПІНа, кампраметацыі, страты
спажывецкіх уласцівасцей карткі, змены прозвішча трымальніка:
7.3.1. пры афармленні карткі ў БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ
6 бел. руб.
падраздзяленні
ААТ БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»)
6,5 бел. руб.
«Белінвестбанк»
(з БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ- «Пенсіённая карта»
захаваннем тэрміну дзеяння Maestro
(«Моцная
карткі, што замяняецца)
картка»)
Maestro
«Дзіцячая карта»
10 бел. руб.
Visa Classic
15 бел. руб.
Visa Classic, Mastercard Standard
7 бел. руб.
Visa
Classic
з
выкарыстаннем
загатоўкі
з
8 бел. руб.
біяраскладальнага пластыку,
Mastercard Standard з выкарыстаннем загатоўкі з
біяраскладальнага пластыку
Mastercard
Standard «Чорная пятніца»
7 бел. руб.
(«Моцная картка»)
Visa Classic,
«Картка студэнта»,
7 бел. руб.
Mastercard Standard,
«Картка супрацоўніка»,
Mastercard Standard
«Вучнёўская картка»
(«Моцная картка»)
Visa Gold,
«Зарплатная ПРЭСТЫЖ+»
10 бел. руб.
Mastercard Gold
«Зарплатная ПРЭСТЫЖ+»
11 бел. руб.
7.2.

Плата за перагляд ліміту
авердрафту
ў
бок
павелічэння па ініцыятыве
кліента
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Mastercard Gold
Visa Rewards

з выкарыстаннем загатоўкі з
біяраскладальнага пластыку
«ВАЯЖ»
«ВАЯЖ»
з выкарыстаннем загатоўкі з
біяраскладальнага пластыку
«Карта заўзятара»
«JOKER»
«ЭкаЛагічная карта»

Visa Platinum
Visa Infinite
7.3.2. пры афармленні карткі ў БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ
падраздзяленні
ААТ БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»)
«Белінвестбанк»
(з
устанаўленнем
новага БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ- «Пенсіённая карта»
(«Моцная
тэрміну дзеяння карткі, што Maestro
картка»)
замяняецца)
Maestro
«Дзіцячая карта»
Visa Classic
Visa Classic, Mastercard Standard
Visa
Classic
з
выкарыстаннем
загатоўкі
біяраскладальнага пластыку,
Mastercard Standard з выкарыстаннем загатоўкі
біяраскладальнага пластыку
Mastercard
Standard «Чорная пятніца»
(«Моцная картка»)

з

10 бел. руб.
11 бел. руб.
5 бел. руб.
5 бел. руб.
5 бел. руб.
15 бел. руб.
30 бел. руб.
7,50 бел. руб.
8 бел. руб.

12 бел. руб.
18 бел. руб.
30 бел. руб.
31 бел. руб.

з
30 бел. руб.

7

Visa Classic,
Mastercard Standard,
Mastercard
Standard
(«Моцная картка»)
Visa Gold,
Mastercard Gold

Mastercard Gold
Visa Rewards

7.3.3. пры афармленні карткі з
выкарыстаннем
сістэмы
«Інтэрнэт–
банкінг»/»Мабільны
банкінг»
(з
захаваннем
тэрміну дзеяння карткі, што
замяняецца)

«Картка студэнта»,
«Картка супрацоўніка»,
«Вучнёўская картка»

27 бел. руб.

«Зарплатная ПРЭСТЫЖ+»
«Зарплатная ПРЭСТЫЖ+»
з выкарыстаннем загатоўкі з
біяраскладальнага пластыку
«ВАЯЖ»
«ВАЯЖ»
з выкарыстаннем загатоўкі з
біяраскладальнага пластыку
«ISIC», «ITIC», «IYTC»
«Карта заўзятара»
«JOKER»
«ЭкаЛагічная карта»

35 бел. руб.
36 бел. руб.

Visa Platinum
Visa Infinite
БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ
БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»)
БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ- «Пенсіённая карта»
Maestro
(«Моцная
картка»)
Maestro
«Дзіцячая карта»
Visa Classic
Visa Classic, Mastercard Standard

110 бел. руб.
111 бел. руб.
13 бел. руб.
10 бел. руб.
10 бел. руб.
10 бел. руб.
310 бел. руб.
1 890 бел. руб.
6 бел. руб.
6,5 бел. руб.

10 бел. руб.
14 бел. руб.
7 бел. руб.
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7.3.4

Visa
Classic
з
выкарыстаннем
загатоўкі
з
біяраскладальнага пластыку,
Mastercard Standard з выкарыстаннем загатоўкі з
біяраскладальнага пластыку
Mastercard
Standard «Чорная пятніца»
(«Моцная картка»)
Visa Gold,
«Зарплатная ПРЭСТЫЖ+»
Mastercard Gold
«Зарплатная ПРЭСТЫЖ+»
з выкарыстаннем загатоўкі з
біяраскладальнага пластыку
«ВАЯЖ»
«ВАЯЖ»
з выкарыстаннем загатоўкі з
біяраскладальнага пластыку
Mastercard Gold
«Карта заўзятара»
Visa Rewards
«JOKER»
«ЭкаЛагічная карта»
Visa Platinum
пры афармленні карткі з Mastercard Gold
Асабістая з індывідуальным
выкарыстаннем
дызайнам
сістэмы»Мабільны банкінг»
пры афармленні карткі з БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ
выкарыстаннем
сістэмы БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»)
«Інтэрнэт–банкінг»
(з БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ- «Пенсіённая карта»
устанаўленнем
новага Maestro
(«Моцная
тэрміну дзеяння карткі, што картка»)
замяняецца)
Maestro
«Дзіцячая карта»
Visa Classic

8 бел. руб.

7 бел. руб.
10 бел. руб.
11 бел. руб.
10 бел. руб.
11 бел. руб.
5 бел. руб.
5 бел. руб.
5 бел. руб.
15 бел. руб.
10 бел. руб.
6 бел. руб.
6,5 бел. руб.

10 бел. руб.
14 бел. руб.
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Visa Classic, Mastercard Standard
Visa
Classic
з
выкарыстаннем
загатоўкі
з
біяраскладальнага пластыку,
Mastercard Standard з выкарыстаннем загатоўкі з
біяраскладальнага пластыку
Mastercard
Standard «Чорная пятніца»
(«Моцная картка»)
Visa Gold,
«Зарплатная ПРЭСТЫЖ+»
Mastercard Gold
«Зарплатная ПРЭСТЫЖ+»
з выкарыстаннем загатоўкі з
біяраскладальнага пластыку
«ВАЯЖ»
«ВАЯЖ»
з выкарыстаннем загатоўкі з
біяраскладальнага пластыку
Mastercard Gold
«Карта заўзятара»
Visa Rewards
«JOKER»
«ЭкаЛагічная карта»
Visa Platinum
Заўвага да пункта 7.3 гэтага Зборніка.
Плата (узнагароджанне) не прымяняецца пры перавыпуску карткі з захаваннем тэрміну карткі,
выпадках:
пашкоджання карткі не па віне трымальніка;
устанаўлення ААТ «Белінвестбанк» факту кампраметацыі карткі.
Паслуга не прадастаўляецца для прадукту «Універсальная карта».

24 бел. руб.
25 бел. руб.

24 бел. руб.
28 бел. руб.
29 бел. руб.
95 бел. руб.
96 бел. руб.
10 бел. руб.
10 бел. руб.
10 бел. руб.
260 бел. руб.
што замяняецца, у
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Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТне бярэцца
ПРЭМІУМ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная
картка»), Visa Classic, Mastercard Standard, Mastercard
Standard («Моцная картка»), Visa Gold, Visa Rewards,
Mastercard Gold, Visa Platinum, Visa Infinite
Visa Classic
«Cashelkoff»
1 бел. руб.
Visa VirtualReality
1 бел. руб., 1 дол. ЗША, 1
еўра, 200 рас. руб. Плата
бярэцца ў валюце
рахунку з карткай
7.5.
Выдача наяўных грашовых сродкаў:
7.5.1.
па картцы ў банкаматах:
7.5.1.1. ААТ «Белінвестбанк», ААТ
Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТне бярэцца
«Белаграпрамбанк» і па
ПРЭМІУМ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная
картцы сістэмы Visa
картка»), Visa Classic, Masterсard Standard, Mastercard
International/Masterсard
Standard («Моцная картка»), Visa Gold, Visa Rewards,
WorldWide у банкаматах ЗАТ Masterсard Gold, Visa Platinum, Visa Infinite
«МТБанк»
7.5.1.2. ААТ «ААБ Беларусбанк»
Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ2,5% (мінімум 3 бел. руб.,
ПРЭМІУМ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная 3 долары ЗША/еўра, 200
картка»), Visa Classic, Masterсard Standard, Visa Gold, рас. руб.). Плата бярэцца
Masterсard Gold
ў валюце рахунку з
карткай
БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ«Пенсіённая карта»
не бярэцца
ПРЭМІУМ, БЕЛКАРТПРЭМІУМ-Maestro
(«Моцная картка»),
Visa Classic
7.4.

Унясенне наяўных грашовых
сродкаў на картку ў пунктах
выдачы наяўных грашовых
сродкаў ААТ «Белінвестбанк»
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Visa Rewards

7.5.1.3. банкаў-рэзідэнтаў Рэспублікі
Беларусь (за выключэннем
банкаматаў ААТ
«Белінвестбанк», ААТ «ААБ
Беларусбанк», ААТ
«Белаграпрамбанк» і за
выключэннем выкарыстання
картак сістэмы Visa
International/Mastercard
WorldWide у банкаматах ЗАТ
«МТБанк»)
7.5.1.4. банкаў-нерэзідэнтаў
Рэспублікі Беларусь

«JOKER», «ЭкаЛагічная
карта»
«Карта заўзятара»

не бярэцца

Masterсard Gold
не бярэцца
Visa Platinum
не бярэцца
Visa Infinite
не бярэцца
Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ2,5% (мінімум 3 бел. руб.,
ПРЭМІУМ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная 3 долары ЗША/еўра, 300
картка»), Visa Classic, Mastercard Standard, Mastercard рас. руб.). Плата бярэцца
Standard («Моцная картка»), Visa Gold, Visa Rewards,
ў валюце рахунку з
Mastercard Gold, Visa Platinum, Visa Infinite
карткай

Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ2,5% (мінімум 5 бел. руб.,
ПРЭМІУМ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная 3 долары ЗША/еўра, 300
картка»), Visa Classic, Mastercard Standard, Mastercard рас. руб.). Плата бярэцца
Standard («Моцная картка»)
ў валюце рахунку з
карткай
Visa Gold, Mastercard
«Зарплатная ПРЭСТЫЖ+» 2,5% (мінімум 5 бел. руб.,
Gold
3 долары ЗША/еўра, 300
рас. руб.). Плата бярэцца
ў валюце рахунку з
карткай
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«ВАЯЖ»

Mastercard Gold

Асабістая з
індывідуальным дызайнам

Visa Rewards

«JOKER»
«ЭкаЛагічная карта»

1,5% (мінімум 5 бел. руб.,
3 долары ЗША/еўра, 300
рас. руб.). Плата бярэцца
ў валюце рахунку з
карткай
2,5% (мінімум 5 бел.руб.,
3 долары ЗША/еўра).
Плата бярэцца ў валюце
рахунку з карткай.
не бярэцца
2,5% (мінімум 5 бел. руб.,
3 долары ЗША/еўра, 300
рас. руб.). Плата бярэцца
ў валюце рахунку з
карткай
не бярэцца
не бярэцца

Visa Platinum
Visa Infinite
7.5.2.
па картцы ў пунктах выдачы наяўных грашовых сродкаў:
7.5.2.1. ААТ «Белінвестбанк»
Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТне бярэцца
ПРЭМІУМ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная
картка»), Visa Classic, Mastercard Standard, Mastercard
Standard («Моцная картка»), Visa Gold, Visa Rewards,
Mastercard Gold, Visa Platinum, Visa Infinite
7.5.2.2. банкаў-рэзідэнтаў Рэспублікі
Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ2,5% (мінімум 3 бел. руб.,
Беларусь (за выключэннем
ПРЭМІУМ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная 3 долары ЗША/еўра, 300
пунктаў выдачы наяўных
картка»), Visa Classic, Mastercard Standard, Mastercard рас. руб.). Плата бярэцца
грашовых сродкаў ААТ
Standard («Моцная картка»), Visa Gold, Visa Rewards,
ў валюце рахунку з
«Белінвестбанк»)
Mastercard Gold, Visa Platinum, Visa Infinite
карткай

13

7.5.2.3. банкаў-нерэзідэнтаў
Рэспублікі Беларусь

Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ2,5% (мінімум 5 бел. руб.,
ПРЭМІУМ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная 3 долары ЗША/еўра, 300
картка»), Visa Classic, Mastercard Standard, Mastercard рас. руб.). Плата бярэцца
Standard («Моцная картка»)
ў валюце рахунку з
карткай
Visa Gold, Mastercard
«Зарплатная ПРЭСТЫЖ+» 2,5% (мінімум 5 бел. руб.,
Gold
3 долары ЗША/еўра, 300
рас. руб.). Плата бярэцца
ў валюце рахунку з
карткай
«ВАЯЖ»
1,5% (мінімум 5 бел. руб.,
3 долары ЗША/еўра, 300
рас. руб.). Плата бярэцца
ў валюце рахунку з
карткай.
Mastercard Gold
Асабістая з
2,5% (мінімум 5 бел. руб.,
індывідуальным дызайнам
3 долары ЗША/еўра).
Плата бярэцца ў валюце
рахунку з карткай.
Visa Rewards
2,5% (мінімум 5 бел. руб.,
3 долары ЗША/еўра).
Плата бярэцца ў валюце
рахунку з карткай.
Visa Platinum
1,5% (мінімум 5 бел. руб.,
3 долары ЗША/еўра, 300
рас. руб.). Плата бярэцца
ў валюце рахунку з
карткай.
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Visa Infinite

7.5.3.

