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Частина 1. ТАРИФИ 
 

Розділ І.  ДЕБЕТНІ  КАРТКИ  

 

1.1. Авторська картка  
 

Тарифи по продуктам 
1.1.1. Авторська картка  ID Cardtype 5110 ID B2 750 

Картка  MasterCard Standard 
Тарифний план Авторська картка  

Срок дії  картка  5 років 

СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта Рахунку Українська грн. 

1. Плата за обслуговування  картки , стягується щорічно
1
: 

1.1. за перший рік 49 грн. 

1.2. за другий рік та наступні 49 грн. 

2. Плата за оформлення та обслуговування Додаткової  картки 
2
 49 грн. 

3. Плата за оформлення / переоформлення Клієнту ПІНа не тарифікується 

4. Плата за переоформлення  картки  за ініціативою Клієнта
3
 50 грн. 

5. Плата за Блокування  картки /Розблокування  картки  за заявою Клієнта  не тарифікується 

6. Плата за оформлення лицьової сторони  картки  Індивідуальним дизайном під 

час первинного випуску  картки   
не тарифікується 

7. Плата за зміну за заявою Клієнта дизайну лицьової сторони  картки  на 

Стандартний дизайн або Індивідуальний дизайн (під час випуску  картки  у зв’язку 

із закінченням строку дії раніше випущеної  картки  або під час перевипуску  

картки  з будь-яких підстав) 

не тарифікується 

8. Плата за видачу готівкових грошових коштів
4
 в межах залишку на Рахунку: 

8.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні та банків-партнерів за кордоном
 5
: 

- від 0 до 25 000,00 грн. включно не тарифікується 

- від 25 000,01 до 125 000,00 грн. включно 1% 

- від 125 000,01 до 250 000,00 грн. включно 3% 

- від 250 000,01 до 500 000,00 грн. включно 5% 

- від 500 000,01 грн. 10% 

8.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні
4
: 

- від 0 до 125 000,00 грн. включно 1,5% (мін. 15 грн.) 

- від 125 000,01 до 250 000,00 грн. включно 3% 

- від 250 000,01 до 500 000,00 грн. включно 5% 

- від 500 000,01 грн. 10% 

8.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки  інших банків за кордоном
6
: 5,9% (мін. 30 грн.) 

9. Плата за безготівкову оплату Товарів не тарифікується 

10. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:  

10.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч.ПДВ) (надається лише для 

договорів відкритих до 01.03.2019р.) 
не тарифікується 

10.2.  електронного Рахунку-виписки  електронною поштою не тарифікується 

11. Розмір процентів на залишок власних коштів на Рахунку
7
, річних. 

Мінімальний залишок для нарахування процентів 1 000,00 грн. 
11% 

                                                 
1Стягується за кожен рік обслуговування Основної  картки. Вперше стягується в місяць, в якому на Рахунку була відображена перша Операція з 

використанням Основної  картки. За рік обслуговування Основної  картки, в якому на Рахунку була відображена перша Операція з використанням 

Основної  картки, стягується в передостанній робочий день календарного місяця в якому на Рахунку була відображена перша Операція з 
використанням Основної  картки. За кожен наступний рік обслуговування Основної  картки  стягується в дату, що відповідає передостанньому дню 

календарного місяця в якому був відкритий Рахунок. Рік обслуговування Основної  картки  дорівнює одному року. Якщо на дату списання плати на 

Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
2 За кожну Додаткову карту. Стягується за кожен рік обслуговування Додаткової картки. Щороку стягується в дату, що відповідає передостанньому 

дню календарного місяця в якому була випущена Додаткова картка. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, 

комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 
3 Стягується одноразово в дату переоформлення  картки. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія 

стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 

4 В момент здійснення Операції на Рахунку блокується сума у розмірі до 5,9% від суми здійсненої операції. В дату відображення на Рахунку такої 
Операції, блокування суми знімається, плата списується у розмірі згідно Тарифів. При цьому, якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо 

власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 
5 Розраховується у момент здійснення Операції отримання готівкових грошових коштів в банкоматах і пунктах видачі готівки в межах залишку на 
Рахунку (далі – Операція отримання власних коштів готівкою в Банку) від загальної суми Операцій отримання власних коштів готівкою, здійснених в 

цей же календарний день, включаючи суму такої здійснюваної Операції отримання власних коштів готівкою, і зменшується на загальну суму тих, що 

вже підлягають сплаті Клієнтом Банку плат за видачу готівкових грошових коштів, розрахованих за раніше здійснені протягом такого календарного 
дня Операції отримання власних коштів готівкою. Стягується в дату відображення на Рахунку такої Операції. 
6 Розраховується від суми видаткової Операції отримання готівкових грошових коштів, відображеної на Рахунку і стягується в дату відображення на 

Рахунку такої Операції. 
7 Виплата відсотків на позитивний залишок коштів, що знаходяться на Рахунку на кінець кожного операційного дня, здійснюється Банком щомісячно 

виходячи з кількості днів в періоді нарахування (факт/факт), з врахуванням вихідних (неробочих) днів, в останній робочий день поточного місяця, за 



12. Комісія за обслуговування конверсійних операцій при здійсненні Операцій з 

використанням  картки 
8
 

1,5% 

13. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, здійснюваний 

Банком на підставі письмових заяв Клиєнтів (в тому числі Постійних доручень), 

оформленних в підрозділах Банку
9
:  

 

13.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України 1% мін 15 грн 

13.2. комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів, телебачення 2 грн. 

13.3. на рахунки, відкриті в Банку:  

на ім’я Клієнта не тарифікується 

o на ім’я іншого клієнта Банка не тарифікується 

o 13.4. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, 

здійснюваний Банком на підставі Електронних розпоряджень: 
 

13.4.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в України 4 грн. 

13.4.2. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів визначенних 

Банком, здійснюваних Банком на підставі Електронних розпоряджень  

Тариф в  залежності від 

отримувача: 

не тарифікується або 

тарифікується в розмірі до 

2%, мин.1 грн. від суми 

операції
10

 

13.4.3. на рахунки, відкриті в Банку: 

не тарифікується 

14. Комісія за  зарахування коштів ра Рахунок через касу Банку (оплачується 

готівкою під час здійснення операції) 

Відповідно до Тарифів 

продукту «Прийом платежів 

від населення» 

15. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у 

вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
11

 
17 грн. 

16. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків 

«Захист від шахрайства»
 12

 
12 грн. 

17. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків 

«Страхування особистих речей» (для договорів, укладених до 19.06.2017 року 

включно)
12

 

12 грн.
 
 

18. Щомісячна страхова премія за Програму страхування від нещасних випадків 

(для договорів, укладених до 19.06.2017 року включно)
 12

 
12 грн.

 
 

19. Плата за надання довідки
13 

про стан рахунків, відкритих в рамках карткових 

продуктів
14

: 

 

19.1. Надання довідки про стан Рахунку 75 грн. 

19.2. Надання довідки про закриття Рахунку за запитом Клієнта  75 грн. 

19.3. Надання довідки про підтвердження видачі  платіжної  картки  Клієнту (в т.ч. 

ПДВ) 
75 грн. 

19.4. Додаткові послуги: відправка Банком довідки поштою (в т.ч. ПДВ)
15

 
6 грн. 

20. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
16

 50 грн. 

                                                                                                                                                                               
період з дати останнього нарахування, тобто з дати, наступної за останнім робочим днем попереднього місяця, по останній робочий день поточного 
місяця, включаючи його. 
8 Розраховується від суми Операції, відображеної на Рахунку и стягується в дату відображення на Рахунку такої Операції. 
9 Стягується в дату відображення Операції на Рахунку. Розраховується від суми грошових коштів, що переказуються. Кредит на оплату плати не 
надається. Не стягується в разі проведення моментальних платежів в АТМ або Cash-in 

10 Конкретний размір тарифу  вказується в системі Інтернет-Банк під час здійснення операції . 

11 Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця. Плата списується за умови якщо за період з останнього робочого 
дня календарного місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється списання по передостанній робочий день звітного календарного місяця (включно) 

за Рахунком було підключено послугу (на термін мінімум один день) та за Рахунком проводилась мінімум одна операція зняття/поповнення. За умови 

якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок 
Понадлімітної заборгованості. 

12 Стягується за рахунок позитивного залишку на Рахунку Клієнта на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, згідно з Договором 

страхування.   
13 Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до відділення 

Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про поточний розмір 

його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про 
платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, 

надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної 

заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально 
14 У разі оформлення довідки у відділенні  - оплачується готівкою в касу Банку. У разі замовлення довідки в представництвах Банку, де відсутня  каса, 

при замовленні довідки шляхом відправки в Банк листа на паперовому носії - оплачується шляхом списання комісії з рахунку Клієнта, згідно 

договірного списання відповідно до Умов надання і обслуговування платіжних  карт АТ «Банк Форвард». 
15

 Тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок. 
16

 Стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180 днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, 

безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на 

рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Стягується за наявності на 
Рахунку  залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру 

встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку. 



21. Плата за надання копії Договору/Оферти в рамках карткових продуктів (в т.ч. 

ПДС)
17

 
500 грн. 

22. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів 

господарювання, відкритих в інших банках України
18

  
1,5% 

23. Плата за здійснення Банком розслідування згідно правил міжнародних 

платіжних систем за заявою клієнта про неправомірне списання з Рахунку
19

 
300 грн. 

24. Плата за надання Клієнту виписки за вказаний період:  

У відділенні Банку виписки:  

24.1. за період до 2-х місяців не тарифікується 

24.1.1. за період від 2-х до 12-ти місяців 50 грн. 

24.1.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

24.1.3. Надання Клієнту електронної виписки електронною поштою:  

24.2. за період до 12-ти місяців не тарифікується 

24.2.1. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

 
 

                                                 
17

 Оплачується готівкою в касу Банку при оформленні Заяви на отримання копії документів. Копії документів по Договорах, які були закриті більше 5 

років тому,  не видаються. 
18

 Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що надійшли, стають 

доступними для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок 
19

 Плата списується, після отримання Банком підтверджуючих документів про проведення операції. Написанням заяви клієнт бере на себе обов'язок 

забезпечити наявність грошових коштів  на рахунку у розмірі плати в дату написання заяви 



Тарифи по продукту 

1.1.2. Авторська картка Gold (Україна) ID Cardtype 7422 ID B2 534  

Картка  MasterCard Gold  

Тарифний план Авторська картка Gold  

Строк дії  картки  5 років 

СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта Рахунку Українська грн. 

1. Плата за оформлення Пакета послуг, в т.ч. оформлення  картки  у зв’язку із закінченням  строку дії раніше 

випущеної  картки : 

1.1. Основної  картки    не тарифікується 

1.2. Додаткової  картки  не тарифікується 

2. Плата за обслуговування Рахунку, стягується щомісячно
1
:  

2.1. протягом першого року 10 грн 

2.2. протягом другого та наступних років 10 грн 

3. Плата за оформлення / переоформлення Клієнту ПІНа не тарифікується 

4. Плата за переоформленння  картки  за ініціативою Клієнта
2
 100 грн. 

5. Плата за Блокування  картки /Розблокування  картки  за заявою Клієнта не тарифікується 

6. Плата за оформлення лицьової сторони  картки  Індивідуальним дизайном 

при первинному випуску  картки  
не тарифікується 

7. Плата за зміну за заявою Клієнта дизайну лицьової сторони  картки  на 

Стандартний дизайн або Індивідуальний дизайн (при випуску  картки  у 

зв’язку із закінченням строку дії раніше випущеної  картки  або при 

перевипуску  картки  за будь-яких підстав) 

не тарифікується 

8. Розмір процентів, що нараховуються на залишок власних коштів на 

Рахунок
3
, річних. Мінімальних залишок для нарахування процентів 1 000,00 

грн. 

12% 

9. Плата за видачу готівкових грошових коштів
4
 в межах залишку на Рахунку: 

9.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні та банків-партнерів за кордоном 
5
 

от 0 до 25 000,00 грн. включно не тарифікується 

от 25 000,01 1,5% 

9.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні 
5 

 1,5% мін. 15 грн. 

9.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном
6
 5,9% мін. 30 грн. 

10. Плата за безготівкову оплату Товарів  не тарифікується 

11. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку-виписки  

11.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч.ПДВ) (надається лише для 

договорів відкритих до 01.03.2019р.) 

не надається 

11.2. електронного Рахунку-виписки  електронною поштою не тарифікується 

12.  Комісія за проведення конверсійних операцій при здійсненні Операцій з 

використанням  картки
7
 

1,5% 

13. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, здійснюваний Банком на підставі Електронних 

роспоряджень: 

13.1. на рахунки, відкриті в Банку не тарифікується 

13.2. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України 3 грн. 

