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№ п/п 

СТАТТЯ / НАЙМЕНУВАННЯ ТАРИФУ 
Порядок 

оплати 

ТИП КАРТКИ ТА СТАВКА ТАРИФУ 

Особиста картка 

MasterCard Standard 

(чип) 

MasterCard Debit Gold  

(pay pass)  

Строк дії платіжної картки  24 міс. 24 міс. 

Валюта рахунку  Гривня/долар США/ євро 

ВИДАЧА ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ 

1.  Відкриття поточного карткового рахунку10 (надалі - ПР) - не тарифікується2 

2.  Оформлення платіжної картки (надалі - Картка)   

2.1. - основної Картки  (іменна/не іменна) списання з ПР 200  грн. 300грн. 

2.2. - додаткової Картки ** (іменна/не іменна) списання з ПР 150 грн. 250 грн. 

3.  Щомісячне обслуговування:1   

3.1. - основної Картки  (іменна/не іменна) списання з ПР не тарифікується2 не тарифікується2 
3.2. - додаткової Картки ** (іменна/не іменна) списання з ПР не тарифікується2 не тарифікується2 
4.  Переоформлення платіжної Картки 9:   

4.1. 
- переоформлення основної Картки на новий строк дії, у зв'язку з закінченням терміну 

її дії  
- 200 грн. 300 грн. 

4.2. 
- переоформлення додаткової Картки на новий строк дії, у зв'язку з закінченням 

терміну її дії 
- 150 грн. 250 грн. 

4.3. - переоформлення основної та додаткової Картки за ініціативою Банку - не тарифікується2 

4.4. 
- переоформлення основної Картки за ініціативою Держателя, в т.ч. у зв'язку з 

втратою/крадіжкою, пошкодженням 
списання з ПР 200 грн. 300грн. 

4.5. 
- переоформлення додаткової Картки за ініціативою Держателя, в т.ч. у зв'язку з 

втратою/крадіжкою, пошкодженням 
списання з ПР 150 грн. 250 грн. 

5.  Плата за термінове оформлення Картки (протягом двох робочих днів) списання з ПР 300 грн. 

6.  Переоформлення ПІН-коду за ініціативою Держателя (випуск дублікату) через касу Банку 100 грн. 

7.  Зміна ПІН-коду через банкомати Банку (за кожну зміну ПІН-коду) списання з ПР 5 грн. 

8.  
Комісія за виникнення Несанкціонованого овердрафту 6 (для гривневих Карток, не 

передбачено для валютних Карток) 
списання з ПР 5% від суми Несанкціонованого овердрафту  

9.  Комісійна винагорода за обслуговування неактивного ПР (щомісячно)4 списання з ПР 10 грн. 

10.  Розмір процентів, що нараховуються на прострочену заборгованість списання з ПР 45% річних 

11.  Закриття ПР - не тарифікується 

ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ЗА ПР 

12.  Розмір не знижувального залишку на ПР  3000 UAH /5USDСША/5EUR 

13.  
Операції з оплати придбаних товарів/робіт/послуг в торговельній мережі та 

мережі Інтернет 3 
- не тарифікується2 

14.  Видача готівкових коштів з ПР:   

14.1. - в банкоматах та касах в мережі Банку списання з ПР 0,5% min 1 грн. 

14.2. - в банкоматах інших українських банків (без врахування комісії цих банків)7 списання з ПР 0,5% min 3 грн. 

14.3. - в банкоматах зарубіжних банків (без врахування комісії цих банків)7 списання з ПР 1 % + 2 EUR * 

14.4. - в касах інших українських банків (без врахування комісії цих банків)7 списання з ПР 1% + 5 грн. 