па рэквізітах карткі ў пунктах Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТвыдачы наяўных грашовых
ПРЭМІУМ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная
сродкаў ААТ «Белінвестбанк» картка»), Visa Classic, Mastercard Standard, Mastercard
Standard («Моцная картка»), Visa Gold, Visa Rewards,
Mastercard Gold, Visa Platinum, Visa Infinite
Visa Classic
«Cashelkoff»
Visa VirtualReality

1 % (мінімум 5 бел. руб.,
3 долары ЗША/еўра, 300
рас. руб.). Плата бярэцца
ў валюце рахунку з
карткай.
2,5 % (мінімум 0,5 бел.
руб., 1 долар ЗША/еўра,
30 рас. руб.). Плата
бярэцца ў валюце
рахунку з карткай.
5 % (мінімум 8 бел. руб.)
5 % (мінімум 8 бел. руб.,
5 долараў ЗША/еўра, 300
рас. руб.). Плата бярэцца
ў валюце рахунку з
карткай.

Заўвага да пункта 7.5 гэтага Зборніка.
Паводле падпунктаў 7.5.2.2, 7.5.2.3 пункта 7.5 гэтага Зборніка ў плату (узнагароджанне) не ўключана камісія іншага
банка за выдачу сродкаў у пунктах выдачы наяўных грашовых сродкаў (да пунктаў выдачы наяўных грашовых сродкаў
таксама адносяцца аддзяленні паштовай сувязі).
7.6.
Перавод/пералічэнне грашовых сродкаў з карткі, эмітаванай ААТ «Белінвестбанк»:
7.6.1. на картку, эмітаваную ААТ «Белінвестбанк», у плацежных сістэм Visa International,
не бярэцца
інфакіёсках
і
банкаматах
ААТ Mastercard WorldWide, БЕЛКАРТ
«Белінвестбанк», сістэмах «Інтэрнэт-банкінг»
і» Мабільны банкінг», з дапамогай сэрвісу
ААТ «Белінвестбанк « (старонка ў глабальным
камп’ютарным сеціве Інтэрнэт (далей – сеціва
Інтэрнэт) па адрасе ibank.belinvestbank.by)
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7.6.2. на картку, эмітаваную іншымі банкамірэзідэнтамі Рэспублікі Беларусь, у інфакіёсках
і банкаматах ААТ «Белінвестбанк», сістэмах
«Інтэрнэт-банкінг» і «Мабільны банкінг», з
дапамогай сэрвісу ААТ «Белінвестбанк»
(старонка ў сеціве Інтэрнэт па адрасе
ibank.belinvestbank.by)
7.6.3. на картку, эмітаваную банкамі-нерэзідэнтамі
Рэспублікі Беларусь, у інфакіёсках і
банкаматах ААТ «Белінвестбанк», сістэмах
«Інтэрнэт-банкінг» і «Мабільны банкінг», з
дапамогай сэрвісу ААТ «Белінвестбанк»
(старонка ў сеціве Інтэрнэт па адрасе
ibank.belinvestbank.by)
7.6.4. у прыладах і сэрвісах іншых банкаў (без уліку
ўзнагароджання іншых банкаў)
7.7.

плацежных сістэм Visa International, 1,5% (мінімум 0,59 бел.
Mastercard WorldWide, БЕЛКАРТ
руб., 0,25 дол. ЗША., 0,21
еўра., 20 рас. руб.)

плацежных сістэм Visa International, 1,5% (мінімум 5 бел. руб.,
Mastercard WorldWide, БЕЛКАРТ
2 дол. ЗША/еўра, 140 рас.
руб.). Плата бярэцца ў
валюце аперацыі.

плацежных сістэм Visa International, 1,5% (мінімум 0,59 бел.
Mastercard WorldWide, БЕЛКАРТ
руб., 0,25 дол. ЗША., 0,21
еўра., 20 рас. руб.)
Безнаяўныя разлікі ў арганізацыях гандлю Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ,
не бярэцца
(сэрвісу)
БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ,
БЕЛКАРТПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»),
Visa Classic, Mastercard Standard,
Mastercard Standard («Моцная картка»),
Visa VirtualReality, Visa Gold, Visa
Rewards, Mastercard Gold, Visa Platinum,
Visa Infinite
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7.8.

7.9.

Правядзенне плацяжоў/пераводаў у рамках Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ,
паслугі «Аўтааплата» з выкарыстаннем БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ,
БЕЛКАРТсістэмы «Інтэрнэт-банкінг»
ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»),
Visa Classic, Mastercard Standard, Visa
VirtualReality, Visa Gold, Visa Rewards,
Mastercard Gold, Visa Platinum, Visa
Infinite
Прагляд астатку у
прыладах Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ,
(балансу)
ААТ»Белінвестбанк»
БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ,
БЕЛКАРТграшовых
ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»),
сродкаў
на
Visa Classic, Mastercard Standard,
рахунку з карткай
Mastercard Standard («Моцная картка»),
пры выкарыстанні
Visa Gold, Visa Rewards, Mastercard Gold,
карткі
Visa Platinum, Visa Infinite
у прыладах ААТ «ААБ Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ,
Беларусбанк»,
ААТ БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ,
БЕЛКАРТ«Белаграпрамбанк», ЗАТ ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»),
«МТБанк»
Visa Classic, Mastercard Standard,
Mastercard Standard («Моцная картка»),
Visa Gold, Visa Rewards, Mastercard Gold,
Visa Platinum
Visa Infinite
у прыладах іншых банкаў Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ,
БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ,
БЕЛКАРТПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»),
Visa Classic, Mastercard Standard,
Mastercard Standard («Моцная картка»),

не бярэцца

не бярэцца

0,50 бел. руб., 0,5 дол.
ЗША/еўра, 50 рас. руб.
Плата бярэцца ў валюце
рахунку з карткай.

не бярэцца
2 бел. руб., 1 дол.
ЗША/еўра, 80 рас. руб.
Плата бярэцца ў валюце
рахунку з карткай.
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Visa Gold, Visa Rewards, Mastercard Gold,
Visa Platinum
Visa Infinite

не бярэцца

Заўвага да пункта 7.9 гэтага Зборніка.
Пры ажыццяўленні аперацыі ў банкамаце ЗАТ «МТБанк» плата (узнагароджанне) прымяняецца толькі пры
выкарыстанні картак плацежнай сістэмы Visa International/Mastercard WorldWide.
7.10. Прадстаўленне інфармацыі аб балансе карткі Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ,
2,9 бел. руб.
работнікамі ААТ «Белінвестбанк» пры БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ,
БЕЛКАРТзвароце кліента па тэлефоне ў Кантакт-цэнтр ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»),
Visa
Classic,
Mastercard
Standard,
Mastercard Standard («Моцная картка»),
Visa VirtualReality, Visa Gold, Visa
Rewards, Mastercard Gold, Visa Platinum,
Visa Infinite
БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro (у рамках
не бярэцца
прадукту «Пенсіённая карта»)
7.11. Залічэнне
грашовых у
беларускіх Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ,
2,5 %
сродкаў, якія паступілі ў рублях,
БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ,
БЕЛКАРТ- (мінімум 0,10 бел. руб.,
безнаяўным парадку на
ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»),
максімум 1 000 бел.
рахунак з карткай:
Visa
Classic,
Mastercard
Standard,
руб.)
Mastercard Standard («Моцная картка»),
Visa VirtualReality, Visa Gold, Visa
Rewards, Mastercard Gold, Visa Platinum,
Visa Infinite
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у замежнай валюце Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, 2,5 % (максімум 400
БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ,
БЕЛКАРТдолараў ЗША і 400
ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»), еўра, 30 000 рас. руб.)
Visa
Classic,
Mastercard
Standard,
Mastercard Standard («Моцная картка»),
Visa VirtualReality, Visa Gold, Visa
Rewards, Mastercard Gold, Visa Platinum,
Visa Infinite
Заўвага да пункта 7.11 гэтага Зборніка.
Плата (узнагароджанне) бярэцца ў тым ліку ў выпадку пералічэння (вяртання) грашовых сродкаў па залішне аплачанай
і (або) памылкова здзейсненай аперацыі з выкарыстаннем карткі і (або) яе рэквізітаў.
Плата (узнагароджанне) не бярэцца:
для залічэнняў з рахункаў па ўліку ўкладаў (дэпазітаў) і налічаных працэнтаў па ўкладах (дэпазітах), пры вяртанні
сродкаў, атрыманых у якасці забеспячэння выканання абавязкаў;
за залічэнне дывідэндаў на рахункі акцыянераў ААТ «Белінвестбанк»;
для паступленняў, звязаных з адменай раней здзейсненых аперацый з выкарыстаннем карткі, яе рэквізітаў (вяртаннем
грашовых сродкаў па раней здзейсненых аперацыях з выкарыстаннем карткі, яе рэквізітаў) па ініцыятыве ААТ
«Белінвестбанк», на рахунак з карткай;
для залічэння пенсій, дапамог і іншых выплат па дзяржаўным сацыяльным страхаванні;
для залічэння аліментаў, стыпендый;
для паступленняў, звязаных з вяртаннем грашовых сродкаў па аперацыях, не санкцыянаваных трымальнікам карткі (за
выключэннем выпадкаў, устаноўленых заканадаўствам);
для паступленняў, аплачаных у адпаведнасці з пунктам 8.2 гэтага Зборніка;
для залічэнняў, якія ажыццяўляюцца ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь за кошт сродкаў
рэспубліканскага і мясцовых бюджэтаў, іншых дзяржаўных сродкаў (балансавыя рахункі 360Х, 364Х);
для залічэння грашовых сродкаў, якія паступілі ад юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў, натарыусаў,
адвакатаў – кліентаў ААТ «Белінвестбанк», па якіх імі ажыццёўлена выплата платы (узнагароджання) у адпаведнасці з
пунктамі 1.10-1.14 гэтага Зборніка, а таксама па заключаных з ААТ «Белінвестбанк» дагаворах на аказанне паслуг;
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для паступленняў, звязаных з выплатай працэнтнага даходу, пагашэннем (датэрміновым пагашэннем) каштоўных папер
ААТ «Белінвестбанк», дзяржаўных каштоўных папер;
пры залічэнні грашовых сродкаў, якія паступілі безнаяўным шляхам, з дапамогай АІС «Разлік»;
для залічэнняў на рахунак крэдытаатрымальніка грашовых сродкаў, прадастаўленых за кошт крэдыту ААТ
«Белінвестбанк».
7.12. Перавод карткі з катэгорыі «зарплатная» ў Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТне бярэцца
катэгорыю «асабістая»
ПРЭМІУМ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro
(«Моцная картка»), Visa Classic, Mastercard
Standard, Mastercard Standard («Моцная
картка»), Visa Gold, Visa Rewards, Mastercard
Gold, Visa Platinum, Visa Infinite
7.13 Выдача выпіскі па рахунку з карткай Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ5 бел. руб.
(картцы) кліента на папяровым носьбіце за ПРЭМІУМ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro
перыяд, прадстаўленне інфармацыі па («Моцная картка»), Visa Classic, Mastercard
здзейсненых плацяжах з выкарыстаннем Standard, Mastercard Standard («Моцная
карткі ў прыладах ААТ «Белінвестбанк»
картка»), Visa VirtualReality, Visa Gold, Visa
Rewards, Mastercard Gold
Visa Platinum, Visa Infinite
не бярэцца
7.14 Высвятленне
ў
плацежнай
сістэме Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ90 бел. руб.
правільнасці спісання сродкаў з рахунку
ПРЭМІУМ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro
(«Моцная картка»), Visa Classic, Mastercard
Standard, Mastercard Standard («Моцная
картка»), Visa VirtualReality, Visa Gold, Visa
Rewards, Mastercard Gold, Visa Platinum, Visa
Infinite
Заўвага да пункта 7.14 гэтага Зборніка.
Плата (узнагароджанне) бярэцца ў выпадку неабгрунтаванага апратэставання спісанай з рахунку сумы.
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Visa
Electron,
Maestro,
БЕЛКАРТ,
20 бел. руб.
БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ,
БЕЛКАРТПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa
Classic, Mastercard Standard, Mastercard
Standard
(«Моцная
картка»),
Visa
VirtualReality, Visa Gold, Visa Rewards,
Mastercard Gold
Visa Platinum, Visa Infinite
не бярэцца
7.16.
Плата за карыстанне паслугай «SMS-апавяшчэнне»:
7.16.1.
тарыфны план «Старт» (ад 1 да 6 Visa
Electron,
Maestro,
БЕЛКАРТ, 0,90 бел. руб. у месяц.
паведамленняў
уключна
па
ўсіх БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ,
БЕЛКАРТаперацыях з усімі персаніфікаванымі ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa
карткамі кліента)
Classic,
Mastercard
Standard,
Visa
VirtualReality, Visa Gold, Visa Rewards,
Mastercard Gold
Visa Platinum, Visa Infinite
не бярэцца
7.16.2.
тарыфны план «Оптыма» (неабмежаваная колькасць паведамленняў па ўсіх аперацыях з усімі персаніфікаванымі
карткамі кліента):
7.16.2.1. з 1 па 20 паведамленне ўключна
Visa
Electron,
Maestro,
БЕЛКАРТ,
2 бел. руб. у месяц.
БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ,
БЕЛКАРТПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa
Classic,
Mastercard
Standard,
Visa
VirtualReality, Visa Gold, Visa Rewards,
Mastercard Gold
Visa Platinum, Visa Infinite
не бярэцца
7.15.