14. Плата за проведлення платежів на рахунку отримувачів, визначениз Тариф в  залежності від 

                                                 
1
 Вперше нараховується в останній день календарного місяця, в якому на Рахунку була відображена перша Операція (якщо перша Операція 

відображена на Рахунку в останній робочий день місяця, то плата за цей місяць не стягується). Далі стягується щомісяця в останній день календарного 

місяця при наявності власних коштів Клієнта на рахунку. При відсутності власних коштів Клієнта на рахунку в останній день календарного місяця - 
комісія стягується в день надходження коштів на рахунок до Розрахункової дати. Якщо до настання Розрахункової дати власні кошти Клієнта на 

рахунок не надійшли - комісія стягується в Розрахункову дату за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. Якщо 
останній день календарного місяця є вихідним, святковим, неробочим днем, то комісія стягується в перший робочий день наступного місяця. При 

подачі в Банк Клієнтом заяви про припинення дії договору - плата за місяць, в якому Клієнт подав таку заяву стягується в повному обсязі за повний 

календарний місяць. При стягненні перший раз становить 9,99 грн. З урахуванням Плати за оформлення Пакета послуг, комісійна винагорода, яка 
утримувалась з Клієнта, становить 10,00 грн.  
2
 Стягується одноразово в дату переоформлення картки. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія 

стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
3
 Виплата відсотків на позитивний залишок коштів, що знаходяться на Рахунку на кінець кожного операційного дня, здійснюється Банком щомісячно 

виходячи з кількості днів в періоді нарахування (факт/факт), з врахуванням вихідних (неробочих) днів, в останній робочий день поточного місяця, за 
період з дати останнього нарахування, тобто з дати, наступної за останнім робочим днем попереднього місяця, по останній робочий день поточного 

місяця, включаючи його. 
4
 В момент здійснення Операції на Рахунку блокується сума у розмірі до 5,9% від суми здійсненої операції. В дату відображення на Рахунку такої 

Операції, блокування суми знімається, плата списується у розмірі згідно Тарифів. При цьому, якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо 

власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 
5
 Розраховується у момент здійснення Операції отримання готівкових грошових коштів в банкоматах і пунктах видачі готівки в межах залишку на 

Рахунку (далі – Операція отримання власних коштів готівкою в Банку) від загальної суми Операцій отримання власних коштів готівкою, здійснених в 
цей же календарний день (за московським часом), включаючи суму такої здійснюваної Операції отримання власних коштів готівкою, і зменшується на 

загальну суму тих, що вже підлягають сплаті Клієнтом Банку плат за видачу готівкових грошових коштів, розрахованих за раніше здійснені протягом 

такого календарного дня Операції отримання власних коштів готівкою. Стягується в дату відображення на Рахунку такої Операції 
6
 Розраховується від суми видаткової Операції отримання готівкових грошових коштів, відображеної на Рахунку і стягується в дату відображення на 

Рахунку такої Операції. 
7
 Розраховується від суми Операції, відображеної на Рахунку и стягується в дату відображення на Рахунку такої Операції. 



Банком, здійснюваних Банком на підставі Електронних распоряджень отримувача: 

не тарифікується або 

тарифікується в розмірі до 2%, 

мин.1 грн. від суми операції
 8
 

15. Комісія за  зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (оплачується 

готівкою під час здійснення операції) 

Відповідно до Тарифів продукту 

«Прийом платежів від населення» 

16. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у 

вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
9
 

17 грн. 

17. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків 

«Захист від шахрайства»
10

 
12 грн. 

18. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків 

«Страхування особистих речей» (для договорів, укладених до 19.06.2017 року 

включно)
 11

 

12 грн. 

19. Щомісячна страхова премія за Програму страхування від нещасних 

випадків (для договорів, укладених до 19.06.2017 року включно)
 11

 
12 грн. 

18. Плата за надання довідок
11

 про стан  рахунків, відкритих в рамках карткових продуктів
12

: 

18.1. Надання довідки про стан Рахунку 75 грн. 

18.2. Надання довідки про закриття Рахунку за запитом Клієнта  75 грн. 

18.3. Надання довідки про підтвердження видачі  платіжної  картки  Клієнту 

(в т.ч. ПДВ) 
75 грн. 

18.4. Додаткові послуги: відправка Банком довідки поштою (в т.ч. ПДВ)
13

 6 грн. 

19. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
14

 50 грн. 

20. Плата за надання копії Договору/Оферти в рамках карткових продуктів (в 

т.ч. ПДС)
15

 
500 грн. 

21. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів 

господарювання, відкритих в інших банках України
16

 
1,5% 

22. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, здійснюваний Банком на підставі письмових заяв 

Клиєнтів (в тому числі Постійних доручень), оформленних в підрозділах Банку
17

 :  

13.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України 1% мін 15 грн 

13.2. комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів, 

телебачення 
2 грн. 

13.3. на рахунки, відкриті в Банку:  

o на ім’я Клієнта не тарифікується 

o на ім’я іншого клієнта Банка не тарифікується 

23. Програма лояльності  
Програма лояльності CashBack 

(кеш-бек)******  

24. Плата за здійснення Банком розслідування згідно правил міжнародних 

платіжних систем за заявою клієнта про неправомірне списання з Рахунку
18

 
300 грн. 

25. Плата за надання Клієнту виписки за вказаний період:  

                                                 
8
 Конкретний размір тарифу  вказується в системі Інтернет-Банк під час здійснення операції. 

9
 Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця. Плата списується за умови якщо за період з останнього робочого 

дня календарного місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється списання по передостанній робочий день звітного календарного місяця (включно) 
за Рахунком було підключено послугу (на термін мінімум один день) та за Рахунком проводилась мінімум одна операція зняття/поповнення. За умови 

якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок 

Понадлімітної заборгованості. 
10

 Стягується за рахунок позитивного залишку на Рахунку Клієнта на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, згідно з Договором 

страхування.   
11

 Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до відділення 

Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про поточний розмір 
його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про 

платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, 

надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної 
заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально. 
12

 У разі оформлення довідки у відділенні   - оплачується готівкою в касу Банку. У разі замовлення довідки в представництвах Банку, де відсутня  каса, 

при замовленні довідки шляхом відправки в Банк листа на паперовому носії - оплачується шляхом списання комісії з рахунку Клієнта, згідно 
договірного списання відповідно до Умов надання і обслуговування платіжних  карт АТ «Банк Форвард». 
13

 тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок. 
14

 стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180  днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, 

безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на 
рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Стягується за наявності на 

Рахунку  залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру 

встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку. 
15

 оплачується готівкою в касу Банку при оформленні Заяви на отримання копії документів. Копії документів по Договорах, які були закриті більше 5 

років тому,  не видаються. 
16

 Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що надійшли, стають 

доступними для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок. 
17

 Стягується в дату відображення Операції на Рахунку. Розраховується від суми грошових коштів, що переказуються. Кредит на оплату плати не 

надається. Не стягується в разі проведення моментальних платежів в АТМ або Cash-in. 
18

 Плата списується, після отримання Банком підтверджуючих документів про проведення операції. Написанням заяви клієнт бере на себе обов'язок 

забезпечити наявність грошових коштів  на рахунку у розмірі плати в дату написання заяви 



25.1. У відділенні Банку виписки:  

25.1.1. за період до 2-х місяців не тарифікується 

25.1.2. за період від 2-х до 12-ти місяців 50 грн. 

25.1.3. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

25.2. Надання Клієнту електронної виписки електронною поштою:  

25.2.1. за період до 12-ти місяців не тарифікується 

25.2.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

 



1.2.  Банк в кишені 
 

1.2.1. Банк в кишені Cross-sale  
  

Тарифи по продуктам 

1.2.1.1. Банк в кишені Visa Gold (CS) 
Картка  MasterCard  

Gold 
ID Cardtype 4095 ID B2 668 

Тарифний план ТП 1/1 БВК Gold 

Строк дії  картки  3 роки 

СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта рахунку Украинская грн. 

1. Плата за обслуговування  картки, стягується щорічно: 

1.1. за перший рік не тарифікується 

1.2. за другий рік та наступні не тарифікується 

2. Плата за оформлення та обслуговування додаткової  картки   не надається 

3. Плата за випуск/перевипуск клієнту ПІНа не тарифікується 

4. Плата за перевипуск  картки  у випадку втрати/псування
1
 150 грн. 

5. Плата за Блокування  картки /Розблокування  картки  за заявою клієнта не тарифікується 

6. Плата за видачу готівкових грошових коштів
2
 у межах залишку на Рахунку: 

6.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні та банків-партнерів за 

кордоном
3
: 

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

- від 50 000,01  до 150 000,00 грн. включно 1% 

- від 150 000,01 до 250 000,00 грн. включно 3% 

- від 250 000,01 до 500 000,00 грн. включно 5% 

- від 500 000,01 грн. 10% 

6.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні
 1

 

- від 0 до 125 000,00 грн. включно 1,5% (мін. 15грн.) 

- від 125 000,01 до 250 000,00 грн. включно 3% 

- від 250 000,01 до 500 000,00 грн. включно 5% 

- від 500 000,01 грн. 10% 

6.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки  інших банків за кордоном
 4

 5,9% (мін. 30грн.) 

7. Плата за безготівкову оплату Товарів не тарифікується 

8. Плата за направлення Клієнту  щомісячного Рахунку-виписки:  

8.1.паперового Рахунку-виписки поштою ( в т.ч. ПДВ) щомісячно 

(надається лише для договорів відкритих до 01.03.2019р.) 
не надається 

8.2.електронного  Рахунку-виписки електронною поштою не тарифікується 

9. Розмір процентів, які наховуються на залишок власних коштів на 

Рахунку
5
, річних. Мінімальний залишок коштів для нарахування процентів 

1 000,00 грн. 

13% 

10. Комісія за проведення конверсійних операцій при здійсненні Операцій з 

використанням  картки
6
 

1,5% 

11. Плата забезготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі Електронних 

розпоряджень: 

11.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні 3 грн. 

11.2. на рахунки, відкриті в Банку: не тарифікується 

12. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених 

Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень 

Тариф в  залежності від 

отримувача: 

не тарифікується або 

тарифікується в розмірі до 2%, 

мин.1 грн. від суми операції
 7
 

                                                 
1
 Стягується одноразово в дату переоформлення картки. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія 

стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
2
 В момент здійснення Операції на Рахунку блокується сума у розмірі до 5,9% від суми здійсненої операції. В дату відображення на Рахунку такої 

Операції, блокування суми знімається, плата списується у розмірі згідно Тарифів. При цьому, якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо 
власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 
3
 Розраховується у момент здійснення Операції отримання готівкових грошових коштів в банкоматах і пунктах видачі готівки в межах залишку на 

Рахунку (далі – Операція отримання власних коштів готівкою в Банку) від загальної суми Операцій отримання власних коштів готівкою, здійснених в 
цей же календарний день, включаючи суму такої здійснюваної Операції отримання власних коштів готівкою, і зменшується на загальну суму тих, що 

вже підлягають сплаті Клієнтом Банку плат за видачу готівкових грошових коштів, розрахованих за раніше здійснені протягом такого календарного 

дня Операції отримання власних коштів готівкою. Стягується в дату відображення на Рахунку такої Операції. 
4
 Розраховується від суми видаткової Операції отримання готівкових грошових коштів, відображеної на Рахунку і стягується в дату відображення на 

Рахунку такої Операції 
5
 Виплата відсотків на позитивний залишок коштів, що знаходяться на Рахунку на кінець кожного операційного дня, здійснюється Банком щомісячно 

виходячи з кількості днів в періоді нарахування (факт/факт), з врахуванням вихідних (неробочих) днів, в останній робочий день поточного місяця, за 
період з дати останнього нарахування, тобто з дати, наступної за останнім робочим днем попереднього місяця, по останній робочий день поточного 

місяця, включаючи його. 
6
 Розраховується від суми Операції, відображеної на Рахунку и стягується в дату відображення на Рахунку такої Операції. 



13. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується 

готівкою при здійснення операції) 

Відповідно до Тарифів продукту 

«Прийом платежів від 

населення» 

14. Комісія за безготівкове зарахування грошових коштів, що перевищують 

суму Заборгованості за Кредитним договором, укладеним відповідно до 

Умов надання та обслуговування кредитів Банку, що передбачають надання 

кредитних коштів на власні потреби 

50,00 грн.,  

але не більше суми такого 

безготівкового зарахування 

15. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у 

вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
8
 

17 грн. 

16. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків 

«Захист від шахрайства»
9
 

12 грн. 

17. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків 

«Страхування особистих речей» (для договорів, укладених до 19.06.2017 

року включно)
 9
 

12 грн. 

18. Щомісячна страхова премія за Програму страхування від нещасних 

випадків (для договорів, укладених до 19.06.2017 року включно)9 
12 грн. 

19. Плата за надання довідок
10

 про стан рахунку, відкритих по картковим продуктам
11

: 

19.1. Надання довідки про стан Рахунку 75 грн. 

19.2. Надання довідки про закриття Рахунку за запитом Клієнта  75 грн. 

19.3. Надання довідки про підтвердження видачі платіжної  картки  

Клієнту ( в т.ч. ПДВ) 

75 грн. 

19.4. Додаткові послуги: направлення  Банком довідки поштою ( в т.ч. 

ПДВ)
12

 

6 грн. 

20. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
13

 50 грн. 

21. Плата за надання копії Договору/Оферти по картковим продуктам ( в т.ч. 

ПДВ)
14

 
500 грн. 

22. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків 

суб’єктів господарювання, відкритих в інших банках України
15

  
1,5% 

23. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі письмових 

заяв Клієнта ( в т.ч. Постійних доручень), оформлених в підрозділах Банку
16

: 

23.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України 1% мін 15 грн 

23.2. комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів, 

телебачення 
2 грн. 

23.3. на рахунки, відкриті в Банку:  

o на ім’я Клієнта не тарифікується 

o на ім’я іншого клієнта Банку не тарифікується 

24. Плата за здійснення Банком розслідування згідно правил міжнародних 

платіжних систем за заявою клієнта про неправомірне списання з Рахунку
17

 
300 грн. 

25. Плата за надання Клієнту виписки за вказаний період:  

25.1. У відділенні Банку виписки:  

25.1.1. за період до 2-х місяців не тарифікується 

                                                                                                                                                                               
7
 Конкретний розмір тарифу зазначається в системі Інтерент-Банк при здійсненні операції. 

