
Тарифи по продукту KOKO КАРД (пенсійна)  

 

                                                 
1
 для Рахунків відкритих починаючи з 21.05.2021 р., діє після активації послуги в Інтернет або мобільному банку АТ 

«БАНК ФОРВАРД». До активації послуги в Інтернет або мобільному банку АТ «БАНК ФОРВАРД» - нарахування 

процентів на залишок по рахунку відбувається за процентною ставкою 0,00% річних. Для всіх Рахунків, незалежно від 

дати оформлення, можлива деактивація послуги   в Інтернет або мобільному банку АТ «БАНК ФОРВАРД». Після 

деактивації послуги - нарахування процентів на залишок по рахунку відбувається за процентною ставкою 0,00% річних.      

СТАТТЯ/НАЙМЕНУВАННЯ ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта рахунку Українська грн. 

Тип картки 
MasterCard Debit іменна 

MasterCard Debit неіменна 

1. Плата за оформлення та обслуговування  картки: 
 

1.1.Плата за оформлення та переоформлення картки не тарифікується 

1.2. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта 25 грн. 

3. Комісія за зарахування коштів на Рахунок не тарифікується 

4. Плата за безготівковий переказ/поповнення грошових коштів з Рахунку, що здійснюється 

Банком на підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online): 

4.1. переказ на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях 

(платіж по вільним реквізитам)  
не тарифікується 

4.2.переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за 

номером телефону) 
не тарифікується 

4.3. поповнення картки Банку з картки іншого Банку або 

поповнення картки іншого Банку 

 

не тарифікується 

5. Плата за видачу готівкових грошових коштів: 

5.1.  в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-

партнерів та інших банків в Україні  

не тарифікується 

5.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки за кордоном  не тарифікується 

6. Плата за безготівкову оплату Товарів не тарифікується 

7. Розмір процентів, які нараховуються на залишок власних коштів на Рахунку річних
1
 

7.1. до 300 000 грн. 10% 

7.2. більше  300 000,01 грн. 4,5% 

8. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у вигляді  

8.1. текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс» 5 грн. 

8.2.шляхом PUSH-повідомлень не тарифікується 

9. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно 50 грн. 

10. Комісія за здійснення конверсійних операцій не тарифікується 

11. Щомісячна страхова премія за Програму страхування 

фінансових ризиків «Захист від шахрайства» 
15 грн. 