Выдача даведкі аб наяўнасці рахунку,
доступ да якога ажыццяўляецца з
дапамогай карткі, і астатку грашовых
сродкаў па ім (на рускай мове, на
англійскай мове)
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7.16.2.2. пачынаючы з 21 паведамлення

7.16.3.

тарыфны
план
«Індывідуальны»
(неабмежаваная
колькасць
паведамленняў па ўсіх расходных і
прыходных аперацыях з адной карткай,
выбранай кліентам)

7.16.4.

тарыфны
план
«Ашчадны
«
(неабмежаваная
колькасць
паведамленняў па ўсіх расходных
аперацыях з адной карткай, выбранай
кліентам)

7.16.5.

тарыфны
план
«Прыходны
«
(неабмежаваная
колькасць
паведамленняў па ўсіх прыходных
аперацыях з адной карткай, выбранай
кліентам)

Visa
Electron,
Maestro,
БЕЛКАРТ, 1,6 бел. руб. у месяц за
БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ,
БЕЛКАРТкожны пакет з 20
ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa
паведамленняў.
Classic,
Mastercard
Standard,
Visa
VirtualReality, Visa Gold, Visa Rewards,
Mastercard Gold
Visa Platinum, Visa Infinite
не бярэцца
Visa
Electron,
Maestro,
БЕЛКАРТ,
3 бел. руб. у месяц
БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ,
БЕЛКАРТПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa
Classic,
Mastercard
Standard,
Visa
VirtualReality, Visa Gold, Visa Rewards,
Mastercard Gold
Visa Platinum, Visa Infinite
не бярэцца
Visa
Electron,
Maestro,
БЕЛКАРТ, 2,10 бел. руб. у месяц
БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ,
БЕЛКАРТПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa
Classic,
Mastercard
Standard,
Visa
VirtualReality, Visa Gold, Visa Rewards,
Mastercard Gold
Visa Platinum, Visa Infinite
не бярэцца
Visa
Electron,
Maestro,
БЕЛКАРТ, 1,5 бел. руб. у месяц
БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ,
БЕЛКАРТПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa
Classic,
Mastercard
Standard,
Visa
VirtualReality, Visa Gold, Visa Rewards,
Mastercard Gold
Visa Platinum, Visa Infinite
не бярэцца
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7.16.6.

тарыфны
план
«Міжнародны
«
(неабмежаваная
колькасць
паведамленняў па ўсіх расходных
аперацыях, здзейсненых за межамі
Рэспублікі Беларусь, з адной карткай,
выбранай кліентам)

БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro (у рамках
прадукту «Пенсіённая карта»)
Visa
Electron,
Maestro,
БЕЛКАРТ,
БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ,
БЕЛКАРТПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa
Classic,
Mastercard
Standard,
Visa
VirtualReality, Visa Gold, Visa Rewards,
Mastercard Gold
Visa Platinum, Visa Infinite

не бярэцца
1,6 бел. руб. у месяц

не бярэцца

Заўвага да пункта 7.16 гэтага Зборніка.
Плата (узнагароджанне), прадугледжаная падпунктамі 7.16.1-7.16.2 пункта 7.16 гэтага Зборніка, прымяняецца за
карыстанне паслугай «SMS-апавяшчэнне» па аперацыях з усімі персаніфікаванымі карткамі, эмітаванымі да рахункаў кліента,
прадугледжаная падпунктамі 7.16.3-7.16.6 пункта 7.16 гэтага Зборніка – па аперацыях з адной карткай, выбранай кліентам і
эмітаванай ААТ «Белінвестбанк».
Інфармаванне аб кожнай аўтарызаванай аперацыі пры выкарыстанні карткі ажыццяўляецца шляхам накіравання SMSпаведамлення або PUSH-паведамлення.
Плата (узнагароджанне) не прымяняецца для аднаго тарыфнага плану на выбар да прадуктаў «JOKER «(за выключэннем
тарыфнага плану «Оптыма»).
Паводле тарыфнага плану «Оптыма» плата (узнагароджанне) бярэцца за кожны з наступных пакетаў, якія складаюцца з
20 паведамленняў, але не больш за 10 бел. руб. у месяц за паслугу. Па апошнім пакеце ў месяц плата (узнагароджанне) бярэцца
незалежна ад колькасці накіраваных кліенту паведамленняў у рамках апошняга пакета.
Паводле тарыфнага плану «Ашчадны» плата (узнагароджанне) не прымяняецца ў рамках прадукту «Дзіцячая карта»
пры ўмове падключэння тарыфнага плану ўладальнікам асноўнай карткі (законным прадстаўніком).
7.17.
Тэрміновы выраб карткі
Visa
Electron,
Maestro,
БЕЛКАРТ,
20 бел. руб.
БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ,
БЕЛКАРТПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»),
Visa Classic, Mastercard Standard, Mastercard
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Standard («Моцная картка»), Visa Gold, Visa
Rewards, Mastercard Gold
Visa Platinum, Visa Infinite

не бярэцца

Заўвага да пункта 7.17 гэтага Зборніка.
Выраб карткі ажыццяўляецца на працягу 2-х працоўных дзён пры ўмове афармлення заяўкі ў падраздзяленнях банка,
размешчаных у г.Мінску, 5-ці працоўных дзён пры ўмове афармлення заяўкі ў падраздзяленнях банка, размешчаных за межамі
г. Мінска.
7.18.
Змена ПІНа карткі
Visa
Electron,
Maestro,
БЕЛКАРТ,
3 бел. руб., 1,5 дол.
БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ,
БЕЛКАРТ- ЗША/еўра, 100 рас. руб.
ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»), Плата бярэцца ў валюце
Visa Classic, Mastercard Standard, Mastercard
рахунку з карткай.
Standard («Моцная картка»), Visa Gold, Visa
Rewards, Mastercard Gold, Visa Platinum
Visa Infinite
не бярэцца
7.19.
Паўторная адпраўка ПІНа/CVV2 па Visa
Electron,
Maestro,
БЕЛКАРТ,
2,20 бел. руб., 1 дол.
ініцыятыве кліента з дапамогай SMS- БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ,
БЕЛКАРТ- ЗША/еўра, 70 рас. руб.
паведамленняў
ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»),
Плата бярэцца
Visa Classic, Mastercard Standard, Mastercard
пачынаючы з другога
Standard
(«Моцная
картка»),
Visa
SMS-паведамлення ў
VirtualReality, Visa Gold, Visa Rewards, валюце рахунку, доступ
Mastercard Gold, Visa Platinum
да якога забяспечваецца
карткай.
Visa Infinite
не бярэцца
7.20.
Прадстаўленне адной выпіскі па картцы ў Visa
Electron,
Maestro,
БЕЛКАРТ,
1 бел. руб., 1 дол.
пункце выдачы наяўных грашовых БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ,
БЕЛКАРТ- ЗША/еўра, 35 рас. руб.
сродкаў,
якая
фарміруецца
з ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»), Плата бярэцца ў валюце
выкарыстаннем карткі (за выключэннем Visa Classic, Mastercard Standard, Mastercard
рахунку з карткай.
выпіскі,
якая
фарміруецца
з Standard («Моцная картка»), Visa Gold, Visa
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выкарыстаннем
сістэмы
«Інтэрнэт- Rewards, Mastercard Gold, Visa Platinum,
банкінг», «Мабільны банкінг»)
Visa Infinite

Разблакіраванне карткі, заблакіраванай з Visa
Electron,
Maestro,
БЕЛКАРТ,
1 бел. руб.
прычыны ўводу няправільнага ПІНа
БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ,
БЕЛКАРТПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»),
Visa Classic, Mastercard Standard, Mastercard
Standard («Моцная картка»), Visa Gold, Visa
Rewards, Mastercard Gold, Visa Platinum,
Visa Infinite
7.22.
Плата за прадастаўленне магчымасці ажыццяўлення аперацый за межамі Рэспублікі Беларусь:
7.22.1. пры падключэнні ў падраздзяленні ААТ Visa
Electron,
Maestro,
БЕЛКАРТ12 бел. руб.
«Белінвестбанк»
ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»),
БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ
Visa Classic, Mastercard Standard, Mastercard
не бярэцца
Standard («Моцная картка»), Visa Gold, Visa
Rewards, Mastercard Gold, Visa Platinum,
Visa Infinite
7.22.2. пры падключэнні з выкарыстаннем Visa
Electron,
Maestro,
БЕЛКАРТне бярэцца
сістэмы «Інтэрнэт-банкінг»/»Мабільны ПРЭМІУМ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro
банкінг»
(«Моцная картка»), Visa Classic, Mastercard
Standard, Mastercard Standard («Моцная
картка»), Visa VirtualReality, Visa Gold, Visa
Rewards, Mastercard Gold, Visa Platinum,
Visa Infinite
Заўвага да пункта 7.22 гэтага Зборніка.
Плата (узнагароджанне) не прымяняецца для прадукту «Універсальная карта» і картак, намінаваных у замежнай валюце.
7.21.

25

7.23.
Унясенне карткі ў стоп-ліст:
7.23.1. у лакальны

7.23.2.

7.24.
7.24.1.

7.24.2.

7.24.3.