8
 Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця. Плата списується за умови якщо за період з останнього робочого 

дня календарного місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється списання по передостанній робочий день звітного календарного місяця (включно) 

за Рахунком було підключено послугу (на термін мінімум один день) та за Рахунком проводилась мінімум одна операція зняття/поповнення. За умови 

якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок 

Понадлімітної заборгованості. 
9
 Стягується за рахунок позитивного залишку на Рахунку Клієнта на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, згідно з Договором страхування.   

10
 Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до відділення 

Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про поточний розмір 
його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про 

платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, 

надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної 
заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально. 
11 У разі оформлення довідки у відділенні   - оплачується готівкою в касу Банку. У разі замовлення довідки в представництвах Банку, де відсутня  каса, 

при замовленні довідки шляхом відправки в Банк листа на паперовому носії - оплачується шляхом списання комісії з рахунку Клієнта, згідно 
договірного списання відповідно до Умов надання і обслуговування платіжних  карт АТ «Банк Форвард». 
12 Тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок. 
13 Стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180  днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, 
безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на 

рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Стягується за наявності на 

Рахунку  залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру 
встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку. 
14 Оплачується готівкою в касу Банку при оформленні Заяви на отримання копії документів. Копії документів по Договорах, які були закриті більше 5 

років тому,  не видаються. 
15

 Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що надійшли, стають 

доступними для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок. 
16 Стягується в дату відображення Операції на Рахунку. Розраховується від суми грошових коштів, що переказуються. Кредит на оплату плати не 

надається. Не стягується в разі проведення моментальних платежів в АТМ або Cash-in. 
17 Плата списується, після отримання Банком підтверджуючих документів про проведення операції. Написанням заяви клієнт бере на себе обов'язок 

забезпечити наявність грошових коштів  на рахунку у розмірі плати в дату написання заяви 



25.1.2. за період від 2-х до 12-ти місяців 50 грн. 

25.1.3. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

25.2. Надання Клієнту електронної виписки електронною 

поштою: 
 

25.2.1. за період до 12-ти місяців не тарифікується 

25.2.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 



1.2.2. Банк в кишені Direct-sale 
 

Тарифи по продуктам 
1.2.2.1. Банк в кишені Debit ID Cardtype 3790 ID B2 661 

Тарифний план ТП №508 

Картка  MasterCard Debit 

Строк дії  картки  2 роки 

СТАТЬЯ/НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта рахунку Украинская грн. 

1. Плата за обслуговування  картки , стягується щорічно: 

1.1. за перший рік не тарифікується 

1.2. за другий рік та наступні не тарифікується 

2. Плата за випуск/перевипуск клієнту ПІНа не тарифікується 

3. Плата за переоформлення  картки  за ініціативою Клієнта
1
 25 грн. 

4. Плата за Блокування  картки /Розблокування  картки  за заявою Клієнта  не тарифікується 

5. Плата за видачу готівкових грошових коштів
2
 у межах залишку на Рахунку: 

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

кордоном
3
: 

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

- від 50 000,01  до 150 000,00 грн. включно 1% 

- від 150 000,01 до 250 000,00 грн. включно 3% 

- від 250 000,01 до 500 000,00 грн. включно 5% 

- від 500 000,01 грн. 10% 

5.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні
 2
: 

- від 0 до 125 000,00 грн. включно 1,5% (мін. 15грн.) 

- від 125 000,01 до 250 000,00 грн. включно 3% 

- від 250 000,01 до 500 000,00 грн. включно 5% 

- від 500 000,01 грн. 10% 

5.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном
4
 5,9% (мін. 30грн.) 

6. Плата за безготівкову оплату Товарів не тарифікується 

7. Плата за направлення Клієнту  щомісячного Рахунку-виписки:  

7.1.паперового Рахунку-виписки поштою ( в т.ч. ПДВ) щомісячно 

(надається лише для договорів відкритих до 01.03.2019р.) 
не надається 

7.2.електронного  Рахунку-виписки електронною поштою не тарифікується 

8. Розмір процентів, які нараховуються на залишок власних коштів на Рахунку
 5,

 річних: 

               - від 1 000, 00 до 100 000,00 грн. включно 11% 

               - від 100 000,01 до 200 000,00 грн. включно 12% 

               - від 200 000, 01 грн. 13% 

9. Комісія за проведення конверсійних операцій при здійсненні Операцій з 

використанням  картки
6
 

1,5% 

10. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі письмових 

заяв Клієнта ( в т.ч. Постійних доручень), оформлених в підрозділах Банку
7
:  

10.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України 1% мин 15 грн 

10.2. комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів, 

телебачення 
2 грн. 

10.3. на рахунки, відкриті в Банку:  

o на ім’я Клієнта не тарифікується 

o на ім’я іншого клієнта Банку не тарифікується 

                                                 
1
 Стягується одноразово в дату переоформлення картки. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія 

стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
2
 В момент здійснення Операції на Рахунку блокується сума у розмірі до 5,9% від суми здійсненої операції. В дату відображення на Рахунку такої 

Операції, блокування суми знімається, плата списується у розмірі згідно Тарифів. При цьому, якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо 

власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 
3
 Розраховується у момент здійснення Операції отримання готівкових грошових коштів в банкоматах і пунктах видачі готівки в межах залишку на 

Рахунку (далі – Операція отримання власних коштів готівкою в Банку) від загальної суми Операцій отримання власних коштів готівкою, здійснених в 

цей же календарний день, включаючи суму такої здійснюваної Операції отримання власних коштів готівкою, і зменшується на загальну суму тих, що 

вже підлягають сплаті Клієнтом Банку плат за видачу готівкових грошових коштів, розрахованих за раніше здійснені протягом такого календарного 
дня Операції отримання власних коштів готівкою. Стягується в дату відображення на Рахунку такої Операції. 
4
 Розраховується від суми видаткової Операції отримання готівкових грошових коштів, відображеної на Рахунку і стягується в дату відображення на 

Рахунку такої Операції. 
5
 Виплата відсотків на позитивний залишок коштів, що знаходяться на Рахунку на кінець кожного операційного дня, здійснюється Банком щомісячно 

виходячи з кількості днів в періоді нарахування (факт/факт), з врахуванням вихідних (неробочих) днів, в останній робочий день поточного місяця, за 

період з дати останнього нарахування, тобто з дати, наступної за останнім робочим днем попереднього місяця, по останній робочий день поточного 

місяця, включаючи його. 
6
 Розраховується від суми Операції, відображеної на Рахунку и стягується в дату відображення на Рахунку такої Операції. 

7
 Стягується в дату відображення Операції на Рахунку. Розраховується від суми грошових коштів, що переказуються. Кредит на оплату плати не 

надається. Не стягується в разі проведення моментальних платежів в АТМ або Cash-in. 



10.4. Плата забезготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі 

Електронних розпоряджень: 

10.4.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні  4грн. 

10.4.2. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, 

визначених Банком, що здійснюються на підставі Електронних 

розпоряджень 

Тариф в  залежності від 

отримувача: 

не тарифікується або 

тарифікується в розмірі до 2%, 

мин.1 грн. від суми операції
 8
 

10.4.3. на рахунки, відкриті в Банку не тарифікується 

11. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується 

готівкою при здійснення операції) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей от 

населения» 

12. Комісія за безготівкове зарахування грошових коштів, що перевищують 

суму Заборгованості за Кредитним договором, укладеним відповідно до Умов 

надання та обслуговування кредитів Банку, що передбачають надання 

кредитних коштів на власні потреби 

50,00 грн.,  

але не більше суми такого 

безготівкового зарахування 

13. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у 

вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
9
 

17 грн. 

14. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків 

«Захист від шахрайства»
10

 
12 грн. 

15. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків 

«Страхування особистих речей» (для договорів, укладених до 19.06.2017 року 

включно) 
10

 

12 грн.
 
 

16. Щомісячна страхова премія за Програму страхування від нещасних 

випадків (для договорів, укладених до 19.06.2017 року включно) 
10

 
12 грн. 

17. Плата за надання довідок
11

 про стан рахунку, відкритих по картковим продуктам
12

: 

17.1 Надання довідки про стан Рахунку 75 грн. 

17.2 Надання довідки про закриття Рахунку за запитом Клієнта  75 грн. 

17.3 Надання довідки про підтвердження видачі платіжної  картки  

Клієнту ( в т.ч. ПДВ) 
75 грн. 

17.4 Додаткові послуги: направлення  Банком довідки поштою ( в т.ч. 

ПДВ)
13

 
6 грн. 

18. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
14

 50 грн. 

19. Плата за надання копії Договору/Оферти по картковим продуктам ( в т.ч. 

ПДВ)
15

 
500 грн. 

20. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів 

господарювання, відкритих в інших банках України
16

  
1,5% 

21.Плата за здійснення Банком розслідування згідно правил міжнародних 

платіжних систем за заявою клієнта про неправомірне списання з Рахунку
17

 
300 грн. 

22. Плата за надання Клієнту виписки за вказаний період:  

22.1. У відділенні Банку виписки:  

22.1.1. за період до 2-х місяців не тарифікується 

                                                 
8
 Конкретний розмір тарифу зазначається в системі Інтерент-Банк при здійсненні операції. 

9
 Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця. Плата списується за умови якщо за період з останнього робочого 

дня календарного місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється списання по передостанній робочий день звітного календарного місяця (включно) 

за Рахунком було підключено послугу (на термін мінімум один день) та за Рахунком проводилась мінімум одна операція зняття/поповнення. За умови 

якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок 

Понадлімітної заборгованості. 
10

 Стягується за рахунок позитивного залишку на Рахунку Клієнта на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, згідно з Договором 

страхування.   
11

 Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до відділення 

Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про поточний розмір 

його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про 

платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, 
надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної 

заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально. 
12

  У разі оформлення довідки у відділенні   - оплачується готівкою в касу Банку. У разі замовлення довідки в представництвах Банку, де відсутня  

каса, при замовленні довідки шляхом відправки в Банк листа на паперовому носії - оплачується шляхом списання комісії з рахунку Клієнта, згідно 

договірного списання відповідно до Умов надання і обслуговування платіжних  карт АТ «Банк Форвард». 
13

 тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок. 
14

 стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180  днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, 

безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на 

рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Стягується за наявності на 

Рахунку  залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру 
встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку. 
15

 оплачується готівкою в касу Банку при оформленні Заяви на отримання копії документів. Копії документів по Договорах, які були закриті більше 5 

років тому,  не видаються. 
16

 Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що надійшли, стають 

доступними для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок. 
17

 Плата списується, після отримання Банком підтверджуючих документів про проведення операції. Написанням заяви клієнт бере на себе обов'язок 

забезпечити наявність грошових коштів  на рахунку у розмірі плати в дату написання заяви 



22.1.2. за період від 2-х до 12-ти місяців 50 грн. 

22.1.3. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

22.2. Надання Клієнту електронної виписки електронною поштою:  

22.2.1. за період до 12-ти місяців не тарифікується 

22.2.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2.3. Тарифи по продуктам  

 
1.2.2.2. Банк в Кишені Visa Gold ID Cardtype 5272 ID B2 759 

Картка  MasterCard  Gold 

Тарифний план ТП 1/1 БВК Gold (DS) 

Строк дії   картки  5 років 

СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта Рахунку Українська грн. 

1. Плата за оформлення Пакету послуг, в т.ч. оформлення  картки  в зв’язку із закінченням строку дії раніше 

вишущеної  картки : 

1.1. Основної  картки 
1
   399 грн. 

1.2. Додаткової  картки 
2
  150 грн. 

2. Плата за обслуговування Рахунку, стягується щомісячно:  

2.1. протягом першого року не тарифікується 

2.2. протягом другого року та наступних років не тарифікується 

3.  Плата за оформлення/переоформлення Клієнту ПІН-коду не тарифікується 

4.  Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта
3
 100 грн. 

5.  Плата за Блокування/Розблокування  картки  за заявою Клієнта не тарифікується 

6. Розмір процентів які наховуються на залишок власних коштів на Рахунку
 4

, 

річних. Мінімальний залишок для нарахування процентів 1 000,00 грн. 
12% 

7. Плата за видачу готівкових грошових коштів
5
 у межах залишку на Рахунку: 

7.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні та банків-партнерів за кордоном : 

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

від 50 000,01 грн. 1,5% 

7.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні  1,5% мін. 15 грн. 

7.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном
6
 5,9% мін. 30 грн. 

8. Плата за безготівкову оплату Товарів не тарифікується 

9. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку - виписки  

9.1.паперового Рахунку-виписки поштою ( в т.ч. ПДВ) щомісячно (надається 

лише для договорів відкритих до 01.03.2019р.) 

не надається 

9.2.електронного  Рахунку-виписки по електронній пошті  не тарифікується 

10. Комісія за здійснення конверсійних операцій
7
 1,5% 

11. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі Електронних 

розпоряджень: 

11.1. на рахунки, відкриті в Банку не тарифікується 

11.2. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні 0,5%  min.2 грн. max.300 грн. 

12. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених Банком, 

що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень 

Тариф в  залежності від 

отримувача: 

не тарифікується або 

тарифікується в розмірі до 2%, мін.1 

грн. від суми операції
 8
 

13. Комісія за  зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується 

готівкою під час здійснення операції) 

Відповідно до Тарифів продукту 

«Прийом платежів від населення» 

14. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у 

вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
9
 

17 грн. 