14.5. - в касах зарубіжних банків за межами України (без врахування комісії цих банків)7 списання з ПР 1,2 %  min 6 EUR * 

15.  Поповнення ПР:   

15.1. - готівкою через касу (при наявності Картки) /банкомат Банку Держателем - не тарифікується2 
15.2. - готівкою через касу Банку без наявності Картки Держателем - не тарифікується2 
15.3. - готівкою через касу Банку без наявності Картки 3-ю особою - не тарифікується2 
15.4. - безготівковим переказом  - не тарифікується2 

16.  Переказ коштів з ПР:   

16.1. -  на ПР відкриті в Банку через банкомати Банку (з ПК на ПК) списання з ПР 0,5% min 2 грн. max 50 грн. 
не передбачено для 

валютних ПК 

16.2. -  на ПР відкриті в Банку списання з ПР 0,5% min 2 грн. max 50 грн. 

16.3. -  відкритого у Банку на ПР в інших українських банках (в т.ч. Money Send) списання з ПР 0,5% min 5 грн. 
не передбачено для 

валютних ПК 

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ 

17.  Нарахування процентів на залишок по ПР (річних): 
зарахування на 

ПР 

2% в гривні  

0% долар США 

0%євро 

3% в гривні  

0% долар США 

0%євро 

18.  Комісійна винагорода за конвертацію списання з ПР 1 % 

19.  Плата за отримання інформації по ПР:   

19.1. - в банкоматах / ПОС - терміналах Банку списання з ПР 
не тарифікується2 2 рази на день,  

наступні перегляди 0,50 грн. 

19.2. 
- в банкоматах / ПОС - терміналах інших банків (без врахування комісії цих банків)7 

(в межах України) 
списання з ПР 2 грн. 

19.3. 
- в банкоматах / ПОС - терміналах інших банків (без врахування комісії цих банків)7 

(за межами України) 
списання з ПР 6 грн. 

20.  Плата за надання виписок по Картці:   

20.1. - у відділеннях Банку (щомісячна/ за довільний період) 
- / через касу 

Банку 
не тарифікується2/ 10 грн. 

20.2. 
- на електронну адресу (щомісячно, виписки за звітний місяць) / за 

  довільний період 
списання з ПР/- 4 грн./10 грн. не тарифікується2 

20.3. - на поштову адресу - не передбачено 

21.  Одержання міні-виписки по ПР через банкомати Банку (за кожну міні-виписку) списання з ПР/- 1 грн. не тарифікується2 

22.  Надання інформації по ПР за допомогою послуги Мобільний банкінг   

22.1. - плата за активацію послуги - не тарифікується2 

22.2. 
- абонентська плата, щомісячно (інформація про всі здійсненні  

  операції з використанням Картки) 
списання з ПР 15 грн.5 

23.  Плата за зміну щоденних карткових лімітів авторизації  (за кожну зміну) - не тарифікується2 

24.  Блокування Картки:   

24.1. - за ініціативою Банку (внесення у стоп-лист процесінгового центру) - не тарифікується2 

24.2. 
- за ініціативою Держателя, в т.ч. у зв'язку з втратою/крадіжкою, пошкодженням 

Картки (внесення у стоп-лист процесінгового центру) 
- не тарифікується2 

25.  Розблокування Картки:   

25.1. - за ініціативою Банку (видалення зі стоп-листа процесінгового центру) - не тарифікується2 



 

25.2. 
- за ініціативою Держателя, що раніше була призупинена (видалення інформації про 

Картку  зі стоп-листа процесінгового центру) 
- не тарифікується2 

25.3. 
- за ініціативою Держателя для отримання можливості користуватися Карткою за 

межами України 
- не тарифікується2 

26.  

Внесення / видалення інформації про Картку в/з міжнародний (-ного) стоп - ліст 

(-а) (електронного або паперового) міжнародної платіжної системи MasterCard 

WorldWide (надалі - МПС) 

списання з ПР згідно з тарифами МПС 

27.  
Термінове (протягом одного дня) повернення Держателю Картки (основної або 

додаткової) вилученої  банкоматом Банку 8 
через касу Банку 300 грн. 

28.  
Плата (компенсація) витрат Банку по поверненню Картки, вилученої іншим 

банком 

списання з ПР/ 

через касу Банку  
15 USD* 

29.  Надання з архіву дублікату договору (за кожний договір) через касу Банку 50 грн. 