Visa
Electron,
Maestro,
БЕЛКАРТ,
не бярэцца
БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ,
БЕЛКАРТПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»),
Visa Classic, Mastercard Standard, Mastercard
Standard
(«Моцная
картка»),
Visa
VirtualReality, Visa Gold, Visa Rewards,
Mastercard Gold, Visa Platinum, Visa Infinite
міжнародны (тэрмінам на 2 тыдні)
Visa
Electron,
Maestro,
БЕЛКАРТ107 бел. руб.
ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»),
Visa Classic, Mastercard Standard, Visa
VirtualReality, Visa Gold, Visa Rewards,
Mastercard Gold
Visa Platinum, Visa Infinite
не бярэцца
Паслугі па экстранай выдачы карткі і наяўных грашовых сродкаў за межамі Рэспублікі Беларусь:
выдача карткі ў банках-нерэзідэнтах
Mastercard Gold
158 дол. ЗША (на
тэрыторыі ЗША),
200 еўра (па-за
тэрыторыяй ЗША)
Visa Gold, Visa Rewards
294 долары ЗША
Visa Platinum, Visa Infinite
не бярэцца
выдача
карткі
з
выкарыстаннем Visa Gold, Visa Rewards
11 бел. руб. + кошт
кур’ерскай службы
дастаўкі згодна з
тарыфамі кур’ерскіх
служб
Visa Platinum, Visa Infinite
не бярэцца
выдача наяўных грашовых сродкаў
Mastercard Gold
102 еўра
Visa Gold, Visa Rewards
214 дол. ЗША
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Visa Platinum
не бярэцца
7.24.4. Адмова ад заявы на экстранную выдачу Mastercard Gold
54 еўра
наяўных грашовых сродкаў або карткі
Visa Gold, Visa Rewards
54 дол. ЗША
Visa Platinum, Visa Infinite
не бярэцца
7.25.
Выкананне ў касах банка безнаяўных плацяжоў з выкарыстаннем карткі (у тым ліку па
3 бел. руб. за кожны
плацяжах, што выконваюцца з дапамогай АІС «Разлік» (АРІП)) пры адсутнасці
плацеж
дагавора з атрымальнікам грашовых сродкаў, заключанага з банкам
Заўвага да главы 19 гэтага Зборніка.
1. Паводле пунктаў 7.1 і 7.3 выпуск і перавыпуск асноўнай карткі ў рамках дагавораў аб залічэнні грашовых сродкаў
трымальнікам картак з выкарыстаннем сістэмы «Інтэрнэт-банкінг» і «Мабільны банкінг» не ажыццяўляецца.
2. За выпуск і абслугоўванне карткі на працягу тэрміну яе дзеяння, перавыпуск карткі ў сувязі са сканчэннем тэрміну яе
дзеяння для асноўнай і дадатковай карткі БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»), БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ плата
(узнагароджанне) не прымяняецца:
для адной дадатковай карткі БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка») да прадуктаў Visa
Classic, Mastercard Standard, Mastercard Standard («Моцная картка») «Чорная пятніца», «Картка студэнта», «Вучнёўская
картка», «Картка супрацоўніка», «Дзіцячая карта», « Зарплатная ПРЭСТЫЖ+», «ВАЯЖ», «IYTC», «Карта заўзятара»,
«JOKER», «ЭкаЛагiчная карта», «Пенсіённая карта» або да прадукту Visa Platinum (з улікам умоў прадукту Visa Platinum);
для дзвюх дадатковых картак БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка») да прадукту
Visa Infinite (з улікам умоў прадукту Visa Infinite).
3. За выпуск і абслугоўванне карткі на працягу тэрміну яе дзеяння/перавыпуск карткі ў сувязі з заканчэннем тэрміну яе
дзеяння для асноўнай і дадатковай карткі Mastercard Standard («Моцная картка») «Чорная пятніца», Visa Classic, Mastercard
Standard (у тым ліку, якія выдаюцца ў рамках прадуктаў), плата (узнагароджанне) не прымяняецца:
для кліентаў, абароты па картках якіх адпавядаюць крытэрыям удзелу ў акцыі «Адштукуй сваю карту»;
для адной дадатковай карткі Visa Classic, Mastercard Standard да прадукту Visa Platinum (з улікам умоў прадукту Visa
Platinum);
для дзвюх дадатковых картак Visa Classic/Mastercard Standard да прадукту Visa Infinite (з улікам умоў прадукту Visa
Infinite);
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для асноўнай карткі, эмітаванай у рамках дагавора аб залічэнні грашовых сродкаў трымальнікам картак, пры
выкарыстанні якой прадастаўляецца доўгатэрміновы авердрафт;
для асноўнай карткі, выпушчанай у рамках прадукту «Картка студэнта», «Вучнёўская картка», «Картка супрацоўніка»;
для адной дадатковай карткі Visa Classic, Mastercard Standard, Mastercard Standard («Моцная картка») «Чорная пятніца»
да прадукту «JOKER».
4. За выпуск і абслугоўванне карткі на працягу тэрміну яе дзеяння; перавыпуск карткі ў сувязі з заканчэннем тэрміну яе
дзеяння для асноўнай/дадатковай карткі; перавыпуск карткі ў выпадку пашкоджання карткі, страты/крадзяжу карткі і/або
ПІНа, кампраметацыі, страты спажывецкіх уласцівасцей карткі, змены прозвішча трымальніка для картак Visa Gold,
Mastercard Gold плата (узнагароджанне) не прымяняецца:
для кіраўнікоў арганізацый, намеснікаў кіраўнікоў арганізацый, галоўнага бухгалтара арганізацыі (пры наяўнасці такой
пасады ў штатным раскладзе арганізацый) у рамках Дагавора аб залічэнні грашовых сродкаў трымальнікам картак пры ўмове,
што колькасць працоўных у дадзенай арганізацыі на пастаяннай аснове складае больш за 50 чалавек, альбо сярэднядзённыя
астаткі на бягучых (разліковых) рахунках арганізацыі за месяц, які папярэднічае выдачы карткі, перавышаюць 10 тыс. бел.
руб., альбо на іншых умовах на падставе асобнай пастановы Праўлення ААТ «Белінвестбанк»;
для кліентаў, абароты па картках якіх адпавядаюць крытэрыям удзелу ў акцыі «Адштукуй сваю карту»;
для адной дадатковай карткі Visa Gold, Mastercard Gold да прадукту Visa Platinum (з улікам умоў прадукту Visa
Platinum);
для дзвюх дадатковых картак Visa Gold, Mastercard Gold да прадукту Visa Infinite (з улікам умоў прадукту Visa Infinite).
5. За выпуск і абслугоўванне карткі на працягу тэрміну яе дзеяння, перавыпуск карткі ў сувязі са сканчэннем тэрміну яе
дзеяння плата (узнагароджанне) не прымяняецца для адной дадатковай карткі пры афармленні карткі ў падраздзяленні ААТ
«Белінвестбанк» Visa Gold «ВАЯЖ», Mastercard Gold «ВАЯЖ» да прадукту «JOKER».
6. Прадукты «ISIC», «ITIC», «IYTC» выпускаюцца на базе картак Mastercard Gold PayPass EMV. Плата (узнагароджанне)
за выпуск і абслугоўванне карткі на працягу тэрміну яе дзеяння бярэцца за кожны каляндарны год з моманту пачатку тэрміну
дзеяння карткі. Плата (узнагароджанне) за выпуск і абслугоўванне картак Mastercard Gold PayPass EMV па прадуктах «ISIC»,
«ITIC»,» IYTC» за другі і трэці год карыстання карткай выплачваецца на працягу наступнага перыяду: пачатак – за 30
каляндарных дзён да заканчэння першага (другога) года карыстання карткай; заканчэнне – не пазней за 15 каляндарных дзён
пасля заканчэння першага (другога) года карыстання карткай. За год, у якім трымальніку карткі па прадукце «IYTC»
спаўняецца 31 год, плата (узнагароджанне) за выпуск і абслугоўванне карткі бярэцца ў поўным аб’ёме за год.
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7. Для прадукту «JOKER».
Плата (узнагароджанне) за выпуск і абслугоўванне карткі на працягу тэрміну яе дзеяння не бярэцца:
на працягу першых 5 дзён з даты выдачы карткі;
за выпуск карткі, перавыпуск карткі ў сувязі з заканчэннем тэрміну яе дзеяння;
за 30 каляндарных дзён абслугоўвання рахунку пры ўмове адлюстравання па рахунку на працягу папярэдніх 30
каляндарных дзён безнаяўных аперацый па картцы ў валюце рахунку ў памеры не менш як 900 беларускіх рублёў, 350 дол.
ЗША або 350 еўра.
Дагавор добраахвотнага страхавання ад няшчасных выпадкаў і хвароб на час паездкі за мяжу (далей – дагавор
страхавання) можа быць аформлены па жаданні фізічнай асобы. Кошт дагавора страхавання складае 39 долараў ЗША і
аплачваецца адначасова за кошт трымальніка карткі звыш платы (узнагароджання) за выпуск і абслугоўванне карткі на
працягу тэрміну яе дзеяння ў беларускіх рублях па курсе Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь на дзень аплаты.
Пры перавыпуску карткі з 14 кастрычніка 2020 г. у выпадку пашкоджання карткі, страты/крадзяжу карткі і/або ПІНа,
кампраметацыі, страты спажывецкіх уласцівасцей карткі, змены прозвішча трымальніка плата (узнагароджанне) для
перавыпушчанай карткі прымяняецца ў памеры, устаноўленым для картак, аформленых з 14 кастрычніка 2020 г.
8. Для карткавага прадукту Visa Platinum у плату (узнагароджанне) за выпуск і абслугоўванне карткі на працягу тэрміну
яе дзеяння ўключаны:
абслугоўванне ў персанальнага менеджара;
кошт паслугі арганізацыі «Кансьерж–сэрвіс» для картак плацежнай сістэмы Visa International;
кошт двух наведванняў у год бізнес-залы па праграме Lounge Key трымальнікам карткі Visa Platinum.
Плата (узнагароджанне) за выпуск і абслугоўванне карткі Visa Platinum на працягу тэрміну яе дзеяння, а таксама за
перавыпуск пры афармленні карткі ў падраздзяленні ААТ «Белінвестбанк» (з устанаўленнем новага тэрміну дзеяння карткі,
якая замяняецца) для дырэктараў (кіраўнікоў) і ўдзельнікаў (акцыянераў) (з доляй удзелу не менш за 50%) юрыдычных асоб,
якія маюць статус «VIP–кліент» ААТ «Белінвестбанк», бярэцца ў памеры 10 бел. руб.
Плата (узнагароджанне) за выпуск і абслугоўванне карткі на працягу тэрміну яе дзеяння для кліентаў, абароты па
картках якіх адпавядаюць крытэрыям удзелу ў акцыі «Адштукуй сваю карту», складае 200 беларускіх рублёў;
Плата (узнагароджанне) за перавыпуск асноўнай карткі Visa Platinum у выпадку пашкоджання карткі, страты/крадзяжу
карткі і/або ПІНа, кампраметацыі, страты спажывецкіх уласцівасцей карткі, змены прозвішча трымальніка (з устанаўленнем
новага тэрміну дзеяння карткі, якая замяняецца) на падставе заяўкі, аформленай з выкарыстаннем сістэмы «Інтэрнэт-банкінг»,
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«Мабільны банкінг», для дырэктараў (кіраўнікоў) і ўдзельнікаў (акцыянераў) (з доляй удзелу не менш за 50 %) юрыдычных
асоб, якія маюць статус «VIP-кліент» ААТ «Белінвестбанк» бярэцца ў памеры 15 бел. руб.
9. Для карткавага прадукту Visa Infinite ў плату (узнагароджанне) за выпуск і абслугоўванне карткі на працягу тэрміну
яе дзеяння ўключаны:
кошт дагавора добраахвотнага страхавання ад няшчасных выпадкаў і хвароб на час паездкі за мяжу;
абслугоўванне ў персанальнага менеджара;
кошт паслугі арганізацыі «Кансьерж–сэрвіс» для картак плацежнай сістэмы Visa International;
кошт шасці наведванняў у год бізнес-залы па праграме Lounge Key трымальнікам карткі Visa Infinite.
Для картак, выпушчаных да 30 верасня 2019 г. уключна, у плату (узнагароджанне) за выпуск і абслугоўванне карткі на
працягу тэрміну яе дзеяння ўключаны кошт чатырохразовага выкарыстання карткі «Priority Pass» на аднаго чалавека. Плата
за кожнае наступнае выкарыстанне карткі «Priority Pass» на аднаго чалавека складае 32 долары ЗША і аплачваецца за кошт
сродкаў трымальніка карткі звыш платы за яе выпуск і абслугоўванне.
Плата (узнагароджанне) за выпуск і абслугоўванне карткі Visa Infinite на працягу тэрміну яе дзеяння, а таксама за
перавыпуск пры афармленні карткі ў падраздзяленні ААТ «Белінвестбанк» (з устанаўленнем новага тэрміну дзеяння карткі,
якая замяняецца) для дырэктараў (кіраўнікоў) і ўдзельнікаў (акцыянераў) (з доляй удзелу не менш за 50%) юрыдычных асоб,
якія маюць статус «VIP-кліент» ААТ «Белінвестбанк», бярэцца ў памеры 945 беларускіх рублёў.
10. Для карткавага прадукту «Карта заўзятара».
Плата (узнагароджанне) за выпуск і абслугоўванне карткі на працягу тэрміну яе дзеяння не бярэцца:
на працягу першых 5 дзён з даты выдачы карткі;
за выпуск, перавыпуск карткі ў сувязі з заканчэннем тэрміну яе дзеяння;
за 30 каляндарных дзён абслугоўвання рахунку пры ўмове адлюстравання па рахунку на працягу папярэдніх 30
каляндарных дзён безнаяўных аперацый па картцы ў валюце рахунку ў памеры не менш за 300 беларускіх рублёў.
11. Карткавыя прадукты «ВАЯЖ ГРАНД», «Visa Platinum ГРАНД» не эмітуюцца з 11.01.2020. Для існуючых картак у
рамках гэтых прадуктаў дзейнічаюць платы (узнагароджанні), устаноўленыя пунктамі 7.4-7.25 гэтага Зборніка адпаведна для
карткавых прадуктаў «ВАЯЖ», «Visa Platinum».
12. Для карткавага прадукту «ЭкаЛагічная карта».
Картачны прадукт «ЭкаЛагічная карта» выпускаецца на базе загатовак Visa Classic PayWave EMV з біяраскладальнага
пластыку.
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Плата (узнагароджанне) за выпуск і абслугоўванне карткі на працягу тэрміну яе дзеяння не бярэцца:
на працягу першых 5 дзён з даты выдачы карткі;
за выпуск і перавыпуск карткі ў сувязі з заканчэннем тэрміну яе дзеяння.
За кошт грашовых сродкаў трымальніка карткі ажыццяўляецца пералік ахвяраванняў на рахунак установы «Цэнтр
экалагічных рашэнняў» у памеры 0,5 % ад сумы безнаяўнага плацяжу. Пры ажыццяўленні дадзенай аперацыі, плата
(узнагароджанне) за пералічэнне з кліента не бярэцца.
ГЛАВА 20
АПЕРАЦЫІ З КРЭДЫТНЫМІ КАРТКАМІ
Выдача наяўных грашовых сродкаў:
па картцы ў банкаматах:
ААТ «Белінвестбанк», ААТ «Белаграпрамбанк» і па картцы сістэмы Visa
7.26.1.1 International/Mastercard WorldWide у банкаматах ЗАТ «МТБанк»
банкаў-рэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь (за выключэннем банкаматаў ААТ
«Белінвестбанк», ААТ «Белаграпрамбанк» і за выключэннем картак сістэмы Visa
7.26.1.2 International/Mastercard WorldWide у банкаматах ЗАТ «МТБанк»)
7.26
7.26.1

7.26.1.3 па картцы ў банкаматах банкаў-нерэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь
7.26.2
па картцы ў пунктах выдачы наяўных грашовых сродкаў
7.26.2.1 ААТ «Белінвестбанк»
банкаў-рэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь (за выключэннем пунктаў выдачы наяўных
7.26.2.2 грашовых сродкаў ААТ «Белінвестбанк»)
па картцы ў пунктах выдачы наяўных грашовых сродкаў банкаў-нерэзідэнтаў
7.26.2.3 Рэспублікі Беларусь
па рэквізітах карткі ў пунктах выдачы наяўных грашовых сродкаў ААТ
7.26.3
«Белінвестбанк»
Заўвага да падпунктаў 7.26.2.2, 7.26.2.3 пункта 7.26 гэтага Зборніка.