                                                 
1 Стягується за кожен рік обслуговування Основної  картки. Вперше стягується в місяць в якому, в якому на Рахунку була відображена перша Операція 
з використанням Основної  картки. За рік обслуговування Основної  картки, в якому на Рахунку була відображена перша Операція з використанням 

Основної  картки, стягується в передостанній робочий день календарного місяця в якому на Рахунку була відображена перша Операція з 

використанням Основної  картки. За кожен наступний рік обслуговування Основної  картки  стягується в дату, що відповідає передостанньому дню 
календарного місяця в якому був відкритий Рахунок. Рік обслуговування Основної  картки  дорівнює одному року. Якщо на дату списання плати на 

Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
2 За кожну Додаткову карту. Стягується за кожен рік обслуговування Додаткової картки. Щороку стягується в дату, що відповідає передостанньому 
дню календарного місяця в якому була випущена Додаткова картка. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, 

комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 
3 Стягується одноразово в дату переоформлення картки. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія 
стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
4 Виплата відсотків на позитивний залишок коштів, що знаходяться на Рахунку на кінець кожного операційного дня, здійснюється Банком щомісячно 

виходячи з кількості днів в періоді нарахування (факт/факт), з врахуванням вихідних (неробочих) днів, в останній робочий день поточного місяця, за 
період з дати останнього нарахування, тобто з дати, наступної за останнім робочим днем попереднього місяця, по останній робочий день поточного 

місяця, включаючи його. 
5
 В момент здійснення Операції на Рахунку блокується сума у розмірі до 5,9% від суми здійсненої операції. В дату відображення на Рахунку такої 

Операції, блокування суми знімається, плата списується у розмірі згідно Тарифів. При цьому, якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо 

власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 
6 Розраховується від суми видаткової Операції отримання готівкових грошових коштів, відображеної на Рахунку і стягується в дату відображення на 
Рахунку такої Операції. 
7
 Розраховується від суми Операції, відображеної на Рахунку и стягується в дату відображення на Рахунку такої Операції. 

8 Конкретний размір тарифу  вказується в системі Інтернет-Банк під час здійснення операції  
9 Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця. Плата списується за умови якщо за період з останнього робочого 
дня календарного місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється списання по передостанній робочий день звітного календарного місяця (включно) 

за Рахунком було підключено послугу (на термін мінімум один день) та за Рахунком проводилась мінімум одна операція зняття/поповнення. За умови 



15. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків 

«Захист від шахрайства» 
10 12 грн. 

16. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків 

«Страхуванне особистих речей» (для договорів, укладених до 19.06.2017 року 

включно) 
11

 

12 грн. 

17. Щомісячна страхова премія за Програму страхування від нещастних 

випадків (для договорів, укладених до 19.06.2017 року включно)
11

 
12 грн. 

18. Плата за надання довідок
11

 про стан рахунку, відкритих по картковим продуктам
12

: 

18.1. Надання довідки про стан Рахунку 75 грн. 

18.2. Надання довідки про закриття Рахунку за запитом Клієнта 75 грн. 

18.3. Надання довідки про підтвердження видачі платіжної  картки  Клієнту 

( в т.ч. ПДВ) 
75 грн. 

18.4. Додаткові послуги: направлення  Банком довідки поштою ( в т.ч. 

ПДВ)
13

 
6 грн. 

19. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
14

 50 грн. 

20. Плата за надання копії Договору/Оферти по картковим продуктам ( в т.ч. 

ПДВ)
15

 
500 грн. 

21. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів 

господарювання, відкритих в інших банках України
16

  
1,5% 

22. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі письмових заяв 

Клієнта ( в т.ч. Постійних доручень), оформлених в підрозділах Банку
17

:  

22.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України 1% мін 15 грн 

22.2. комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів, телебачення 2 грн. 

22.3. на рахунки, відкриті в Банку:  

o на ім’я Клієнта не тарифікується 

o на ім’я іншого клієнта Банку не тарифікується 

24.Плата за здійснення Банком розслідування згідно правил міжнародних 

платіжних систем за заявою клієнта про неправомірне списання з Рахунку
18

 
300 грн. 

25. Плата за надання Клієнту виписки за вказаний період:  

   25.1. У відділенні Банку виписки  

25.1.1. за період до 2-х місяців не тарифікується 

25.1.2. за період від 2-х до 12-ти місяців 50 грн. 

25.1.3. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

25.2. Надання Клієнту електронної виписки електронною поштою:  

25.2.1. за період до 12-ти місяців не тарифікується 

25.2.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               
якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок 

Понадлімітної заборгованості. 
10 Стягується за рахунок позитивного залишку на Рахунку Клієнта на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, згідно з Договором 

страхування.   
11  Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до відділення 

Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про поточний розмір 

його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про 
платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, 

надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної 

заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально. 
12 У разі оформлення довідки у відділенні   - оплачується готівкою в касу Банку. У разі замовлення довідки в представництвах Банку, де відсутня  каса, 

при замовленні довідки шляхом відправки в Банк листа на паперовому носії - оплачується шляхом списання комісії з рахунку Клієнта, згідно 

договірного списання відповідно до Умов надання і обслуговування платіжних  карт АТ «Банк Форвард». 
13 тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок. 
14 стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180 днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, 

безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на 
рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Стягується за наявності на 

Рахунку  залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру 

встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку. 
15 Оплачується готівкою в касу Банку при оформленні Заяви на отримання копії документів. Копії документів по Договорах, які були закриті більше 5 

років тому,  не видаються 
16 Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що надійшли, стають доступними 
для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок. 
17 Стягується в дату відображення Операції на Рахунку. Розраховується від суми грошових коштів, що переказуються. Кредит на оплату плати не 

надається. Не стягується в разі проведення моментальних платежів в АТМ або Cash-in. 
18 Плата списується, після отримання Банком підтверджуючих документів про проведення операції. Написанням заяви клієнт бере на себе обов'язок 

забезпечити наявність грошових коштів  на рахунку у розмірі плати в дату написання заяви 



1.3. Соціальна картка 
 

Тарифи по продуктах 

1.3.1. Соціальна картка  Картка  MasterCard Debit ID Cardtype 5494 ID B2 772 

Тарифний план ТП Соціальна картка  

Строк дії  картки  1 рік 

СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта Рахунку Українська грн. 

1. Плата за обслуговування  картки , стягується щорічно не тарифікується 

2. Плата за випуск/перевипуск клієнту ПІНа не тарифікується 

3. Плата за переоформлення  картки  за ініціативою Клієнта
19

 не тарифікується 

4. Плата за Блокування  картки /Розблокування  картки  за заявою Клієнта  не тарифікується 

5. Плата за видачу готівкових грошових коштів
20

 у межах залишку на Рахунку: 

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

Україні та банків-партнерів за кордоном
 21

 
не тарифікується 

5.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні 
2
 не тарифікується 

5.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном
22

 1,5% (мін. 15грн.) 

6. Плата за безготівкову оплату Товарів не тарифікується 

7. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку- виписки  

7.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише 

для договорів відкритих до 01.03.2019р.) 
не надається 

7.2. електронного  Рахунку-виписки електронною поштою  не тарифікується 

8. Розмір процентів, що нараховуються на залишок власних коштів на Рахунку
23

, річних. Мінімальний залишок 

коштів для нарахування процентів: 

8.1. від 1 000,00 грн.  9% 

8.2. від 20 000,00 грн.  11% 

8.3. від 100 000,00 грн.  14% 

9. Комісія за здійснення конверсійних операцій при проведенні Операції з 

використанням  картки 
24

 
1% 

10. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі письмових 

заяв Клієнта (в т.ч. Постійних доручень), оформлених в підрозділах Банку
25

:  

10.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України 1% мін 15 грн. 

10.2. комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів, 

телебачення 
2 грн. 

10.3. на рахунки, відкриті в Банку:  

o на ім’я Клієнта не тарифікується 

o на ім’я іншого клієнта Банку не тарифікується 

10.4. Плата забезготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі 

Електронних розпоряджень: 

10.4.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні  4 грн. 

10.4.2. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, 

визначених Банком, що здійснюються на підставі Електронних 

розпоряджень 

Тариф в  залежності від 

отримувача: 

не тарифікується або 

тарифікується в розмірі до 2%, 

мін.1 грн. від суми операції
 26

 

10.4.3. на рахунки, відкриті в Банку не тарифікується 

11. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується 

готівкою при здійснення операції) 

Відповідно до Тарифів продукту 

«Прийом платежів від 

населення» 

                                                 
19 Стягується одноразово в дату переоформлення картки. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія 
стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
20

 В момент здійснення Операції на Рахунку блокується сума у розмірі до 5,9% від суми здійсненої операції. В дату відображення на Рахунку такої 

Операції, блокування суми знімається, плата списується у розмірі згідно Тарифів. При цьому, якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо 

власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 
21 Розраховується у момент здійснення Операції отримання готівкових грошових коштів в банкоматах і пунктах видачі готівки в межах залишку на 

Рахунку (далі – Операція отримання власних коштів готівкою в Банку) від загальної суми Операцій отримання власних коштів готівкою, здійснених в 

цей же календарний день, включаючи суму такої здійснюваної Операції отримання власних коштів готівкою, і зменшується на загальну суму тих, що 
вже підлягають сплаті Клієнтом Банку плат за видачу готівкових грошових коштів, розрахованих за раніше здійснені протягом такого календарного 

дня Операції отримання власних коштів готівкою. Стягується в дату відображення на Рахунку такої Операції. 
22 Розраховується від суми видаткової Операції отримання готівкових грошових коштів, відображеної на Рахунку і стягується в дату відображення на 
Рахунку такої Операції. 
23 Виплата процентів на залишок коштів, які знаходяться на рахунку на кінець кожного операційного дня, здійснюється банком щомісячно, виходячи із 

кількості днів в періоді нарахування (факт/факт), з врахуванням вихідних (неробочих) днів, в останній робочий день поточного місяця, за період з дати 
останнього нарахування, тобто з дати, наступної за останнім робочим днем попереднього місяця, по останній робочий день поточного місяця включно. 
24 Розраховується від суми Операції, відображеної на Рахунку и стягується в дату відображення на Рахунку такої Операції. 
25 Стягується в дату відображення Операції на Рахунку. Розраховується від суми грошових коштів, що переказуються. Кредит на оплату плати не 
надається. Не стягується в разі проведення моментальних платежів в АТМ або Cash-in. 
26 Конкретний размір тарифу  вказується в системі Інтернет-Банк під час здійснення операції . 



12. Комісія за безготівкове зарахування грошових коштів, що перевищують 

суму Заборгованості за Кредитним договором, укладеним відповідно до 

Умов надання та обслуговування кредитів Банку, що передбачають надання 

кредитних коштів на власні потреби 

50,00 грн., 

але не більше суми такого 

безготівкового зарахування 

13. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта 

у вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
27

 
17 грн. 

14. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових 

ризиків «Захист від шахрайства»
28

 
12 грн. 

17. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових 

ризиків «Страхування особистих речей» (для договорів, укладених до 

19.06.2017 року включно) 
10

 

12 грн. 

18. Щомісячна страхова премія за Програму страхування від нещасних 

випадків (для договорів, укладених до 19.06.2017 року включно) 
10

 
12 грн. 

17. Плата за надання довідок
29

 про стан рахунку, відкритих по картковим продуктам
30

: 

17.1 Надання довідки про стан Рахунку 75грн. 

17.2 Надання довідки про закриття Рахунку за запитом Клієнта  75грн. 

17.3 Надання довідки про підтвердження видачі платіжної  картки  

Клієнту ( в т.ч. ПДВ) 
75грн. 

17.4 Додаткові послуги: направлення  Банком довідки поштою ( в т.ч. 

ПДВ)
31

 
6 грн. 

18. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
32

 50 грн. 

19. Плата за надання копії Договору/Оферти по картковим продуктам ( в т.ч. 

ПДВ)
33

 
500 грн. 

20. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків 

суб’єктів господарювання, відкритих в інших банках України
34

  
1,5% 

21. Плата за здійснення Банком розслідування згідно правил міжнародних 

платіжних систем за заявою клієнта про неправомірне списання з Рахунку
35

 
300 грн. 

22. Плата за надання Клієнту виписки за вказаний період:  

25.3. У відділенні Банку виписки:  

25.3.1. за період до 2-х місяців не тарифікується 

25.3.2. за період від 2-х до 12-ти місяців 50 грн. 

25.3.3. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

25.4. Надання Клієнту електронної виписки електронною 

поштою: 
 

25.4.1. за період до 12-ти місяців не тарифікується 

25.4.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

                                                 
27

 Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця. Плата списується за умови якщо за період з останнього робочого 

дня календарного місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється списання по передостанній робочий день звітного календарного місяця (включно) 
за Рахунком було підключено послугу (на термін мінімум один день) та за Рахунком проводилась мінімум одна операція зняття/поповнення. За умови 

якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок 

Понадлімітної заборгованості. 
28 Стягується за рахунок позитивного залишку на Рахунку Клієнта на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, згідно з Договором 

страхування.   
29

 Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до відділення 

Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про поточний розмір 

його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про 

платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, 
надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної 

заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально. 
30

 У разі оформлення довідки у відділенні   - оплачується готівкою в касу Банку. У разі замовлення довідки в представництвах Банку, де відсутня  каса, 

при замовленні довідки шляхом відправки в Банк листа на паперовому носії - оплачується шляхом списання комісії з рахунку Клієнта, згідно 

договірного списання відповідно до Умов надання і обслуговування платіжних  карт АТ «Банк Форвард». 
31

 тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок. 
32

 стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180  днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, 

безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на 

рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Стягується за наявності на 

Рахунку  залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру 
встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку. 
33

 оплачується готівкою в касу Банку при оформленні Заяви на отримання копії документів. Копії документів по Договорах, які були закриті більше 5 

років тому,  не видаються. 
34

 Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що надійшли, стають 

доступними для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок. 
35

 Плата списується, після отримання Банком підтверджуючих документів про проведення операції. Написанням заяви клієнт бере на себе обов'язок 

забезпечити наявність грошових коштів  на рахунку у розмірі плати в дату написання заяви 



 

1.4. Преміальні  картки 
 

 

Тарифи по продукту 

1.4.1. Кредитна картка Форвард Gold (CS-sign) ID Cardtype 4635 ID B2 695 

Тарифний план ТП 7/4 ДС 

Картка  MasterCard Gold 

Строк дії  картки  5 років 

  СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ  СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта Рахунку Українська грн. 