30.  
Довідка про наявність ПР, Картки, залишку (за кожну довідку) (українською, 

російською або англійською  мовами) 
через касу Банку 100 грн. 

ПРЕТЕНЗІЙНА РОБОТА 

31.  Плата за здійснення розслідування Банком:   

31.1. - звернення Держателя було визнано правомірним, а правоту   

  Держателя підтверджено МПС (відповідно до правил МПС) 
- не тарифікується2 

31.2. - звернення Клієнта було визнано неправомірним та/або правоту   Держателя не 

підтверджено МПС (відповідно до правил МПС) 

списання з ПР/ 

через касу Банку 
200 грн. 

32.  Плата за надання документів, що підтверджують здійснення операції (за кожну 

копію) 

списання з ПР/ 

через касу Банку 
150 грн. 

33.  
Плата за розгляд спірних питань в арбітражу МПС 

списання з ПР/ 

через касу Банку 
згідно з тарифами МПС 

34.  Плата за проведення процедур повторного розслідування Банком, із залученням 

третіх осіб, операції що вже оскаржувалися Держателем Картки, в ході яких 

Банк здійснив додаткові витрати (договірне списання з ПР Держателя Картки) 

списання з ПР/ 

через касу Банку 
згідно з тарифами МПС 

Не передбачені даними тарифами послуги Банку, надані Держателю, тарифікуються згідно чинних тарифів Банку на такі послуги.  

Примітки: 

* - Сплачується в грн. за курсом, встановленим Банком для карткових операцій на день списання суми проведеної операції  в системах Банку. 

** - Клас додаткової Картки не може бути вищим ніж клас основної Картки. 

1. Плата сплачується Держателем щомісячно до 25 числа місяця (включно) наступного за звітним, протягом дії строку Картки. 

2. Вартість операції включена у щомісячну плату за обслуговування Картки. 

3. При проведенні операції у валюті відмінній від валюти ПР, здійснюється блокування суми операції за встановленим МПС курсом, подальший перерахунок суми операції у 

валюту ПР здійснюється за курсом, що встановлюється Банком для карткових операцій на день списання суми проведеної операції в системах Банку.  

4. Комісійна винагорода утримується з місяця, в якому рахунку присвоєно статус неактивний, та виключно з власних коштів Держателя, розміщених на рахунку. Якщо залишок по 

неактивному рахунку менше встановленого розміру комісійної винагороди, така комісійна винагорода утримується в розмірі залишку на неактивному рахунку. Неактивним 

вважається рахунок, по якому Держатель протягом дванадцяти календарних місяців поспіль не здійснювались операції, за винятком операцій нарахування процентів на залишок 

власних коштів і списання комісійних винагород, плат в рамках договору про надання та використання платіжної картки, а також залишок по такому рахунку складає не більше 100 

грн., включно. 

5. Плата починає нараховуватись після здійснення першої операції по ПР. Банк має право відключити дану послугу, якщо операції по ПК не здійснювались більше ніж 2 місяці.  

6. Сплачується до 25 числа місяця (включно) наступного за місяцем виникнення несанкціонованого овердрафту. 

7. У  касах та банкоматах інших банків може стягуватися комісія банка-еквайра. 

8. Послуга не тарифікується у випадку повернення Картки Держателю після планової інкасацій банкомату Банку. 

9. Переоформлення ПК здійснюється за умови чинності даного тарифного плану. 

10. При відкритті рахунку в доларах США чи євро обов’язково відкривається картковий рахунок в гривні та випускається ПК. При наявності гривневого ПР на момент 

відкриття ПР в доларах США чи євро, в такому випадку ПР у гривні не відкривається, а для списання плат та/або комісій використовується існуючий ПР у гривні.  

11. У випадку не сплати Несанкціонованого овердрафту до 25 числа місяця (включно) наступного за місяцем виникнення Несанкціонованого овердрафту, с наступного 

операційного дня заборгованість переноситься на рахунки обліку простроченої заборгованості. 

 