не бярэцца
2,5% (мінімум 3 бел.
руб.)
2,5% (мінімум 5 бел.
руб.)
не бярэцца
2,5% (мінімум 3 бел.
руб.)
2,5% (мінімум 5 бел.
руб.)
2,5% (мінімум 1 бел.
руб.)
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У плату (узнагароджанне) не ўключана камісія іншага банка за выдачу сродкаў у пунктах выдачы наяўных грашовых
сродкаў (да пунктаў выдачы наяўных грашовых сродкаў таксама адносяцца аддзяленні паштовай сувязі).
7.27.
Безнаяўныя разлікі ў арганізацыях гандлю (сэрвісу)
не бярэцца
7.28.
Правядзенне плацяжоў/пераводаў у рамках паслугі «Аўтааплата» з выкарыстаннем
не бярэцца
сістэмы «Інтэрнэт-банкінг»
7.29.
Перавод/пералічэнне грашовых сродкаў з крэдытнай карткі, эмітаванай ААТ «Белінвестбанк»:
7.29.1. на картку, эмітаваную ААТ «Белінвестбанк» у інфакіёсках і банкаматах ААТ
не бярэцца
«Белінвестбанк», сістэмах «Інтэрнэт-банкінг» і «Мабільны банкінг», з дапамогай
сэрвісу ААТ «Белінвестбанк» (старонка ў сеціве Інтэрнэт па адрасе
ibank.belinvestbank.by)
7.29.2. на картку, эмітаваную іншымі банкамі-рэзідэнтамі Рэспублікі Беларусь, у інфакіёсках 1,5% (мінімум 0,59 бел.
і банкаматах ААТ «Белінвестбанк», сістэмах «Інтэрнэт-банкінг» і «Мабільны руб., 0,25 дол. ЗША., 0,21
банкінг», з дапамогай сэрвісу ААТ «Белінвестбанк» (старонка ў сеціве Інтэрнэт па
еўра., 20 рас. руб.)
адрасе ibank.belinvestbank.by)
7.29.3. на картку, эмітаваную іншымі банкамі-нерэзідэнтамі Рэспублікі Беларусь, у
1,5% (мінімум 5 бел.
інфакіёсках і банкаматах ААТ «Белінвестбанк», сістэмах «Інтэрнэт-банкінг» і руб., 2 дол. ЗША/еўра,
«Мабільны банкінг», з дапамогай сэрвісу ААТ «Белінвестбанк» (старонка ў сеціве
140 рас. руб.). Плата
Інтэрнэт па адрасе ibank.belinvestbank.by)
бярэцца ў валюце
аперацыі.
7.29.4. у прыладах і сэрвісах іншых банкаў (без уліку ўзнагароджання іншых банкаў)
1,5% (мінімум 0,59 бел.
руб., 0,25 дол. ЗША., 0,21
еўра., 20 рас. руб.)
7.30.
Перавыпуск карткі ў выпадку пашкоджання карткі, страты/крадзяжу карткі і/або
8 бел. руб.
ПІНа, страты спажывецкіх уласцівасцей карткі, змены прозвішча трымальніка (з
захаваннем тэрміну дзеяння карткі, якая замяняецца)
Заўвага да пункта 7.30 гэтага Зборніка.
Плата (узнагароджанне) не прымяняецца ў выпадках:
пашкоджання карткі не па віне трымальніка;
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устанаўлення ААТ «Белінвестбанк» факту кампраметацыі карткі.
7.31.
Прагляд астатку (балансу) грашовых сродкаў у прыладах ААТ»Белінвестбанк»
не бярэцца
на рахунку з выкарыстаннем карткі
у прыладах ААТ «ААБ Беларусбанк»,
0,50 бел. руб.
ААТ
«Белаграпрамбанк»,
ЗАТ
«МТБанк»
у прыладах іншых банкаў
2 бел. руб.
Заўвага да пункта 7.31 гэтага Зборніка.
У банкамаце ЗАТ «МТБанк» аперацыя можа быць здзейснена толькі пры выкарыстанні картак плацежных сістэм Visa
International/Mastercard WorldWide.
7.32.
Выдача выпіскі па аперацыях з карткай кліента на папяровым носьбіце за перыяд,
5 бел. руб.
прадстаўленне інфармацыі (выпіска/даведка), якая пацвярджае здзяйсненне плацяжу з
выкарыстаннем карткі ў прыладах ААТ «Белінвестбанк» або ў прыладах іншых банкаў
7.33.
Высвятленне ў плацежнай сістэме правільнасці спісання грашовых сродкаў з рахунку
90 бел. руб.
Заўвага да пункта 7.33 гэтага Зборніка.
Плата (узнагароджанне) бярэцца ў выпадку неабгрунтаванага апратэставання спісанай з рахунку сумы.
7.34.
Выдача даведкі аб наяўнасці карткі і памеры сродкаў на рахунку па ўліку крэдытаў (на
20 бел. руб.
рускай мове, на англійскай мове)
7.35.
Тэрміновы выраб карткі (акрамя картак імгненнага выпуску)
20 бел. руб.
Заўвага да пункта 7.35 гэтага Зборніка.
Выраб карткі ажыццяўляецца на працягу 2-х рабочых дзён пры ўмове афармлення заяўкі ў падраздзяленнях банка,
размешчаных у г.Мінску, 5-ці рабочых дзён пры ўмове афармлення заяўкі ў падраздзяленнях банка, размешчаных за межамі
г. Мінска.
7.36.
Змена ПІНа карткі
3 бел. руб.
7.37.
Паўторная адпраўка ПІНа/CVV2 па ініцыятыве кліента з дапамогай SMS2,20 бел. руб. Плата
паведамленняў
бярэцца пачынаючы з
другога SMSпаведамлення.
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Унясенне карткі ў лакальны стоп-ліст
Плата за карыстанне паслугай «SMS-апавяшчэнне»:
тарыфны план «Старт» (ад 1 да 6 паведамленняў уключна па ўсіх аперацыях з усімі
персаніфікаванымі карткамі кліента)
7.39.2.
тарыфны план «Оптыма» (неабмежаваная колькасць паведамленняў):
7.39.2.1. з 1 па 20 паведамленне ўключна
7.39.2.2. пачынаючы з 21 паведамлення
7.38.
7.39.
7.39.1.

не бярэцца
0,90 бел. руб. у месяц

2 бел. руб. у месяц
1,6 бел. руб. у месяц за
кожны пакет з 20
паведамленняў
7.39.3.
тарыфны план «Індывідуальны» (неабмежаваная колькасць паведамленняў па ўсіх
3 бел. руб. у месяц
расходных і прыходных аперацыях з адной карткай, выбранай кліентам)
7.39.4.
тарыфны план «Ашчадны « (неабмежаваная колькасць паведамленняў па ўсіх
2,1 бел. руб. у месяц
расходных аперацыях з адной карткай, выбранай кліентам)
7.39.5.
тарыфны план «Прыходны « (неабмежаваная колькасць паведамленняў па ўсіх
1,5 бел. руб. у месяц
прыходных аперацыях з адной карткай, выбранай кліентам)
7.39.6.
тарыфны план «Міжнародны « (неабмежаваная колькасць паведамленняў па ўсіх
1,6 бел. руб. у месяц
расходных аперацыях, здзейсненых за межамі Рэспублікі Беларусь, з адной карткай,
выбранай кліентам)
Заўвага да пункта 7.39 гэтага Зборніка.
Плата (узнагароджанне), прадугледжаная падпунктамі 7.39.1 – 7.39.2 пункта 7.39 гэтага Зборніка, прымяняецца за
карыстанне паслугай «SMS-апавяшчэнне» па аперацыях з усімі персаніфікаванымі карткамі, эмітаванымі да рахункаў кліента,
плата (узнагароджанне), прадугледжаная падпунктамі 7.39.3 – 7.39.6 пункта 7.39 гэтага Зборніка, – па аперацыях з адной
карткай, выбранай кліентам і эмітаванай ААТ «Белінвестбанк».
Інфармаванне аб кожнай аўтарызаванай аперацыі пры выкарыстанні карткі ажыццяўляецца шляхам накіравання SMSпаведамлення або PUSH-паведамлення.
Тарыфныя планы «Старт» і «Оптыма» не прадастаўляюцца для крэдытных картак імгненнага выпуску.
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Паводле тарыфнага плану «Оптыма» плата (узнагароджанне) бярэцца за кожны наступны пакет, які складаецца з 20
паведамленняў, але не больш за 10 бел. руб. у месяц за паслугу. Па апошнім пакеце ў месяц плата (узнагароджанне) бярэцца
незалежна ад колькасці накіраваных кліенту паведамленняў у рамках апошняга пакета.
7.40.
Плата за прадастаўленне магчымасці ажыццяўлення аперацый за межамі Рэспублікі Беларусь:
7.40.1. пры падключэнні ў падраздзяленні ААТ «Белінвестбанк»
12 бел. руб.
7.40.2. пры падключэнні з выкарыстаннем сістэмы «Інтэрнэт-банкінг»/»Мабільны банкінг»
не бярэцца
Заўвага да пункта 7.40 гэтага Зборніка.
Паслуга не прадастаўляецца для крэдытных картак імгненнага выпуску.
Паводле падпункта 7.40.1 пункта 7.40 гэтага Зборніка для крэдытных картак Visa Classic паслуга прадастаўляецца па
змаўчанні без узяцця платы (узнагароджання).
7.41. Прадстаўленне адной выпіскі па картцы, якая фарміруецца з выкарыстаннем карткі (за
1 бел. руб.
выключэннем выпіскі, якая фарміруецца з выкарыстаннем сістэмы «Інтэрнэт-банкінг»,
«Мабільны банкінг»)
7.42. Разблакіраванне карткі, заблакіраванай з прычыны ўводу няправільнага ПІНа
1 бел. руб.
7.43. Выкананне ў касах банка безнаяўных плацяжоў з выкарыстаннем карткі (у тым ліку па
3 бел. руб. за кожны
плацяжах, што выконваюцца з дапамогай АІС «Разлік» (АРІП)) пры адсутнасці дагавора,
плацеж
заключанага атрымальнікам грашовых сродкаў з ААТ «Белінвестбанк»
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ГЛАВА 21
АПЕРАЦЫІ З КАРПАРАТЫЎНЫМІ КАРТКАМІ
(ДЛЯ ЮРЫДЫЧНЫХ АСОБ, ІНДЫВІДУАЛЬНЫХ ПРАДПРЫМАЛЬНІКАЎ)
7.44.

Плата за выпуск і абслугоўванне карткі на у беларускіх рублях
працягу тэрміну яе дзеяння/перавыпуск
карткі ў сувязі з заканчэннем тэрміну яе
дзеяння
у замежнай валюце

Visa Business,
Mastercard Business
Крэдытная
карпаратыўная карта
Visa Business,
Mastercard Business

у беларускіх рублях і Visa Platinum Business
замежнай валюце

25 бел. руб або
ўключана ў Пакет
паслуг
не бярэцца
45 бел. руб або
ўключана ў Пакет
паслуг
230 бел. руб.