1. Плата за оформлення Пакету послуг, в т.ч. оформлення  картки  у зв’язку із закінченням строку дії раніше 

оформленої  картки : 

1.1. Основної  картки   не тарифікується 

1.2. Додаткової  картки 
1
 150 грн. 

2. Плата за обслуговування:  

 2.1.  картки , стягується щорічно не тарифікується 

 2.2. Рахунку, стягується щомісячно
2
 50 грн. 

 2.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
3
 не тарифікується 

3. Плата за оформлення/переоформлення Клієнту ПІН-коду не тарифікується 

4. Плата за переоформлення  картки  за ініціативою Клієнта
4
 100 грн. 

5. Плата за Блокування/Розблокування  картки  за заявою Клієнта не тарифікується 

6. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму 

понадлімітної заборгованості: 
36% 

7. Плата за видачу готівкових грошових коштів
5
: 

7.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за 

кордоном: 

7.1.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

7.1.2. за рахунок Кредиту 4,90% мін. 30 грн. 

7.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні: 

7.2.1. в межах залишку на Рахунку 1,5% мін. 15 грн. 

7.2.2. за рахунок Кредиту 5,9% мін. 30 грн. 

7.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном: 

7.3.1. в межах залишку на Рахунку 5,9%, мін. 30 грн. 

7.3.2. за рахунок Кредиту 5,9%, мін. 30 грн. 

8. Плата за безготівкову оплату Товарів не тарифікується 

9. Плата за направлення Клієнту  щомісячного Рахунку-виписки:  

9.1.паперового Рахунку-виписки поштою ( в т.ч. ПДВ) щомісячно 

(надається лише для договорів відкритих до 01.03.2019р.) 
27 грн.  

9.2.електронного  Рахунку-виписки електронною поштою не тарифікується 

      9.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з 

посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ) 
17 грн. 

10. Мінімальний платіж:  

10.1. Платіж за Основним боргом 0,5% від суми Основного боргу, який 

наявний у клієнта на Розрахункову 

дату 

10.2. Мінімальний платіж по Договору  Сума грошових коштів, яка 

складається з наступних складових:   

- Платіж за Основним боргом, 

- сума процентів за користування 

кредитом 

- сума Понадлімітної 

заборгованості; 

                                                 
1 За кожну Додаткову карту. Стягується за кожен рік обслуговування Додаткової картки. Щороку стягується в дату, що відповідає передостанньому 

дню календарного місяця в якому була випущена Додаткова картка. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, 
комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 
2 Вперше нараховується в останній день календарного місяця, в якому на Рахунку була відображена перша Операція (якщо перша Операція 

відображена на Рахунку в останній робочий день місяця, то плата за цей місяць не стягується). Далі стягується щомісяця в останній день календарного 
місяця при наявності власних коштів Клієнта на рахунку. При відсутності власних коштів Клієнта на рахунку в останній день календарного місяця - 

комісія стягується в день надходження коштів на рахунок до Розрахункової дати. Якщо до настання Розрахункової дати власні кошти Клієнта на 

рахунок не надійшли - комісія стягується в Розрахункову дату за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. Якщо 
останній день календарного місяця є вихідним, святковим, неробочим днем, то комісія стягується в перший робочий день наступного місяця. При 

подачі в Банк Клієнтом заяви про припинення дії договору - плата за місяць, в якому Клієнт подав таку заяву стягується в повному обсязі за повний 

календарний місяць. 
3 Нараховується відповідно до Умов надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД»  
4 Стягується одноразово в дату переоформлення картки. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія 

стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
5
 В момент здійснення Операції на Рахунку блокується сума у розмірі до 5,9% від суми здійсненої операції. В дату відображення на Рахунку такої 

Операції, блокування суми знімається, плата списується у розмірі згідно Тарифів. При цьому, якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо 

власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 



- Плата за обслуговування 

кредитної заборгованості (за 

наявності); 

- сума Плати за пропуск 

Мінімального платежу (за 

наявності); 

- пропущені (не сплачені в строк) 

клієнтом Мінімальні платежі 

(повністю або частково) 

попередніх розрахункових 

періодів (за наявності) 

Не може бути меншим 50 грн. та не 

більше суми існуючої заборгованості 

за Договором  

11. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений: 

11.1.  вперше 300 грн. 

11.2.  2-й раз поспіль 500 грн. 

11.3.  3-й  раз поспіль 1000 грн. 

11.4.  4-й  раз поспіль 1500 грн. 

12. Розмір процентів, що нараховується на залишок по Рахунку (річних)
 6

 11% 

13. Комісія за здійснення конверсійних операцій
7
 1,5% 

14. Плата забезготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі Електронних 

розпоряджень: 

14.1.на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні  

14.1.1. в межах залишку на Рахунку 4 грн. 

14.1.2. за рахунок Кредиту 4,9% min. 30 грн. 

14.2. на рахунки, відкриті в Банку: 

14.2.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

14.2.2. за рахунок Кредиту 4,9% min. 30 грн. 

15. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених 

Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень 

Тариф в  залежності від 

отримувача: 

не тарифікується або 

тарифікується в розмірі до 2%, 

мін.1 грн. від суми операції
 8

 

16. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується 

готівкою при здійснення операції) 

Відповідно до Тарифів продукту 

«Прийом платежів від 

населення» 

17. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта 

у вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
9
 

17 грн. 

18. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і 

хвороб
 10

 
1% 

19. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових 

ризиків, пов'язаних з недобровільною втратою роботи позичальником (для 

договорів, укладених до 19.06.2017 року включно) 
11

 

39 грн. 

20. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових 

ризиків «Захист від шахрайства»
12

 
12 грн. 

21. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових 

ризиків «Страхування особистих речей» (для договорів, укладених до 

19.06.2017 року включно) 
11

 

12 грн.  

22. Щомісячна страхова премія за Програму страхування від нещасних 

випадків (для договорів, укладених до 19.06.2017 року включно) 
12

 
12 грн. 

23. Пільговий період на операції безготівкових розрахунків картою До 60 днів 

24. Плата за надання довідок
12

 про стан рахунку, відкритих по картковим продуктам
13

: 

                                                 
7 Відсотки нараховуються на залишок коштів на Рахунку, рівний або перевищує 150 грн. На залишок власних коштів на Рахунку менше 150 грн. 

відсотки нараховуються за ставкою 0% річних. Виплата відсотків на позитивний залишок коштів, що знаходяться на Рахунку на кінець кожного 

операційного дня, здійснюється Банком щомісяця виходячи з кількості днів в періоді нарахування (факт / факт), з урахуванням вихідних (неробочих) 
днів, в останній робочий день поточного місяця, за період з дати останнього робочого дня попереднього місяця по день, попередній останньому 

робочому дню поточного місяця, включаючи його 
7
 Розраховується від суми Операції, відображеної на Рахунку и стягується в дату відображення на Рахунку такої Операції. 

8
 Конкретний размір тарифу  вказується в системі Інтернет-Банк під час здійснення операції . 

9
 Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця. Плата списується за умови якщо за період з останнього робочого 

дня календарного місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється списання по передостанній робочий день звітного календарного місяця (включно) 

за Рахунком було підключено послугу (на термін мінімум один день) та за Рахунком проводилась мінімум одна операція зняття/поповнення. За умови 
якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок 

Понадлімітної заборгованості. 
10 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, нараховується в залежності від суми фактичної кредитної заборгованості, згідно з 
умовами Договору страхування 
11

 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, згідно з Договором страхування. 
12 Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до відділення 

Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про поточний розмір 
його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про 

платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, 



24.1. Надання довідки про стан Рахунку 75 грн. 

24.2. Надання довідки про закриття Рахунку за запитом Клієнта  75 грн. 

24.3. Надання довідки про підтвердження видачі платіжної  картки  

Клієнту ( в т.ч. ПДВ) 
75 грн. 

24.4. Додаткові послуги: направлення  Банком довідки поштою ( в т.ч. 

ПДВ)
14

 
6 грн. 

25. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
15

 50 грн. 

26. Плата за надання копії Договору/Оферти по картковим продуктам ( в т.ч. 

ПДВ)
16

 
500 грн. 

27. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків 

суб’єктів господарювання, відкритих в інших банках України
17

  
1,5% 

28. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі письмових 

заяв Клієнта ( в т.ч. Постійних доручень), оформлених в підрозділах Банку
18

:  

28.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України 1% мін 15 грн 

28.2. комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів, 

телебачення 
2 грн. 

28.3. на рахунки, відкриті в Банку:  

o на ім’я Клієнта не тарифікується 

o на ім’я іншого клієнта Банку не тарифікується 

29.Плата за здійснення Банком розслідування згідно правил міжнародних 

платіжних систем за заявою клієнта про неправомірне списання з Рахунку
19

 
300 грн. 

30. Плата за надання Клієнту виписки за вказаний період:  

30.1. У відділенні Банку виписки:  

30.1.1. за період до 2-х місяців не тарифікується 

30.1.2. за період від 2-х до 12-ти місяців 50 грн. 

30.1.3. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

30.2. Надання Клієнту електронної виписки електронною 

поштою: 
 

30.2.1. за період до 12-ти місяців не тарифікується 

30.2.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

                                                                                                                                                                               
надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної 

заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально. 
13 У разі оформлення довідки у відділенні   - оплачується готівкою в касу Банку. У разі замовлення довідки в представництвах Банку, де відсутня  каса, 

при замовленні довідки шляхом відправки в Банк листа на паперовому носії - оплачується шляхом списання комісії з рахунку Клієнта, згідно 

договірного списання відповідно до Умов надання і обслуговування платіжних  карт АТ «Банк Форвард». 
14 тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок. 
15 стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180  днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, 

безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на 
рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Стягується за наявності на 

Рахунку  залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру 

встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку. 
16 Оплачується готівкою в касу Банку при оформленні Заяви на отримання копії документів. Копії документів по Договорах, які були закриті більше 5 

років тому,  не видаються. 
17 Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що надійшли, стають доступними 
для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок. 
18 Стягується в дату відображення Операції на Рахунку. Розраховується від суми грошових коштів, що переказуються. Кредит на оплату плати не 

надається. Не стягується в разі проведення моментальних платежів в АТМ або Cash-in. 
19 Плата списується, після отримання Банком підтверджуючих документів про проведення операції. Написанням заяви клієнт бере на себе обов'язок 

забезпечити наявність грошових коштів  на рахунку у розмірі плати в дату написання заяви 



Тарифи по продукту 
1.4.2. Дебетна картка МasterCard Platinum Chip ID Cardtype 6022 ID B2 786 

Тарифний план Дебетная картка МС Platinum 

Chip 

Картка  Mastercard Platinum Chip 

Строк дії  картки  3 роки 

СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта Рахунку Українська грн. 

1. Плата за оформлення Пакету послуг
1 

не тарифікується
 

2. Плата за обслуговування  картки , стягується щорічно
2
 3 777,00 

3. Плата за оформлення та обслуговування Додаткової  картки  не тарифікується 

4. Плата за оформлення/переоформлення Клієнту ПІН-коду не тарифікується 

5. Плата за переоформлення  картки  за ініціативою Клієнта
3
 200,00 грн. 

6. Плата за Блокування/Розблокування  картки  за заявою Клієнта не тарифікується 

7. Розмір процентів, що нараховуються на залишок власних коштів на 

Рахунку
4
, річних. Мінімальний залишок коштів для нарахування процентів 

1 000,00 грн. 

13% 

8. Плата за видачу готівкових грошових коштів
5
 у межах залишку на Рахунку

6
: 

8.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в 

Україні та банків-партнерів за кордоном 
 
 

не тарифікується 

8.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні і за кордоном 

від 0 до 25 000,00 грн/міс.  1%
7
 

від 25 000,01 до 50 000,00 грн 1,5%  

від 50 000,01 грн 2% 

9. Плата за безготівкову оплату Товарів не тарифікується 

10. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку -виписки  

10.1.паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) щомісячно 

(надається лише для договорів відкритих до 01.03.2019р.) 

