
 

 

 

KOKO КАРД (Дебетова картка) 
 

СТАТТЯ / НАЗВА ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта Рахунку Українська грн. 

MasterCard Debit Noname ID 1-6FM5G3 

ID B2  571 Visa Debit Noname ID 1-6FM5GD 

Visa Debit іменна ID 1-6FM5GN 

MasterCard Debit Noname virtual  

1. Плата за оформлення та/чи переоформлення неіменної картки не тарифікується 

2. Плата за оформлення та/чи  переоформлення  іменної картки  за 

ініціативою Клієнта, оформлення додаткової картки до іменної 

50 грн.  

3. Плата за обслуговування іменної/не іменної  картки , стягується щомісячно: 

3.1.  При виконанні одного з показників за місяць: 

- не менше 10 торгових операцій; 

- покупок на суму від 3тис.грн.; 

 - залишок коштів на кінець кожного дня від 1тис.грн. 

не тарифікується 

3.2. у інших випадках 15грн./місяць 

4. Комісія за зарахування   коштів на Рахунок: 

4.1. Комісія за зарахування безготівкових коштів на Рахунок не тарифікується 

4.2 Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку 

(сплачується готівкою під час здійснення Операції) 

Відповідно до Тарифів продукту 

«Прийом платежів від населення» 

5. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку/поповнення, що здійснюється Банком на підставі 

Електронних розпоряджень (МБ Forward Online) в межах залишку на Рахунку
1
: 

 5.1.  переказ на рахунки, відкриті в АТ «БАНК ФОРВАРД» (за номером 

рахунку, за номером телефону, між своїми рахунками) 
не тарифікується 

 5.2.  переказ по IBAN на рахунки, відкриті в інших банках України  (платіж по вільним реквізитам): 

- від 0 до 3000,00 грн. не тарифікується 

- від 3000,01 грн. 0,5% 

5.3. переказ на платіжну картку будь-якого банку України: 

- від 0 до 3000,00 грн. не тарифікується 

- від 3000,01 грн. 0,5% 

 5.4. поповнення картки АТ «БАНК ФОРВАРД» з картки, емітованої 

іншим банком 
не тарифікується 

 5.5. Плата за безготівковий переказ з картки, емітованої будь-яким 

банком України  на картку, емітовану будь-яким банком України, що 

здійснюється на підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online) 

0,5% +5грн. 

5.6. Оплата послуг (поповнення мобільного, телекомунікації, комунальні 

платежі, штрафи ПДР, бюджетні платежі, та інше) 
не тарифікується 

 6. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку що 

здійснюється Банком на підставі письмових розпоряджень клієнта, в 

межах залишку на Рахунку 

Відповідно до Тарифів продукту 

«Прийом платежів від населення» 

7. Плата за видачу готівкових грошових коштів в межах залишку на Рахунку: 

   7.1. в банкоматах АТ «БАНК ФОРВАРД»
2
: 

-  до 5 000, 00 грн. не тарифікується 

- від 5 000,01  грн.   0,5% 
 

 

 

 

 

 

 

 
1 Ліміти для порогових значень (за їх наявності у Тарифі) діють протягом доби для кожного з типів безготівкових переказів, тобто порогове значення 

3 000 грн окремо діє для переказів по вільним реквізитам та переказу на картку будь-якого банку України.. Комісія нараховується  на суму операції, що 
перевищує порогове значення за добу. Наприклад, якщо тариф до 3 000,00 грн. – безкоштовно, а від 3 000,01 грн. – 0,5%, то при здійсненні 

безготівкогового переказу на суму 3500,00 грн. буде застосовано комісію 0,5% на суму 500 грн., оскільки вона перевищує допустимий поріг. 
2 Ліміти для порогових значень (за їх наявності у Тарифі) діють протягом доби. Комісія нараховується на суму операцій, що перевищує порогове 
значення за добу по найвищому тарифу, в діапазоні якого була здійснена загальна сума операцій за добу. Наприклад, якщо тариф до 5 000,00 грн. – 

безкоштовно, а від 5 000,01 грн. – 0,5%, то при знятті готівки за добу на загальну суму 6 000,00 грн. буде застосовано комісію 0,5% на всю суму знятої 

готівки за добу.  



7.2. в пунктах видачі готівки/касах АТ «БАНК ФОРВАРД»
3: 

- від 0 до 50 000,00 грн. не тарифікується 

- від 50 000,01  грн.   0,5% 

7.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки/касах  інших банків на 

території  України 

0,8% 

7.4. в банкоматах та  пунктах видачі  готівки/каси за кордоном 1,5%+15 грн. 

8. Плата за безготівкову оплату Товарів не тарифікується 

9.  Розмір процентів, які нараховуються на залишок власних коштів на Рахунку (річних) від 100,00 грн.
4
 

-  від 100,00 до 15 000,00 грн 12,0% 

-  від 15 000,01 до 300 000,00 грн. 8,0% 

-  від 300 000,01 грн. 4,5% 

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

10.1. текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс» 17 грн. 

10.2. шляхом PUSH-повідомлень не тарифікується 

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

12. Комісія за здійснення конверсійних операцій не тарифікується 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3 При здійсненні операції з використанням електронного платіжного засобу, ліміти для порогових значень (за їх наявності у Тарифі) діють протягом 

доби.  Комісія нараховується на суму операцій, що перевищує порогове значення за добу по найвищому тарифу, в діапазоні якого була здійснена 

загальна сума операцій за добу. Наприклад, якщо тариф до 5 000,00 грн. – безкоштовно, а від 5 000,01 грн. – 0,5%, то при знятті готівки за добу на 
загальну суму 6 000,00 грн. буде застосовано комісію 0,5% на всю суму знятої готівки за добу. При здійсненні операції без  використання електронного 

платіжного засобу,  ліміти для порогових значень (за їх наявності у Тарифі) діють для кожної операції/транзакції окремо. Комісія стягується з суми 

операції за тарифом в діапазоні якого була здійснена кожна окрема операція\транзакція (наприклад, якщо тариф до 5 000,00 грн. – безкоштовно, а від 
5 000,01 грн. – 0,5%, то при знятті готівки однією операцією у розмірі 6 000,00 грн., комісія 0,5% утримається з суми операції  6 000,00 грн, якщо 

знімати трьома операціями по 2 000,00 грн. – безкоштовно). 
4 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. 

 

 

 