Заўвага да пункта 7.44 гэтага Зборніка.
Картка Visa Platinum Business не эмітуецца для доступу да бягучых (разліковых) банкаўскіх рахункаў дзяржаўных
органаў, бюджэтных арганізацый, іншых арганізацый і індывідуальных прадпрымальнікаў, адкрытых імі для размяшчэння
бюджэтных сродкаў.
7.45. Перавыпуск
карткі
ў
выпадку у беларускіх рублях, Visa Business,
16 бел. руб.
пашкоджання карткі, страты/крадзяжу
Mastercard Business,
карткі і/або ПІНа, страты спажывецкіх
Visa Platinum Business,
уласцівасцей карткі, змены прозвішча
Крэдытная
трымальніка (з захаваннем тэрміну
карпаратыўная карта
дзеяння карткі, якая замяняецца)
у замежнай валюце
Visa Business,
32 бел. руб.
Mastercard Business,
Visa Platinum Business
Заўвага да пункта 7.45 гэтага Зборніка.
Плата (узнагароджанне) не прымяняецца ў выпадках:
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пашкоджання карткі не па віне трымальніка;
устанаўлення ААТ «Белінвестбанк» факту кампраметацыі карткі.
7.46.
Выдача наяўных грашовых сродкаў:
7.46.1.
па картцы ў банкаматах:
7.46.1.1. ААТ «Белінвестбанк», ААТ «ААБ
Visa Business, Mastercard Business, Visa
Беларусбанк», ААТ
Platinum Business
«Белаграпрамбанк» і па картцы
сістэмы Visa International/Mastercard
WorldWide у банкаматах ЗАТ
«МТБанк»
Крэдытная карпаратыўная карта
7.46.1.2. банкаў-рэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь Visa Business, Mastercard Business, Visa
(за выключэннем банкаматаў ААТ
Platinum Business
«Белінвестбанк», ААТ «ААБ
Беларусбанк», ААТ
«Белаграпрамбанк» і за выключэннем
картак сістэмы Visa
International/Mastercard WorldWide у
банкаматах ЗАТ «МТБанк»)
Крэдытная карпаратыўная карта
7.46.1.3. па картцы ў банкаматах банкаўVisa Business, Mastercard Business
нерэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь

Visa Platinum Business,

1,5 % ад сумы (мінімум
2 бел. руб., 3 долары
ЗША/еўра, 200 рас.
руб.). Плата бярэцца ў
валюце рахунку, доступ
да якога забяспечваецца
карткай.
не бярэцца
2,5 % ад сумы (мінімум
3 бел. руб., 3 долары
ЗША/еўра, 200 рас.
руб.). Плата бярэцца ў
валюце рахунку, доступ
да якога забяспечваецца
карткай.
не бярэцца
2,5 % ад сумы (мінімум
5 бел. руб., 3 долары
ЗША/еўра, 200 рас.
руб.). Плата бярэцца ў
валюце рахунку, доступ
да якога забяспечваецца
карткай.
не бярэцца
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Крэдытная карпаратыўная карта
7.46.2.
па картцы ў пунктах выдачы наяўных грашовых сродкаў
7.46.2.1. ААТ «Белінвестбанк»
Visa Business, Mastercard Business, Visa
Platinum Business

Крэдытная карпаратыўная карта
7.46.2.2. банкаў-рэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь Visa Business, Mastercard Business, Visa
(за выключэннем пунктаў выдачы
Platinum Business
наяўных грашовых сродкаў ААТ
«Белінвестбанк»)

7.46.2.3. банкаў-нерэзідэнтаў Рэспублікі
Беларусь

Крэдытная карпаратыўная карта
Visa Business, Mastercard Business

Visa Platinum Business,
Крэдытная карпаратыўная карта
Заўвага да пункта 7.46 гэтага Зборніка.

1,5 % ад сумы (мінімум
2 бел. руб., 3 долары
ЗША/еўра, 200 рас.
руб.). Плата бярэцца ў
валюце рахунку, доступ
да якога забяспечваецца
карткай.
не бярэцца
2,5 % ад сумы (мінімум
3 бел. руб., 3 долары
ЗША/еўра, 200 рас.
руб.). Плата бярэцца ў
валюце рахунку, доступ
да якога забяспечваецца
карткай.
не бярэцца
2,5 % ад сумы (мінімум
5 бел. руб., 3 долары
ЗША/еўра, 200 рас.
руб.). Плата бярэцца ў
валюце рахунку, доступ
да якога забяспечваецца
карткай.
не бярэцца
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Плата (узнагароджанне) паводле падпунктаў 7.46.1, 7.46.2 пункта 7.46 гэтага Зборніка бярэцца ў выпадку залічэння
грашовых сродкаў на бягучы (разліковы) банкаўскі рахунак для наступнага залічэння на карпаратыўныя карткі без узяцця
платы (узнагароджання) згодна з пунктам 1.16 гэтага Зборніка.
Паводле падпункта 7.46.2 пункта 7.46 у плату (узнагароджанне) не ўключана камісія іншага банка за выдачу сродкаў у
пунктах выдачы наяўных грашовых сродкаў, да якіх таксама адносяцца аддзяленні паштовай сувязі.
7.47. Безнаяўныя разлікі ў арганізацыях гандлю (сэрвісу)
Visa Business
не бярэцца
Mastercard Business,
Visa Platinum Business,
Крэдытная
карпаратыўная карта
7.48. Правядзенне плацяжоў/пераводаў у рамках паслугі «Аўтааплата» Visa Business,
не бярэцца
з выкарыстаннем сістэмы «Інтэрнэт-банкінг»
Mastercard Business,
Visa Platinum Business,
Крэдытная
карпаратыўная карта
7.49. Прагляд астатку (балансу) грашовых у
прыладах
ААТ Visa Business,
не бярэцца
сродкаў на рахунку з карткай з «Белінвестбанк»
Mastercard Business,
выкарыстаннем карткі
Visa Platinum Business,
Крэдытная
карпаратыўная карта
у прыладах ААТ «ААБ Visa Business,
0,50 бел. руб., 0,5 дол.
Беларусбанк»,
ААТ Mastercard Business,
ЗША/еўра, 50 рас. руб.
«Белаграпрамбанк», ЗАТ Visa Platinum Business,
Плата бярэцца ў
«МТБанк»
Крэдытная
валюце рахунку з
карпаратыўная карта
карткай.
у прыладах іншых банкаў Visa Business,
2 бел. руб., 1 дол.
Mastercard Business,
ЗША/еўра, 80 рас. руб.
Плата бярэцца ў
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7.50.

7.51.

Выдача выпіскі па рахунку з карткай (картцы) кліента на
папяровым носьбіце за перыяд, прадстаўленне інфармацыі
(выпіска/даведка), якая пацвярджае здзяйсненне плацяжу з
выкарыстаннем карткі ў прыладах ААТ «Белінвестбанк» або ў
прыладах іншых банкаў
Высвятленне ў плацежнай сістэме правільнасці спісання
грашовых сродкаў з рахунку

Visa Platinum Business,
Крэдытная
карпаратыўная карта
Visa Business,
Mastercard Business,
Visa Platinum Business,
Крэдытная
карпаратыўная карта
Visa Business,
Mastercard Business,
Visa Platinum Business,
Крэдытная
карпаратыўная карта

валюце рахунку з
карткай.
5 бел. руб.

90 бел. руб.

Заўвага да пункта 7.51 гэтага Зборніка.
Плата (узнагароджанне) бярэцца ў выпадку неабгрунтаванага апратэставання спісанай з рахунку сумы.
7.52. Тэрміновы выраб карткі
Visa Business,
20 бел. руб.
Mastercard Business,
Крэдытная
карпаратыўная карта
Visa Platinum Business
не бярэцца
Заўвага да пункта 7.52 гэтага Зборніка.
Выраб карткі ажыццяўляецца на працягу 2-х рабочых дзён пры ўмове афармлення заяўкі ў падраздзяленнях банка,
размешчаных у г.Мінску, 5-ці рабочых дзён пры ўмове афармлення заяўкі ў падраздзяленнях банка, размешчаных за межамі
г. Мінска.
7.53
Змена ПІНа карткі
Visa Business,
3 бел. руб., 1,5 дол.
Mastercard Business,
ЗША/еўра, 100 рас. руб.
Крэдытная
Плата бярэцца ў валюце
карпаратыўная карта
рахунку з карткай.
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7.54

Visa Platinum Business
Паўторная адпраўка ПІНа/CVV2 па ініцыятыве кліента з Visa Business,
дапамогай SMS-паведамленняў
Mastercard Business,
Visa Platinum Business,
Крэдытная
карпаратыўная карта

Разблакіраванне карткі, заблакіраванай з прычыны ўводу Visa Business,
няправільнага ПІНа
Mastercard Business,
Visa Platinum Business,
Крэдытная
карпаратыўная карта
7.56.
Прадстаўленне адной выпіскі па картцы, якая фарміруецца з Visa Business,
выкарыстаннем карткі (за выключэннем выпіскі, якая Mastercard Business,
фарміруецца з выкарыстаннем сістэмы «Інтэрнэт-банкінг», Visa Platinum Business,
«Мабільны банкінг»)
Крэдытная
карпаратыўная карта
7.57.
Унясенне карткі ў стоп-ліст:
7.57.1. у лакальны
Visa Business,
Mastercard Business,
Visa Platinum Business,
Крэдытная
карпаратыўная карта
7.55.

не бярэцца
2,20 бел. руб., 1 дол.
ЗША/еўра, 70 рас. руб.
Плата бярэцца
пачынаючы з другога
SMS-паведамлення ў
валюце рахунку, доступ
да якога забяспечваецца
карткай.
2 бел. руб.

1 бел. руб., 1 дол.
ЗША/еўра, 35 рас. руб.
Плата бярэцца ў валюце
рахунку з карткай.
не бярэцца
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7.57.2. у міжнародны (тэрмінам на 2 тыдні)

7.58.
7.58.1.

7.58.2.

7.58.3.

7.58.4.

7.59.

7.60

140 бел. руб.
(для картак,
намінаваных у
беларускіх рублях), 100
бел. руб.
(для картак,
намінаваных у
замежнай валюце).
Паслугі па экстранай выдачы карткі і наяўных грашовых сродкаў за межамі Рэспублікі Беларусь:
выдача карткі ў банках-нерэзідэнтах Рэспублікі Беларусь
Mastercard Business
700 бел. руб.
Visa Business,
290 дол. ЗША
Visa Platinum Business
выдача карткі з выкарыстаннем кур’ерскай службы
Visa Business,
15 бел. руб. + кошт
Visa Platinum Business
дастаўкі згодна з
тарыфамі кур’ерскіх
служб
выдача наяўных грашовых сродкаў
Mastercard Business,
550 бел. руб.
Visa Business,
Visa Platinum Business
адмова ад заявы на экстранную выдачу наяўных грашовых Mastercard Business,
200 бел. руб.
сродкаў або карткі
Visa Business,
Visa Platinum Business
Выкананне ў касах банка безнаяўных плацяжоў з выкарыстаннем карткі (у тым ліку па
3 бел. руб. за кожны
плацяжах, што выконваюцца з дапамогай АІС «Разлік» (АРІП)) пры адсутнасці дагавора
плацеж
з атрымальнікам грашовых сродкаў, заключанага з банкам
Паслуга «SMS-апавяшчэнне» па тарыфным плане «Бізнес- Visa Business,
3 бел. руб. у месяц
Безліміт» (неабмежаваная колькасць паведамленняў па ўсіх Mastercard Business,
Visa Business,
Mastercard Business,
Visa Platinum Business,
Крэдытная
карпаратыўная карта
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расходных і прыходных аперацыях з адной карткай, выбранай Крэдытная
кліентам)
карпаратыўная карта
Visa Platinum Business

не бярэцца

Перавод/пералічэнне грашовых сродкаў у беларускіх рублях з карткі, эмітаванай ААТ «Белінвестбанк» да бягучага
(разліковага) банкаўскага рахунку ў беларускіх рублях, доступ да якога забяспечваецца карткай:
7.61.1. на картку, эмітаваную ААТ «Белінвестбанк»
плацежных сістэм Visa
не бярэцца
International, Mastercard
WorldWide, БЕЛКАРТ
7.61.2. на картку, эмітаваную іншымі банкамі-рэзідэнтамі Рэспублікі плацежных сістэм Visa
1,5 %
Беларусь
International, Mastercard (мінімум 0,59 бел. руб.)
WorldWide, БЕЛКАРТ
7.61.3. на картку, эмітаваную банкамі-нерэзідэнтамі Рэспублікі плацежных сістэм Visa
1,5 %
Беларусь
International, Mastercard (мінімум 5 бел. руб.).
WorldWide, БЕЛКАРТ Плата бярэцца ў валюце
аперацыі.
Заўвагi да главы 21 гэтага Зборніка.
1. Для выдадзеных (дзейных) карпаратыўных картак Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro
дзейнічаюць платы (узнагароджанні), устаноўленыя пунктамі 7.46–7.57, 7.59–7.61 гэтага Зборніка.
2. Платы (узнагароджанні), устаноўленыя пунктамі 7.46–7.57, 7.59–7.61 гэтага Зборніка, не прымяняюцца пры
здзяйсненні аперацый пры выкарыстанні картак, якія забяспечваюць доступ да бягучых (разліковых) банкаўскіх рахункаў
дзяржаўных органаў, арганізацый, што фінансуюцца з бюджэту, іншых юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў,
адкрытых імі для размяшчэння бюджэтных сродкаў.
7.61.

ГЛАВА 22
АПЕРАЦЫІ З КАРТКАМІ, ЭМІТАВАНЫМІ ІНШЫМІ БАНКАМІ
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7.62.