не надається 

10.2.електронного  Рахунку-виписки електронною поштою  не тарифікується 

11. Комісія за здійснення конверсійних операцій
8
 1% 

12. Плата забезготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі Електронних 

розпоряджень: 

12.1. на рахунки, відкриті в Банку не тарифікується 

12.2. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні 3 грн 

13. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених Банком, 

що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень 

Тариф в  залежності від 

отримувача: 

не тарифікується або 

тарифікується в розмірі до 2%, 

мін.1 грн. від суми операції
 9

 

14. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується 

готівкою при здійснення операції) 

Відповідно до Тарифів продукту 

«Прийом платежів від 

населення» 

                                                 
1 Пакет послуг включає: 

- оформлення Основний  картки  MasterCard Platinum Chip; 

- підключення послуги Priority Pass; 
2 Включає оплату за Пакет послуг і за Поліс туристичного страхування для виїжджаючих за кордон за програмою «Базова». Стягується за кожен рік 

обслуговування Основної  картки. Вперше стягується в місяць, в якому на Рахунку була відображена перша Операція з використанням 
Основної  картки. За рік обслуговування Основної  картки, в якому на Рахунку була відображена перша Операція з використанням Основної  картки, 

стягується в передостанній робочий день календарного місяця в якому на Рахунку була відображена перша Операція з використанням 

Основної  картки. За кожен наступний рік обслуговування Основної  картки  стягується в дату, що відповідає передостанньому дню календарного 
місяця в якому був відкритий Рахунок. Рік обслуговування Основної  картки  дорівнює одному року. Якщо на дату списання плати на Рахунку не 

достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
3 Стягується одноразово в дату переоформлення картки. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія 
стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
4
 Виплата процентів на залишок коштів, які знаходяться на рахунку на кінець кожного операційного дня, здійснюється банком щомісячно, виходячи із 

кількості днів в періоді нарахування (факт/факт), з врахуванням вихідних (неробочих) днів, в останній робочий день поточного місяця, за період з дати 
останнього нарахування, тобто з дати, наступної за останнім робочим днем попереднього місяця, по останній робочий день поточного місяця включно. 
5
 В момент здійснення Операції на Рахунку блокується сума у розмірі до 5,9% від суми здійсненої операції. В дату відображення на Рахунку такої 

Операції, блокування суми знімається, плата списується у розмірі згідно Тарифів. При цьому, якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо 

власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 
6
 Розраховується у момент здійснення Операції отримання готівкових грошових коштів в банкоматах і пунктах видачі готівки в межах залишку на 

Рахунку (далі – Операція отримання власних коштів готівкою в Банку) від загальної суми Операцій отримання власних коштів готівкою, здійснених в 

цей же календарний день, включаючи суму такої здійснюваної Операції отримання власних коштів готівкою, і зменшується на загальну суму тих, що 
вже підлягають сплаті Клієнтом Банку плат за видачу готівкових грошових коштів, розрахованих за раніше здійснені протягом такого календарного 

дня Операції отримання власних коштів готівкою. Стягується в дату відображення на Рахунку такої Операції. 
7
 Дана ставка не застосовується щодо чотирьох перших Операцій отримання готівкових коштів в банкоматах і пунктах видачі готівки інших банків, 

сума кожної з яких не перевищує або дорівнює 25 000 грн, скоєних протягом кожного календарного місяця. 
8 Розраховується від суми Операції, відображеної на Рахунку и стягується в дату відображення на Рахунку такої Операції. 
9 Конкретний размір тарифу  вказується в системі Інтернет-Банк під час здійснення операції . 



15. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у 

вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
10

 
17 грн. 

16. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків 

«Захист від шахрайства»
11

 
12,00 грн. 

17. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків 

«Страхування особистих речей» (для договорів, укладених до 19.06.2017 року 

включно)
11

 

12,00 грн. 

18. Щомісячна страхова премія за Програму страхування від нещасних 

випадків (для договорів, укладених до 19.06.2017 року включно)
11

 
12,00 грн. 

19. Поліс туристичного страхування для виїжджаючих за кордон  за 

програмою «Базова»
12

 

відповідно до тарифів страхової 

компанії 

20. Плата за списання та переказ коштів з Рахунку на користь Priority Pass за 

одне відвідування залів очікування  аеропортів з використанням послуги 

Priority Pass lounge Key
13

 

Відповідно до тарифів компанії 

Priority Pass
 

21. Плата за надання довідок
14

 про стан рахунку, відкритих по картковим продуктам
15

: 

21.1. Надання довідки про стан Рахунку 75,00 грн. 

21.2. Надання довідки про закриття Рахунку за запитом Клієнта  75,00 грн. 

21.3. Надання довідки про підтвердження видачі платіжної  картки  

Клієнту ( в т.ч. ПДВ) 
75,00 грн. 

21.4. Додаткові послуги: направлення  Банком довідки поштою ( в т.ч. 

ПДВ)
16

 
6,00 грн. 

22. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
17

 50 грн. 

23. Плата за надання копії Договору/Оферти по картковим продуктам ( в т.ч. 

ПДВ)
18

 
500 грн. 

24. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів 

господарювання, відкритих в інших банках України
19

 
1,5% 

25. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі письмових 

заяв Клієнта ( в т.ч. Постійних доручень), оформлених в підрозділах Банку
20

 

25.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України 1% мін 15 грн 

25.2. комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів, 

телебачення 
2 грн. 

25.3. на рахунки, відкриті в Банку:  

o на ім’я Клієнта не тарифікується 

o на ім’я іншого клієнта Банку не тарифікується 

                                                 
10 Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця. Плата списується за умови якщо за період з останнього робочого 

дня календарного місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється списання по передостанній робочий день звітного календарного місяця (включно) 

за Рахунком було підключено послугу (на термін мінімум один день) та за Рахунком проводилась мінімум одна операція зняття/поповнення. За умови 
якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок 

Понадлімітної заборгованості. 
11 Стягується за рахунок позитивного залишку на Рахунку Клієнта на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, згідно з Договором 
страхування.   
12  Включена в Плату за обслуговування  картки. Надається за рахунок Абонентської плати за обслуговування рахунку. Сума страхової премії за 

програмою «Базова» підлягає перерахуванню на користь страхової компанії «АХА Страхування» згідно умов Договору страхування для виїжджаючих 
за кордон. 
13 Списання коштів здійснюється в національній валюті за офіційним курсом НБУ на дату платежу на підставі отриманого Банком рахунку від компанії 

Priority Pass за візити Клієнта та / або його гостей в зали очікування аеропортів з використанням послуги Priority Pass lounge Key. Згідно тарифу 

компанії Priority Pass вартість одного відвідування однією людиною становить 30 дол. США (може бути змінений компанією Priority Pass в 

односторонньому порядку) 
14

  Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до відділення 

Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про поточний розмір 

його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про 

платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, 
надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної 

заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально. 
15

  У разі оформлення довідки у відділенні   - оплачується готівкою в касу Банку. У разі замовлення довідки в представництвах Банку, де відсутня  

каса, при замовленні довідки шляхом відправки в Банк листа на паперовому носії - оплачується шляхом списання комісії з рахунку Клієнта, згідно 
договірного списання відповідно до Умов надання і обслуговування платіжних  карт АТ «Банк Форвард». 
16

 Тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок. 
17

 стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180  днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, 

безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на 

рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Стягується за наявності на 
Рахунку  залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру 

встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку. 
18

 Оплачується готівкою в касу Банку при оформленні Заяви на отримання копії документів. Копії документів по Договорах, які були закриті більше 5 

років тому,  не видаються. 
19

 Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що надійшли, стають 

доступними для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок. 
20

 Стягується в дату відображення Операції на Рахунку. Розраховується від суми грошових коштів, що переказуються. Кредит на оплату плати не 

надається. Не стягується в разі проведення моментальних платежів в АТМ або Cash-in. 



26. Плата за здійснення Банком розслідування згідно правил міжнародних 

платіжних систем за заявою клієнта про неправомірне списання з 

Рахунку
21

 

300 грн. 

27.  Плата за надання Клієнту виписки за вказаний період:  

27.1. У відділенні Банку виписки:  

27.1.1. за період до 2-х місяців не тарифікується 

27.1.2. за період від 2-х до 12-ти місяців 50 грн. 

27.1.3. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

27.2. Надання Клієнту електронної виписки електронною поштою:  

27.2.1. за період до 12-ти місяців не тарифікується 

27.2.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

                                                 
21 Плата списується, після отримання Банком підтверджуючих документів про проведення операції. Написанням заяви клієнт бере на себе обов'язок 

забезпечити наявність грошових коштів  на рахунку у розмірі плати в дату написання заяви 



1.5. Дебетна картка «EasyPay кобренд» 

 

1.5.1. Дебетна картка «EasyPay кобренд» ID Cardtype 7414 ID B2 532 

Тарифний план ТП № EasyPay кобренд дебетная 

Картка  MasterCard Debit no name 

Строк дії  картки  5 років 

СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта Рахунку Українська грн. 

1. Плата за обслуговування  картки , стягується щорічно: 

1.1. за перший рік не тарифікується 

1.2. за другий рік та наступні не тарифікується 

2. Плата за випуск/перевипуск клієнту ПІНа не тарифікується 

3. Плата за переоформлення  картки  за ініціативою Клієнта1 100 грн. 

4. Плата за Блокування  картки /Розблокування  картки  за заявою Клієнта  не тарифікується 

5. Плата за видачу готівкових грошових коштів
2
 у межах залишку на Рахунку: 

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

Україні та банків-партнерів за кордоном
 3
: 

1% 

5.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні: 1% 

5.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном
4
: 2% (мін. 30грн.) 

6. Плата за безготівкову оплату Товарів не тарифікується 

7. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку - виписки  

7.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише 

для договорів відкритих до 01.03.2019р.) 
не надається 

7.2. електронного  Рахунку-виписки електронною поштою  не тарифікується 

8. Размір процентів, що нараховуються на залишок власних коштів на 

Рахунку 
не нараховуються 

9. Комісія за здійснення конверсійних операцій  під час здійснення операцій з 

використанням  картки 
5
 

1,5% 

10. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі письмових 

заяв Клієнта ( в т.ч. Постійних доручень), оформлених в підрозділах Банку
6
:  

10.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України 1% мін 15 грн 

10.2. комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів, 

телебачення 
2 грн. 

10.3. на рахунки, відкриті в Банку:  

o на ім’я Клієнта не тарифікується 

o на ім’я іншого клієнта Банку не тарифікується 

10.4. Плата забезготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі 

Електронних розпоряджень: 

10.4.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні  4 грн. 

10.4.2. плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, 

визначених Банком, що здійснюються на підставі Електронних 

розпоряджень 

Тариф в  залежності від 

отримувача: 

не тарифікується або 

тарифікується в розмірі до 2%, 

мін.1 грн. від суми операції
 7

 

10.4.3. на рахунки, відкриті в Банку: не тарифікується 

11. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується 

готівкою при здійснення операції) 

Відповідно до Тарифів продукту 

«Прийом платежів від 

населення» 

12. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у 

вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
8
 

не тарифікується 

                                                 
1 Стягується одноразово в дату переоформлення картки. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія 

стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
2
 В момент здійснення Операції на Рахунку блокується сума у розмірі до 5,9% від суми здійсненої операції. В дату відображення на Рахунку такої 

Операції, блокування суми знімається, плата списується у розмірі згідно Тарифів. При цьому, якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо 

власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 
3 Розраховується у момент здійснення Операції отримання готівкових грошових коштів в банкоматах і пунктах видачі готівки в межах залишку на 
Рахунку (далі – Операція отримання власних коштів готівкою в Банку) від загальної суми Операцій отримання власних коштів готівкою, здійснених в 

цей же календарний день, включаючи суму такої здійснюваної Операції отримання власних коштів готівкою, і зменшується на загальну суму тих, що 

вже підлягають сплаті Клієнтом Банку плат за видачу готівкових грошових коштів, розрахованих за раніше здійснені протягом такого календарного 
дня Операції отримання власних коштів готівкою. Стягується в дату відображення на Рахунку такої Операції. 
4 Розраховується від суми  видаткової  Операції отримання готівкових грошових коштів, відображеної на Рахунку і стягується в дату відображення на 

Рахунку такої Операції. 
5 Розраховується від суми Операції, відображеної на Рахунку и стягується в дату відображення на Рахунку такої Операції.  
6 Стягується в дату відображення Операції на Рахунку. Розраховується від суми грошових коштів, що переказуються. Кредит на оплату плати не 

надається. Не стягується в разі проведення моментальних платежів в АТМ або Cash-in.  
7 Конкретний размір тарифу  вказується в системі Інтернет-Банк під час здійснення операції . 
8
 Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця. Плата списується за умови якщо за період з останнього робочого 

дня календарного місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється списання по передостанній робочий день звітного календарного місяця (включно) 

за Рахунком було підключено послугу (на термін мінімум один день) та за Рахунком проводилась мінімум одна операція зняття/поповнення. За умови 
якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок 

Понадлімітної заборгованості. 



13. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків 

«Захист від шахрайства»9 
12 грн. 

14. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків 

«Страхування особистих речей» (для договорів, укладених до 19.06.2017 року 

включно) 9 

12 грн.  

15. Щомісячна страхова премія за Програму страхування від нещасних 

випадків (для договорів, укладених до 19.06.2017 року включно) 9 
12 грн. 

16. Плата за надання довідок
10

 про стан рахунку, відкритих по картковим продуктам
11

: 

16.1 Надання довідки про стан Рахунку 75 грн. 

16.2 Надання довідки про закриття Рахунку за запитом Клієнта  75 грн. 

16.3 Надання довідки про підтвердження видачі платіжної  картки  

Клієнту ( в т.ч. ПДВ) 
75 грн. 

16.4 Додаткові послуги: направлення  Банком довідки поштою ( в т.ч. 

ПДВ)
12

 
6 грн. 

17. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
13

 50 грн. 

18. Плата за надання копії Договору/Оферти по картковим продуктам ( в т.ч. 

ПДВ)
14

 
500 грн. 

19. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів 

господарювання, відкритих в інших банках України
15

  
1,5% 

20. Плата за здійснення Банком розслідування згідно правил міжнародних 

платіжних систем за заявою клієнта про неправомірне списання з Рахунку
16

 
300 грн. 

21. Плата за надання Клієнту виписки за вказаний період:  

21.1. У відділенні Банку виписки:  

21.1.1. за період до 2-х місяців не тарифікується 

21.1.2. за період від 2-х до 12-ти місяців 50 грн. 

21.1.3. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

21.2. Надання Клієнту електронної виписки електронною поштою:  

21.2.1. за період до 12-ти місяців не тарифікується 

21.2.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 
 

 

                                                 
9 Стягується за рахунок позитивного залишку на Рахунку Клієнта на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, згідно з Договором страхування.   

 Послуга надається виключно за бажанням Клієнта. 
10 Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до відділення 
Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про поточний розмір 

його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про 

платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, 
надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної 

заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально. 
11 У разі оформлення довідки у відділенні   - оплачується готівкою в касу Банку. У разі замовлення довідки в представництвах Банку, де відсутня  каса, 
при замовленні довідки шляхом відправки в Банк листа на паперовому носії - оплачується шляхом списання комісії з рахунку Клієнта, згідно 

договірного списання відповідно до Умов надання і обслуговування платіжних  карт АТ «Банк Форвард». 
12 Тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок 
13 Стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180  днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, 

безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на 

рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Стягується за наявності на 
Рахунку  залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру 

встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку. 
14 Оплачується готівкою в касу Банку при оформленні Заяви на отримання копії документів. Копії документів по Договорах, які були закриті більше 5 
років тому,  не видаються. 
15 Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що надійшли, стають доступними 

для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок. 
16 Плата списується, після отримання Банком підтверджуючих документів про проведення операції. Написанням заяви клієнт бере на себе обов'язок 

забезпечити наявність грошових коштів  на рахунку у розмірі плати в дату написання заяви 



1.6. Тарифи по продуктам 

1.6.1. Дебетна картка «Депозитка» ID Cardtype 7538 ID B2 552 

Тарифний план ТП TPDEPOZITKA 

Картка  MasterCard Debit 

Строк дії  картки  2 роки 

СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта Рахунку Українська грн. 

1. Плата за обслуговування  картки , стягується щорічно: 

1.1. за перший рік не тарифікується 

1.2. за другий рік та наступні не тарифікується 

2. Плата за випуск/перевипуск Клієнту ПІНа не тарифікується 

3. Плата за переоформлення  картки  за ініціативою Клієнта
1
 25 грн. 

4. Плата за Блокування  картки /Розблокування  картки  за заявою клієнта  не тарифікується 

5. Плата за видачу готівкових грошових коштів
2
 у межах залишку на Рахунку: 

5.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні та банків-партнерів за кордоном
 

3
: 

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

- від 50 000,01  до 150 000,00 грн. включно 1% 

- від 150 000,01 до 250 000,00 грн. включно 3% 

- від  250 000,01 до 500 000,00 грн. включно 5% 

- від  500 000,01 грн. 10% 

5.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні
 4

: Не тарифікується 

5.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном
5
 5,9% (мін. 30грн.) 

6. Плата за безготівкову оплату Товарів не тарифікується 

7. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку-виписки  

7.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише 

для договорів відкритих до 01.03.2019р.) 
не надається 

7.2. електронного  Рахунку-виписки електронною поштою  не тарифікується 

8. Розмір процентів, що нараховуються на залишок власних коштів на 

Рахунку
6
, річних. Мінімальний залишок для нарахування процентів  100,00 

грн. 

 

8.1. від 100,00 грн. до 1 000,00 грн 14% 

8.2. більше 1 000,01 грн 15% 

9. Комісія за здійснення конверсійних операцій при проведении Операции з 

використанням  картки 
7
 

1,5% 

10. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі письмових 

заяв Клієнта ( в т.ч. Постійних доручень), оформлених в підрозділах Банку
8
:  

10.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України не тарифікується 

10.2. комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів, 

телебачення 
2 грн. 

10.3. на рахунки, відкриті в Банку:  

o на ім’я Клієнта не тарифікується 

o на ім’я іншого клієнта Банку не тарифікується 

10.4. Плата забезготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі 

Електронних розпоряджень: 

10.4.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні  не тарифікується 

                                                 
1 Стягується одноразово в дату переоформлення картки. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія 

стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
2
 В момент здійснення Операції на Рахунку блокується сума у розмірі до 5,9% від суми здійсненої операції. В дату відображення на Рахунку такої 

Операції, блокування суми знімається, плата списується у розмірі згідно Тарифів. При цьому, якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо 
власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 
3 Розраховується у момент здійснення Операції отримання готівкових грошових коштів в банкоматах і пунктах видачі готівки в межах залишку на 

Рахунку (далі – Операція отримання власних коштів готівкою в Банку) від загальної суми Операцій отримання власних коштів готівкою, здійснених в 
цей же календарний день (за московським часом), включаючи суму такої здійснюваної Операції отримання власних коштів готівкою, і зменшується на 

загальну суму тих, що вже підлягають сплаті Клієнтом Банку плат за видачу готівкових грошових коштів, розрахованих за раніше здійснені протягом 

такого календарного дня Операції отримання власних коштів готівкою. Стягується в дату відображення на Рахунку такої Операції. 
4 Отримання клієнтом власних коштів готівкою в банкоматах і пунктах видачі готівки інших банків в Україні в рамках даного продукту може 

здійснюватися в межах ліміту не більше 10 000,00 грн. в день. 
5 Розраховується від суми  видаткової  Операції отримання готівкових грошових коштів, відображеної на Рахунку і стягується в дату відображення на 
Рахунку такої Операції. 
6 Виплата відсотків на позитивний залишок коштів, що знаходяться на Рахунку на кінець кожного операційного дня, здійснюється Банком щомісячно 

виходячи з кількості днів в періоді нарахування (факт/факт), з врахуванням вихідних (неробочих) днів, в останній робочий день поточного місяця, за 
період з дати останнього нарахування, тобто з дати, наступної за останнім робочим днем попереднього місяця, по останній робочий день поточного 

місяця, включаючи його. 
7 Розраховується від суми Операції, відображеної на Рахунку и стягується в дату відображення на Рахунку такої Операції.  
8 Стягується в дату відображення Операції на Рахунку. Розраховується від суми грошових коштів, що переказуються. Кредит на оплату плати не 

надається. Не стягується в разі проведення моментальних платежів в АТМ або Cash-in.  



10.4.2. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, 

визначених Банком, що здійснюються на підставі Електронних 

розпоряджень 

Тариф в  залежності від 

отримувача: 

не тарифікується або 

тарифікується в розмірі до 2%, 

мін.1 грн. від суми операції
 9

 

10.4.3. на рахунки, відкриті в Банку: не тарифікується 

11. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується 

готівкою при здійснення операції) 

Відповідно до Тарифів продукту 

«Прийом платежів від 

населення» 

12. Комісія за безготівкове зарахування грошових коштів, що перевищують 

суму Заборгованості за Кредитним договором, укладеним відповідно до Умов 

надання та обслуговування кредитів Банку, що передбачають надання 

кредитних коштів на власні потреби 

50,00 грн.,  

але не більше суми такого 

безготівкового зарахування 

13. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у 

вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
10

 
Не тарифікується 

14. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків 

«Захист від шахрайства»
11

 
12 грн. 

15. Плата за надання довідок
12

 про стан рахунку, відкритих по картковим продуктам
13

: 

15.1 Надання довідки про стан Рахунку 75 грн. 

15.2 Надання довідки про закриття Рахунку за запитом Клієнта  75 грн. 

15.3 Надання довідки про підтвердження видачі платіжної  картки  

Клієнту ( в т.ч. ПДВ) 
75 грн. 

15.4 Додаткові послуги: направлення  Банком довідки поштою ( в т.ч. 

ПДВ)
14

 
6 грн. 

16. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
15

 50 грн. 

17. Плата за надання копії Договору/Оферти по картковим продуктам ( в т.ч. 

ПДВ)
16

 
500 грн. 

18. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів 

господарювання, відкритих в інших банках України
17

  
1,5% 

19. Плата за здійснення Банком розслідування згідно правил міжнародних 

платіжних систем за заявою клієнта про неправомірне списання з Рахунку
18

 
300 грн. 

20. Плата за надання Клієнту виписки за вказаний період:  

20.1. У відділенні Банку виписки:  

20.1.1. за період до 2-х місяців не тарифікується 

20.1.2. за період від 2-х до 12-ти місяців 50 грн. 

20.1.3. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

20.2. Надання Клієнту електронної виписки електронною поштою:  

20.2.1. за період до 12-ти місяців не тарифікується 

20.2.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

 
 

                                                 
9 Конкретний размір тарифу  вказується в системі Інтернет-Банк під час здійснення операції  
10

 Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця. Плата списується за умови якщо за період з останнього робочого 

дня календарного місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється списання по передостанній робочий день звітного календарного місяця (включно) 

за Рахунком було підключено послугу (на термін мінімум один день) та за Рахунком проводилась мінімум одна операція зняття/поповнення. За умови 

якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок 
Понадлімітної заборгованості. 
11

 Стягується за рахунок позитивного залишку на Рахунку Клієнта на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, згідно з Договором 

страхування.   
12

 Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до відділення 

Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про поточний розмір 

його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про 
платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, 

надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної 

заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально. 
13

 У разі оформлення довідки у відділенні   - оплачується готівкою в касу Банку. У разі замовлення довідки в представництвах Банку, де відсутня  

каса, при замовленні довідки шляхом відправки в Банк листа на паперовому носії - оплачується шляхом списання комісії з рахунку Клієнта, згідно 

договірного списання відповідно до Умов надання і обслуговування платіжних  карт АТ «Банк Форвард». 
14 Тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок. 
15 Стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180  днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, 

безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на 

рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Стягується за наявності на 
Рахунку залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру 

встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку. 
16

 Оплачується готівкою в касу Банку при оформленні Заяви на отримання копії документів. Копії документів по Договорах, які були закриті більше 5 

років тому,  не видаються. 
17

 Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що надійшли, стають 

доступними для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок. 
18

 Плата списується, після отримання Банком підтверджуючих документів про проведення операції. Написанням заяви клієнт бере на себе обов'язок 

забезпечити наявність грошових коштів  на рахунку у розмірі плати в дату написання заяви 



Розділ IІ.  ЗАРПЛАТНІ  КАРТКИ  
 

Тарифи по продуктам 
 для співробітників АТ «БАНК ФОРВАРД», АТ СК «Довіра та Гарантія», ТОВ «Агентство по збору 

боргів», ТОВ «Бюро кредитних історій» в рамках зарплатно-карткового проекту 
 

2.1. Зарплатна картка Debit Картка  MasterCard Debit ID Cardtype 1646 ID B2 500 

2.2. Зарплатна картка Gold Картка  MasterCard  Gold ID Cardtype 1960 ID B2 505 

Строк дії  картки  2 роки 

№ п/п Назва послуги 
Тарифи по видам карт 

MasterCard Debit 
MasterCard  

Gold 

1. Плата за обслуговування:  

1.1. картки , стягується щорічно
 1

 0 150 

1.2. Рахунку, стягується щомісячно не тарифікується 

1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно не тарифікується 

2. Плата за оформлення та обслуговування Додаткової  картки 
2
 25 150 

3. 
Плата за оформлення  картки  в зв’язку із закінченням строку 

дії 
не тарифікується 

4. 
Плата за зарахування коштів на рахунки співробітників 

третіми особами (стягується від суми зарахування) 
не тарифікується 

5. Плата за переоформлення  картки  за ініціативою Клієнта
3
, грн. 25 100 

6. Плата за видачу готівкових грошових коштів
4
:  

6.1. 
в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні та банків-партнерів за 

кордоном :  

6.1.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

6.1.2. за рахунок Кредиту не тарифікується 

6.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні:  

6.2.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

6.2.2. за рахунок Кредиту не тарифікується 

6.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:  

6.3.1. в межах залишку на Рахунку 1,5%, мін.15 грн. 