Выдача наяўных грашовых сродкаў па у пунктах выдачы
картках іншых банкаў
наяўных
ААТ
«Белінвестбанк»
у банкаматах ААТ
«Белінвестбанк»

Mastercard,
Visa,
2%
Maestro/Cirrus,
Visa
Electron, БЕЛКАРТ, JCB
Mastercard,
Visa,
не бярэцца
Maestro/Cirrus,
Visa
Electron, БЕЛКАРТ, JCB
7.63.
Перавод грашовых сродкаў з картак, эмітаваных банкамі-рэзідэнтамі Рэспублікі Беларусь
7.63.1. на картку, эмітаваную ААТ «Белінвестбанк»
не бярэцца
7.63.2. на картку, эмітаваную іншымі банкамі-рэзідэнтамі Рэспублікі Беларусь
1,5% (мінімум 0,59 бел.
руб.)
7.64.
Выкананне ў касах банка безнаяўных плацяжоў з выкарыстаннем карткі (у тым ліку па
3 бел. руб. за кожны
плацяжах, што выконваюцца з дапамогай АІС «Разлік» (АРІП)) пры адсутнасці дагавора з
плацеж
атрымальнікам грашовых сродкаў, заключанага з банкам
ГЛАВА 23
ЭКВАЙРЫНГ АРГАНІЗАЦЫЙ ГАНДЛЮ (СЭРВІСУ)
7.65.
7.65.1

Узнагароджанне, якое бярэцца з арганізацый гандлю (сэрвісу), акрамя названых у пунктах 7.66, 7.67 гэтага Зборніка:
за эквайрынг аперацый у беларускіх пры штомесячным па картках ААТ
1,6 %
рублях і замежнай валюце з карткамі абароце гандлёвай «Белінвестбанк»
міжнародных
плацежных
сістэм кропкі да 10 000
Mastercard WorldWide і Visa International, бел. руб. (уключна)
JCB, плацежнай сістэмы БЕЛКАРТ, пры штомесячным
1,1 %
«Мір» (% ад безнаяўнага абароту па абароце гандлёвай
аперацыях з карткамі, устанаўліваецца кропкі ад 10 000
для кожнай гандлёвай кропкі)
бел. руб.
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7.65.2

7.66.

пры штомесячным па картках банкаў2,1 %
абароце гандлёвай рэзідэнтаў
кропкі да 10 000 Рэспублікі Беларусь,
бел. руб. (уключна) акрамя
ААТ
пры штомесячным «Белінвестбанк»
1,9 %
абароце гандлёвай
кропкі ад 10 000
бел. руб.
па картках банкаў-нерэзідэнтаў Рэспублікі
3,2 %
Беларусь
за арганізацыю забеспячэння рэгістрацыі за адзінку абсталявання, якое належыць
40 бел. руб. у месяц
аперацый у беларускіх рублях і ААТ «Белінвестбанк»
замежнай
валюце
з
карткамі
міжнародных
плацежных
сістэм за адзінку абсталявання, якое не належыць
11 бел. руб. у месяц
Mastercard WorldWide і Visa International, ААТ «Белінвестбанк»
JCB, плацежнай сістэмы БЕЛКАРТ,
«Мір»
Узнагароджанне, якое бярэцца з пры штомесячным абароце гандлёвай 2,7 % (не менш за 0,7 базавых
арганізацый
гандлю
(сэрвісу)
за кропкі да 10 000 бел. руб. (уключна)
велічынь у месяц)
эквайрынг
аперацый
з
карткамі
міжнародных
плацежных
сістэм
пры штомесячным абароце гандлёвай 2,5 % (не менш за 0,7 базавых
Mastercard WorldWide, Visa International
кропкі ад 10 000 бел. руб.
велічынь у месяц)
і JCB, плацежнай сістэмы БЕЛКАРТ,
«Мір» (% ад безнаяўнага абароту па
аперацыях з карткамі (мінімальны памер
узнагароджання), устанаўліваецца для
кожнай гандлёвай кропкі) у выпадку
эквайрынгу
арганізацый
гандлю
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(сэрвісу), якія выкарыстоўваюць mPOS
тэрміналы і сістэму «ИрбисРОЅ»
Узнагароджанне, якое бярэцца з пры штомесячным абароце гандлёвай
2,3 %
арганізацый
гандлю
(сэрвісу)
за кропкі да 10 000 бел. руб. (уключна)
эквайрынг
аперацый
з
карткамі
2,1 %
міжнародных
плацежных
сістэм пры штомесячным абароце гандлёвай
Mastercard WorldWide і Visa International, кропкі ад 10 000 бел. руб.
JCB, плацежнай сістэмы БЕЛКАРТ,
«Мір» у глабальным камп’ютарным
сеціве Інтэрнэт (% ад безнаяўнага
абароту па аперацыях з карткамі,
устанаўліваецца для кожнага інтэрнэтмагазіна)
Заўвагі да главы 23 гэтага Зборніка.
1. Плата (узнагароджанне) за эквайрынг аперацый у замежнай валюце бярэцца ў беларускіх рублях па курсе
Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь на дату пералічэння кампенсацыі шляхам утрымання з сумы кампенсацыі.
2. Плата (узнагароджанне) за эквайрынг аперацый устанаўліваецца на месяц, зыходзячы з абароту гандлёвай кропкі за
папярэдні разліковы перыяд. Абарот гандлёвай кропкі за папярэдні разліковы перыяд у замежнай валюце для вызначэння
памеру платы пералічваецца па курсе на апошні працоўны дзень месяца папярэдняга разліковага перыяду.
3. Паводле пунктаў 7.65–7.67 гэтага Зборніка плата (узнагароджанне) за эквайрынг аперацый устанаўліваецца
зыходзячы з абароту гандлёвай кропкі ад 10 000 бел. руб., да апошняга чысла каляндарнага месяца, у якім арганізацыя гандлю
(сэрвісу) далучылася да Дагавора аб прадастаўленні паслуг эквайрынгу ў ААТ «Белінвестбанк», зацверджанага рашэннем
праўлення ААТ «Белінвестбанк» ад 1 красавіка 2019 г. (пратакол № 57) (у рэдакцыі, зацверджанай рашэннем праўлення ААТ
«Белінвестбанк» ад 30 верасня 2019 г. (пратакол № 64), у тым ліку шляхам заключэння дадатковага пагаднення да дзейнага
дагавора эквайрынгу, заключанага ААТ «Белінвестбанк» з арганізацыяй гандлю (сэрвісу).
4. Плата (узнагароджанне) паводле падпункта 7.65.2 пункта 7.65 гэтага Зборніка:
не бярэцца за месяц, у якім выканана падключэнне абсталявання;
7.67.
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бярэцца ў поўным аб’ёме за месяц, у якім выканана адключэнне абсталявання, за ўсе падключаныя адзінкі абсталявання
на 1 чысла дадзенага месяца.
5. Пункт 7.67 гэтага Зборніка прымяняецца для картак плацежнай сістэмы «Мір», JCB пры наяўнасці тэхнічнай
магчымасці аказання паслуг эквайрынгу ў частцы выкарыстання картак дадзеных плацежных сістэм.
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ГЛАВА 24
ПАКЕТНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ ФІЗІЧНЫХ АСОБ ПА АПЕРАЦЫЯХ ПРЫ ВЫКАРЫСТАННІ КАРТАК
Паслуга/пакет
1)

2)

3)

4)

Віртуальны

Абаненцкая плата паводле
пакету
0,99 бел. руб.

Старт
0,50 бел.
руб.

Стандарт

Прэміум

Люкс

VIP

Найлепшыя
гады

1,99 бел. руб.

4,99 бел.
руб.

14,99
бел. руб.

51,99
бел.
руб.

0,65 бел. руб.

Выпуск і штомесячнае абслугоўванне адной асноўнай асабістай дэбетавай карткі:
Тып карткі
БЕЛКАРТБЕЛКАРТПРЭМІУМ
ПРЭМІУМ,
,
Visa Classic Visa Gold
БЕЛКАРТБЕЛКАРТабо
або
Visa
Visa
ПРЭМІУМVisa Classic
ПРЭМІУМ
Mastercard
Mastercar Platinum Infinite
Maestro
-Maestro
Standard
d Gold
(«Моцная
(«Моцная
картка»)
картка»)
Тэрмін дзеяння карткі
1 год
3 гады
Перавыпуск карткі ў сувязі з
заканчэннем тэрміну яе
уключана ў пакет
дзеяння
Падключэнне і карыстанне
уключана ў
уключана ў уключана уключана уключана ў
уключана
ў
паслугай SMS-апавяшчэнне
пакет
пакет на
пакет
ў пакет
ў пакет
пакет
выкарыстанн
выбар:
выкарыста выкарыста выкарыст
не ўключана ў е тарыфнага выкарыстанне
нне аднаго нне аднаго анне выкарыстанне
пакет
тарыфнага
плану
тарыфнага
тарыфнага тарыфнага аднаго
плану
«Прыходны»
плану
плану на плану на тарыфнаг
«Прыходны»
са зніжкай
выбар:
выбар: а плану на «Прыходны»
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Паслуга/пакет

Віртуальны

Старт
50 працэнтаў
ад памеру
ўзнагароджа
ння (платы),
устаноўлена
й главой 19
гэтага
Зборніка

5)

6)

Стандарт

Прэміум

Найлепшыя
гады
«Старт», «Старт», выбар:
без узяцця
«Прыходн «Прыходн «Старт», дадатковай
ы»,
ы»,
«Прыходн
платы
«Індывідуа «Індывідуа
ы»,
(узнагароджан
льны»,
льны», «Індывіду ня) альбо
«Ашчадны «Ашчадны альны»,
тарыфнага
»,
»,
«Ашчадн
плану
«Міжнарод «Міжнаро
ы»,
«Індывідуальн
ны»
дны», «Міжнаро ы» са зніжкай
«Оптыма» дны», 50 працэнтаў
«Оптыма» ад памеру
ўзнагароджанн
я (платы),
устаноўленага
главой 19
гэтага
Зборніка

Падключэнне і карыстанне
сістэмай
«Інтэрнэтуключана ў пакет
банкінг»,
«Мабільны
банкінг» (Android, IOS)
Выпуск і штомесячнае абслугоўванне дадатковай асабістай дэбетавай карткі:
БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ,
не
БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМпрадастаўляе
1 шт. на выбар
1 шт.
Maestro («Моцная картка»)
цца

Люкс

VIP

1 шт. на
выбар

2 шт. на
выбар

не ўключана
ў пакет
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Паслуга/пакет
Visa Classic,
Mastercard Standard,
Mastercard
Standard
(«Моцная картка») «Чорная
пятніца»

не
прадастаўляе
цца

Старт

Стандарт

Прэміум

Люкс

не ўключана ў пакет
1 шт. на
выбар

Найлепшыя
гады
1 шт. на
выбар са
зніжкай 90 %
ад памеру
платы
(узнагароджа
ння),
2 шт. на
устаноўленаг
выбар
а главой 19
гэтага
Зборніка
VIP

не
не ўключана
прадастаўляе
не ўключана ў пакет
ў пакет
цца
Visa Classic у рамках
не
не ўключана
карткавага
прадукту прадастаўляе
не ўключана ў пакет
3 шт.
ў пакет
«Дзіцячая карта»
цца
Выпуск і абслугоўванне асноўнай карткі да рахунку ў валюце, што адрозніваецца ад валюты рахунку з пакетам паслуг:
Visa Classic,
Mastercard Standard,
не
не ўключана
Mastercard
Standard прадастаўляе
не ўключана ў пакет
1 шт. на выбар
ў пакет
(«Моцная картка») «Чорная
цца
пятніца»
Visa Gold,
не
не ўключана ў пакет
1 шт. на не ўключана
Mastercard Gold
прадастаўляе
выбар
ў пакет
цца
Visa Gold,
Mastercard Gold

7)

Віртуальны
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Паслуга/пакет
8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

Падключэнне паслугі і
атрыманне
аднаразовых
пароляў 3D-Secure для
пацвярджэння здзяйснення
плацяжоў
Змена ПІНа карткі
Выдача выпіскі па рахунку
(картцы) на папяровым
носьбіце за перыяд
Выдача даведкі аб наяўнасці
рахунку і астатку грашовых
сродкаў па ім
Накіраванне выпіскі аб
аперацыях за папярэдні
месяц на электронны адрас
Тэрміновы выраб карткі
Унясенне
наяўных
грашовых сродкаў на картку
ў пунктах выдачы наяўных
грашовых сродкаў ААТ
«Белінвестбанк», за адну
аперацыю

Віртуальны

Старт

Стандарт

Прэміум

Люкс

VIP

Найлепшыя
гады

уключа
на ў
пакет

не ўключана
ў пакет

не ўключана ў пакет

уключана ў пакет

не ўключана
ў пакет

не ўключана ў пакет

уключана ў пакет

не ўключана
ў пакет

уключана ў пакет
не
прадастаўляе
цца

не ўключана ў пакет

уключана ў пакет (1 раз у месяц)
не
прадастаўляе
цца
1 бел.руб., 1
долар ЗША,
1 еўра, 200
рас. руб. у
валюце
рахунку,

не ўключана ў пакет

уключана ў пакет

уключана ў пакет

не ўключана
ў пакет
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Паслуга/пакет

15)

Віртуальны

доступ да
якога
ажыццяўляец
ца з
дапамогай
карткі
Выдача наяўных грашовых сродкаў:
у
банкаматах
ААТ
не
«Белінвестбанк»
прадастаўляе
цца
у банкаматах ААТ «ААБ
Беларусбанк»,
ААТ
«Белаграпрамбанк» і па
не
картцы
сістэмы
Visa прадастаўляе
International/Masterсard
цца
WorldWide у банкаматах
ЗАТ «МТБанк»
у
банкаматах
банкаўрэзідэнтаў
Рэспублікі
Беларусь (за выключэннем
банкаматаў
ААТ
не
«Белінвестбанк»,
ААТ прадастаўляе
«ААБ Беларусбанк», ААТ
цца
«Белаграпрамбанк» і за
выключэннем
картак
сістэмы

Старт

Стандарт

Прэміум

Люкс

VIP

Найлепшыя
гады

уключана ў пакет

уключана ў пакет

не ўключана ў пакет

да 1 500 бел.
руб. уключна
ў месяц у
банкаматах
банкаўрэзідэнтаў
Рэспублікі
Беларусь без
узяцця платы
(узнагароджа
ння);
звыш 1 500
бел. руб. –
2,5%
(мінімум 3
бел. руб.).
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Паслуга/пакет

16)

Віртуальны

Visa International/Mastercard
WorldWide у банкаматах
ЗАТ «МТБанк»)
у
банкаматах
банкаўне
нерэзідэнтаў
Рэспублікі прадастаўляе
Беларусь
цца
у пунктах выдачы наяўных
5%
грашовых сродкаў ААТ
(мінімум 8
«Белінвестбанк»
бел.руб., 5
долараў
ЗША, 5 еўра,
300 рас. руб.
у валюце
рахунку,
доступ да
якога
ажыццяўляец
ца з
дапамогай )
у пунктах выдачы наяўных
не
грашовых сродкаў банкаў,
прадастаўляе
за
выключэннем
ААТ
цца
«Белінвестбанк»
Прадстаўленне інфармацыі
аб
балансе
карткі
работнікамі
ААТ

Старт

Стандарт

Прэміум

не ўключана ў пакет

Люкс

VIP

уключана ў пакет

не ўключана ў пакет

Найлепшыя
гады

не ўключана
ў пакет

уключана ў
пакет

не ўключана ў пакет

не ўключана ў пакет

уключана ў
пакет
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Паслуга/пакет

Віртуальны

Старт

Стандарт

Прэміум

Люкс

VIP

Найлепшыя
гады

«Белінвестбанк»
пры
звароце кліента па тэлефоне
ў Кантакт-цэнтр
17) Адключэнне ад пакета
уключана ў
10 бел.
15 бел.
180 бел. 965 бел. уключана ў
12 бел. руб.
паслуг
пакет
руб.
руб.
руб.
руб.
пакет
Заўвагі да главы 24 гэтага Зборніка.
1. Ва ўсім іншым, што не агаворана ў гэтай главе, варта кіравацца іншымі нормамі гэтага Зборніка.
2. Для пакета «Люкс» уключаны:
абслугоўванне ў персанальнага менеджара;
кошт паслугі арганізацыі «Кансьерж–сэрвіс» для картак плацежнай сістэмы Visa International;
кошт двух наведванняў у год бізнес-залы па праграме Lounge Key трымальнікам карткі Visa Platinum.
Кошт дагавора добраахвотнага страхавання ад няшчасных выпадкаў і хвароб на час паездкі за мяжу складае 39 долараў
ЗША (для кліентаў ва ўзросце 81 год і болей – 45 долараў ЗША) у беларускіх рублях па курсе Нацыянальнага банка Рэспублікі
Беларусь на дзень аплаты (афармляецца па жаданні кліента).
3. Для пакета «VIP» уключаны:
абслугоўванне ў персанальнага менеджара;
кошт паслугі арганізацыі «Кансьерж–сэрвіс» для картак плацежнай сістэмы Visa International;
кошт шасці наведванняў у год бізнес-залы па праграме Lounge Key трымальнікам карткі Visa Infinite.
Кошт дагавора добраахвотнага страхавання ад няшчасных выпадкаў і хвароб на час паездкі за мяжу складае 39 долараў
ЗША (для кліентаў ва ўзросце 81 год і болей – 45 долараў ЗША) у беларускіх рублях па курсе Нацыянальнага банка Рэспублікі
Беларусь на дзень аплаты (афармляецца па жаданні кліента).
4. Абаненцкая плата па пакеце «Віртуальны» бярэцца за ўвесь тэрмін дзеяння карткі за кожны другі і наступны пакеты
паслуг, у валюце рахунку, доступ да якога забяспечваецца карткай, пачынаючы з другога і наступных пакетаў. Абаненцкая
плата па пакеце «Віртуальны» бярэцца ў тым ліку за перавыпуск карткі па заканчэнні тэрміну яе дзеяння (з захаваннем нумара
карткі) на працягу апошняга месяца тэрміну дзеяння карткі.
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Абаненцкая плата па пакетах «Старт», «Стандарт», «Прэміум», «Люкс», «VIP», «Найлепшыя гады» бярэцца 1 раз у 30
каляндарных дзён.
Плата (узнагароджанне) не бярэцца па пакетах «Старт», «Стандарт», «Прэміум», «Люкс», «VIP», «Найлепшыя гады» на
працягу першых 5 дзён з даты выдачы карткі.
Абаненцкая плата па пакетах «Стандарт» (у доларах ЗША, еўра, расійскіх рублях), «Прэміум» (у доларах ЗША, еўра),
«Люкс» (у доларах ЗША, еўра), «VIP» (у доларах ЗША, еўра) бярэцца ў беларускіх рублях па курсе куплі замежнай валюты
па аперацыях з карткамі, устаноўленым ААТ «Белінвестбанк» на дзень і час здзяйснення аплаты.
5. У рамках пакетнага абслугоўвання фізічных асоб не ажыццяўляецца выпуск і абслугоўванне карткавых прадуктаў:
«Універсальная карта», «Картка студэнта», «Вучнёўская картка», «Картка супрацоўніка» на базе картак Visa Classic,
Mastercard Standard;
«ЭкаЛагічная карта» на базе картак Visa Classic Rewards;
«Пенсіённая картка» на базе картак БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»);
«JOKER» на базе картак Visa Gold Rewards;
«Асабістая з індывідуальным дызайнам», «Карта заўзятара» на базе картак Mastercard Gold.
6. Плата (узнагароджанне) за адключэнне ад пакета паслуг бярэцца пры скасаванні дагавора (закрыцці рахунку з
карткай) да заканчэння тэрміну дзеяння асноўнай карткі на падставе пісьмовай заявы кліента.
Плата (узнагароджанне) за адключэнне ад пакета паслуг не прымяняецца:
пры перавыпуску карткі ў рамках дзейнага пакета паслуг;
пры пераходзе на пакет паслуг больш высокага ўзроўню (з больш высокай абаненцкай платай);
пры скасаванні дагавора рахунку ў сувязі з заканчэннем тэрміну дзеяння карткі (у тым ліку па ініцыятыве кліента);
у выпадку смерці кліента.
7. Да пакета «Найлепшыя гады» падключаюцца фізічныя асобы-рэзідэнты Рэспублікі Беларусь:
пры дасягненні агульнаўстаноўленага пенсіённага ўзросту ў Рэспубліцы Беларусь;
іншыя асобы, якія маюць права на атрыманне пенсіі ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, пры
прадастаўленні дакумента, які пацвярджае права на атрыманне пенсіі;
асобы, якія не дасягнулі агульнаўстаноўленага пенсіённага ўзросту, але не раней як за 3 месяцы да дасягнення
агульнаўстаноўленага пенсіённага ўзросту ў Рэспубліцы Беларусь.
Для пакета «Найлепшыя гады»:
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уключана арганізацыя паслугі «BIB-Кансьерж» тэрмінам на 1 год;
пры заключэнні ў ААТ «Белінвестбанк» дагавора добраахвотнага страхавання ад траўм «Экспрэс», дагавора
добраахвотнага комплекснага страхавання маёмасці і грамадзянскай адказнасці яго карыстальнікаў, дагавора добраахвотнага
комплекснага страхавання домаўладанняў і грамадзянскай адказнасці пры карыстанні імі з Белдзяржстрахам прадугледжана
зніжка ў памеры 15% ад сумы страхавога ўзносу.
Пры адсутнасці ў наяўнасці загатовак картак БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ эмісія карткі ў рамках пакета «Найлепшыя гады»
ажыццяўляецца на базе картак БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»).
8. У рамках карткавых пакетаў «Стандарт», «Прэміум» па жаданні кліента ажыццяўляецца выпуск і перавыпуск карткі
ў сувязі з заканчэннем тэрміну яе дзеяння для асноўнай/дадатковай карткі з выкарыстаннем загатовак з біяраскладальнага
пластыку.
Заўвагі да раздзела VII гэтага Зборніка.
1. Плата (узнагароджанне) не бярэцца за выдачу наяўных грашовых сродкаў з бягучых (разліковых) рахункаў, доступ
да якіх забяспечваецца пры выкарыстанні карткі, у наступных выпадках:
калі картка кліента канфіскавана прыладай самаабслугоўвання (банкамат, інфакіёск) альбо забыта кліентам у дадзеных
прыладах і пры наяўнасці заявы кліента на вяртанне такой карткі;
пры страце, крадзяжы карткі і ўнясенні яе ў стоп-ліст;
у выпадку заканчэння тэрміну дзеяння карткі;
калі картка знаходзіцца ў стадыі вырабу (да моманту паступлення яе ў падраздзяленне ААТ «Белінвестбанк»), пры
гэтым да рахунку няма іншых актыўных картак.
Выдача наяўных грашовых сродкаў з бягучых (разліковых) рахункаў, доступ да якіх забяспечваецца пры выкарыстанні
карткі, ажыццяўляецца ў памерах не больш за наяўнасць даступных грашовых сродкаў па картках, з абавязковым часовым
уключэннем картак у аператыўны стоп-ліст.
2. Для картак БЕЛКАРТ у рамках абслугоўвання дэбетавых і карпаратыўных картак, эмітаваных ААТ «Белінвестбанк»,
не прадастаўляецца магчымасць ажыццяўлення аперацый за межамі Рэспублікі Беларусь (за выключэннем картак БЕЛКАРТПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»), БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ), у тым ліку выдача грашовых сродкаў па картках у пунктах
выдачы наяўных грашовых сродкаў і ў банкаматах банкаў-нерэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь.
Карткі БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ прымаюцца да абслугоўвання ў сетцы плацежнай сістэмы «Мір» і яе плацежных сістэмпартнёраў (у Расійскай Федэрацыі, Арменіі, Казахстане, Кыргызстане, Турцыі).
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3. Плата (узнагароджанне) паводле пунктаў гэтага раздзела, устаноўленая ў замежнай валюце, бярэцца ў беларускіх
рублях па курсе Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь на дату аплаты, акрамя платы (узнагароджання) паводле пунктаў
7.4, 7.5, 7.6, 7.9, 7.11, 7.18, 7.19, 7.20, 7.46, 7.49, 7.53, 7.54 гэтага Зборніка.
4. Заўвага да пунктаў 7.18, 7.36, 7.53 гэтага Зборніка.
Пры змене ПІН-кода карткі паслуга па паўторнай адпраўцы ПІН-кода па ініцыятыве кліента з дапамогай SMSпаведамленняў не прадастаўляецца.
X. ЗАЎВАГІ ДА ЗБОРНІКА
10.1. Скарачэнні, якія выкарыстоўваюцца па тэксце гэтага Зборніка:
ААТ «БВФБ» – ААТ «Беларуская валютна-фондавая біржа»;
СКВ – свабодна канверсоўная валюта;
ОКВ – абмежавана канверсоўная валюта;
OUR – усе выдаткі адносяцца на рахунак адпраўніка;
SHA – выдаткі на баку адпраўніка адносяцца на рахунак адпраўніка, выдаткі на баку атрымальніка адносяцца на рахунак
атрымальніка;
BEN – усе выдаткі адносяцца на рахунак атрымальніка сродкаў;
РУП «РЦДКП» – РУП «Рэспубліканскі цэнтральны дэпазітарый каштоўных папер»;
ПДВ – падатак на дабаўленую вартасць.
10.2. Пры пералічэнні ААТ «Белінвестбанк» сродкаў за аперацыі, якія абкладаюцца падаткам на дабаўленую вартасць,
кліентам павінны быць пазначаны рэквізіты: «стаўка ПДВ», «сума ПДВ», «усяго кошт з ПДВ».
10.3. Для разліку платы (узнагароджання), якая падлягае выплаце кліентам ААТ «Белінвестбанк», прымяняецца памер
базавай велічыні, устаноўленай заканадаўствам Рэспублікі Беларусь на момант выплаты.
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