6.3.2. за рахунок Кредиту не тарифікується 

7. Плата за безготівкову оплату Товарів:   

7.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

7.2. за рахунок Кредиту не тарифікується 

8. 
Размір процентів, що нараховуються на залишок грошових 

коштів на картковому рахунку, річних
5
 

0% 

9. 
Плата за отримання інформації про стан рахунку в будь яких 

банкоматах 
не тарифікується 

10. Плата за надання виписки за картковим рахунком:  

10.1. в точках присутності Банку (відділення, підрозділ), грн. не тарифікується 

10.2. Електронною поштою, грн. не тарифікується 

10.3. в банкоматах та ПВГ Банку, грн. не тарифікується 

10.4. 
поштою, грн.(в т.ч.ПДВ) (надається лише для договорів 

відкритих до 01.03.2019р.) не надається 

11. Комісія за здійснення конверсійних операцій
6
 1% 

12. 
Плата за внесення карткового рахунку в електронний стоп-

листок, грн. не тарифікується 

13. Кредитний ліміт по карті, грн. індивідуально 

                                                 
1 Стягується за кожен рік обслуговування Основної  картки. Вперше стягується в місяць, в якому на Рахунку була відображена перша Операція з 

використанням Основної  картки. За рік обслуговування Основної  картки, в якому на Рахунку була відображена перша Операція з використанням 

Основної  картки, стягується в передостанній робочий день календарного місяця в якому на Рахунку була відображена перша Операція з 
використанням Основної  картки. За кожен наступний рік обслуговування Основної  картки  стягується в дату, що відповідає передостанньому 

дню календарного місяця в якому був відкритий Рахунок. Рік обслуговування Основної  картки  дорівнює одному року. Якщо на дату списання 

плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної 
заборгованості. 
2 За кожну Додаткову карту. Стягується за кожен рік обслуговування Додаткової картки. Щороку стягується в дату, що відповідає 

передостанньому дню календарного місяця в якому була випущена Додаткова картка. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо 
власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 
3 Стягується в перший день календарного місяця, наступного за місяцем, в якому була переоформлена Основна та Додаткова карта. Якщо на дату 

списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної 
заборгованості 
4
 В момент здійснення Операції на Рахунку блокується сума у розмірі до 5,9% від суми здійсненої операції. В дату відображення на Рахунку такої 

Операції, блокування суми знімається, плата списується у розмірі згідно Тарифів. При цьому, якщо на дату списання плати на Рахунку не 
достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 
5 Виплата відсотків на позитивний залишок коштів, що знаходяться на Рахунку на кінець кожного операційного дня, здійснюється Банком 

щомісячно виходячи з кількості днів в періоді нарахування (факт/факт), з врахуванням вихідних (неробочих) днів, в останній робочий день 
поточного місяця, за період з дати останнього нарахування, тобто з дати, наступної за останнім робочим днем попереднього місяця, по останній 

робочий день поточного місяця, включаючи його. 
6
 Розраховується від суми Операції, відображеної на Рахунку и стягується в дату відображення на Рахунку такої Операції. 



14. Размір процентів по кредиту, % індивідуально 

15. Пільговий період користування кредитними коштами, дні індивідуально 

16. 
Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі 

письмових заяв Клієнта ( в т.ч. Постійних доручень), оформлених в підрозділах Банку
7
:  

16.1. 
на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях на 

території України 
1% мін 15 грн 

16.2. 
Комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів, 

телебачення 
2 грн. 

16.3.  на рахунки, відкриті в Банку: не тарифікується 

17. 
Плата забезготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі 

Електронних розпоряджень: 

17.1. 
на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях на 

території України 
0,5% min.2 грн.  max.300 грн. 

17.2. 

Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, 

визначених Банком, що здійснюються на підставі Електронних 

розпоряджень 

Тариф в  залежності від отримувача: 

не тарифікується або 

тарифікується в розмірі до 2%, мін.1 

грн. від суми операції
 8
 

17.3. на рахунки, відкриті в Банку не тарифікується 

18. 
Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку 

(сплачується готівкою при здійснення операції) 

Відповідно до Тарифів продукту 

«Прийом платежів від населення» 

19 

 Щомісячна абонентська плата за надання виписки за 

Рахунком Клієнта у вигляді текстових повідомлень за 

допомогою Послуги «SMS-сервіс»
9
 

17 грн. 

20. Плата за надання довідок
10

 про стан рахунку, відкритих по картковим продуктам
11

: 

20.1. Надання довідки про стан Рахунку 75 грн. 

20.2. Надання довідки про закриття Рахунку за запитом Клієнта 75 грн. 

20.3. 
Надання довідки про підтвердження видачі платіжної  картки  

Клієнту ( в т.ч. ПДВ) 
75 грн. 

20.4. 
Додаткові послуги: направлення  Банком довідки поштою ( в 

т.ч. ПДВ)
12

 
6 грн. 

21. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
13

 50 грн. 

22. 
Плата за надання копії Договору/Оферти по картковим 

продуктам ( в т.ч. ПДВ)
14

 
500 грн. 

24. 

Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з 

рахунків суб’єктів господарювання, відкритих в інших банках 

України
15

 

1,5% 

25. 

Плата за здійснення Банком розслідування згідно правил 

міжнародних платіжних систем за заявою клієнта про 

неправомірне списання з Рахунку
 16

 

300 грн. 

26.  Плата за надання Клієнту виписки за вказаний період:  

26.1. У відділенні Банку виписки:  

26.1.1. за період до 2-х місяців не тарифікується 

                                                 
7
 Стягується в дату відображення Операції на Рахунку. Розраховується від суми грошових коштів, що переказуються. Кредит на оплату плати не 

надається. Не стягується в разі проведення моментальних платежів в АТМ або Cash-in. 
8 Конкретний размір тарифу  вказується в системі Інтернет-Банк під час здійснення операції . 
9
 Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця. Плата списується за умови якщо за період з останнього 

робочого дня календарного місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється списання по передостанній робочий день звітного календарного 

місяця (включно) за Рахунком було підключено послугу (на термін мінімум один день) та за Рахунком проводилась мінімум одна операція 

зняття/поповнення. За умови якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок 

кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
10 Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до 

відділення Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про 

поточний розмір його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема 
інформацію про платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також 

іншу інформацію, надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі 

поданої до Банку відповідної заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником 
Банку або нотаріально. 

11 У разі оформлення довідки у відділенні   - оплачується готівкою в касу Банку. У разі замовлення довідки в представництвах Банку, де відсутня  

каса, при замовленні довідки шляхом відправки в Банк листа на паперовому носії - оплачується шляхом списання комісії з рахунку Клієнта, 
згідно договірного списання відповідно до Умов надання і обслуговування платіжних  карт АТ «Банк Форвард». 

12 Тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок. 

13 Стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180  днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових 
коштів, безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по 

зарахуванню на рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Стягується 

за наявності на Рахунку залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку 
менше розміру встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку. 
14

 Оплачується готівкою в касу Банку при оформленні Заяви на отримання копії документів. Копії документів по Договорах, які були закриті 

більше 5 років тому,  не видаються. 
15

 Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що надійшли, стають 

доступними для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок. 
16 Плата списується, після отримання Банком підтверджуючих документів про проведення операції. Написанням заяви клієнт бере на себе 

обов'язок забезпечити наявність грошових коштів  на рахунку у розмірі плати в дату написання заяви 



26.1.2. за період від 2-х до 12-ти місяців 50 грн. 

26.1.3. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

26.2. Надання Клієнту електронної виписки електронною поштою:  

26.2.1. за період до 12-ти місяців не тарифікується 

26.2.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ IIІ.  КРЕДИТНІ  КАРТКИ  
 

3.1. Cross-Sale 
3.1.1. Кредитні  картки  масового сегменту 

 

Тарифи по продуктам  
3.1.1.1. Кредитна картка 45/1 (CS) ID Cardtype 1667 ID B2 600 
Тарифний план ТП 801 

Картка  MasterCard Debit 
Строк дії  картки  2 роки 

1. Плата за обслуговування: 

 1.1.  картки , стягується щорічно не тарифікується 

 1.2.  Рахунку, стягується щомісячно не тарифікується 

 1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
1
 не тарифікується 

                                                 
1
 Нараховується відповідно до Умов надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД»   

2
 За кожну Додаткову карту. Стягується за кожен рік обслуговування Додаткової картки. Щороку стягується в дату, що відповідає 

передостанньому дню календарного місяця в якому була випущена Додаткова картка. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо 
власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 
3
 Стягується одноразово в дату переоформлення картки. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія 

стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
4
 В момент здійснення Операції на Рахунку блокується сума у розмірі до 5,9% від суми здійсненої операції. В дату відображення на Рахунку такої 

Операції, блокування суми знімається, плата списується у розмірі згідно Тарифів. При цьому, якщо на дату списання плати на Рахунку не 
достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 
5
 Виплата відсотків на позитивний залишок коштів, що знаходяться на Рахунку на кінець кожного операційного дня, здійснюється Банком 

щомісячно виходячи з кількості днів в періоді нарахування (факт/факт), з врахуванням вихідних (неробочих) днів, в останній робочий день 
поточного місяця, за період з дати останнього нарахування, тобто з дати, наступної за останнім робочим днем попереднього місяця, по останній 

робочий день поточного місяця, включаючи його. 
6
 Розраховується від суми Операції, відображеної на Рахунку и стягується в дату відображення на Рахунку такої Операції. 

СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта Рахунку Українська грн. 

2. Плата за оформлення та обслуговування Додаткової  картки
2
  25 грн. 

3. Плата за оформлення/переоформлення Клієнту ПІН-коду не тарифікується 

4. Плата за переоформлення  картки  за ініціативою Клієнта
3
 50 грн. 

5. Плата за Блокування/Розблокування  картки  за заявою Клієнта не тарифікується 

6. Розмір відсотків, що нараховуються за кредитом (річних) у т.ч. на суму 

понадлімітної заборгованості: 
45% 

7. Плата за видачу готівкових грошових коштів
4
: 

7.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за 

кордоном: 

7.1.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

7.1.2. за рахунок Кредиту 4,90% мін. 30 грн. 

7.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні: 

7.2.1. в межах залишку на Рахунку 1,5% мін. 15 грн. 

7.2.2. за рахунок Кредиту 5,9% мін. 30грн. 

7.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном: 

7.3.1. в межах залишку на Рахунку 5,9%, мін. 30 грн. 

7.3.2. за рахунок Кредиту 5,9%, мін. 30 грн. 

8.  Плата за безготівкову оплату Товарів не тарифікується 

9. Плата за направлення Клієнту  щомісячного Рахунку-виписки:  

9.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише 

для договорів відкритих до 01.03.2019р.) 
27 грн.  

9.2. електронного  Рахунку-виписки електронною поштою  не тарифікується 

      9.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з 

посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ) 
17 грн. 

10. Мінімальний платіж:  

10.1. Платіж за Основним боргом 0,5% від суми Основного боргу, який 
наявний у клієнта на Розрахункову дату 

11. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений: 

11.1.  вперше 150 грн. 

11.2.  2-й раз поспіль 250 грн. 

11.3.  3-й  раз  поспіль 250 грн. 

11.4.  4-й  раз  поспіль 400 грн. 

12. Размір процентів, що нараховуються на залишок на Рахунку (річних)
5
 0% 

13. Комісія за здійснення конверсійних операцій
6
 1,5% 

14. Плата забезготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі Електронних 

розпоряджень: 

14.1.на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні  



25. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі письмових 

заяв Клієнта ( в т.ч. Постійних доручень), оформлених в підрозділах Банку
17

 

25.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України 1% мін 15 грн 

25.2. комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів, 

телебачення 
2 грн. 

25.3. на рахунки, відкриті в Банку:  

o на ім’я Клієнта не тарифікується 

o на ім’я іншого клієнта Банку не тарифікується 

                                                 
7 Конкретний размір тарифу  вказується в системі Інтернет-Банк під час здійснення операції . 
8 Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця. Плата списується за умови якщо за період з останнього 

робочого дня календарного місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється списання по передостанній робочий день звітного календарного 
місяця (включно) за Рахунком було підключено послугу (на термін мінімум один день) та за Рахунком проводилась мінімум одна операція 

зняття/поповнення. За умови якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок 

кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
9 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, нараховується в залежності від суми фактичної кредитної заборгованості, згідно 

з умовами Договору страхування 
10 Стягується за рахунок позитивного залишку на Рахунку Клієнта на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, згідно з Договором 

страхування. 
11 У разі оформлення довідки у відділенні   - оплачується готівкою в касу Банку. У разі замовлення довідки в представництвах Банку, де відсутня  
каса, при замовленні довідки шляхом відправки в Банк листа на паперовому носії - оплачується шляхом списання комісії з рахунку Клієнта, 

згідно договірного списання відповідно до Умов надання і обслуговування платіжних  карт АТ «Банк Форвард». 
12

 Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до 

відділення Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про 
поточний розмір його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема 

інформацію про платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також 

іншу інформацію, надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі 
поданої до Банку відповідної заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником 

Банку або нотаріально. 
13 тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок. 
14 стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180  днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, 

безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню 

на рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Стягується за наявності 
на Рахунку  залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше 

розміру встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку. 
15 оплачується готівкою в касу Банку при оформленні Заяви на отримання копії документів. Копії документів по Договорах, які були закриті 
більше 5 років тому,  не видаються 
16 Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що надійшли, стають 

доступними для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок. 
17 Стягується в дату відображення Операції на Рахунку. Розраховується від суми грошових коштів, що переказуються. Кредит на оплату плати не 

надається. Не стягується в разі проведення моментальних платежів в АТМ або Cash-in. 

14.1.1 в межах залишку на Рахунку 4 грн. 

14.1.2.за рахунок Кредиту 4,90% min 30грн. 

14.2. на рахунки, відкриті в Банку: 

14.2.1 в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

14.2.2.за рахунок Кредиту 4,90% min 30грн. 

15. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених 

Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень 

Тариф в  залежності від 

отримувача: 

не тарифікується або 

тарифікується в розмірі до 2%, 

мін.1 грн. від суми операції
 7

 

16. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується 

готівкою при здійснення операції) 

Відповідно до Тарифів продукту 

«Прийом платежів від 

населення» 

17.  Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у 

вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
8
 

17 грн. 

18.  Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і 

хвороб
9
 

1 % 

19.  Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових 

ризиків, пов'язаних з недобровільною втратою роботи позичальником (для 

договорів, укладених до 19.06.2017 роки включно)
10

 

39 грн. 

20. Плата за надання довідок про стан рахунку, відкритих по картковим продуктам
11

: 

20.1. Надання довідки про стан Рахунку
12

 75 грн. 

20.2. Надання довідки про закриття Рахунку за запитом Клієнта
 

75 грн. 

20.3. Надання довідки про підтвердження видачі платіжної  картки  

Клієнту ( в т.ч. ПДВ) 
75 грн. 

20.4. Додаткові послуги: направлення  Банком довідки поштою ( в т.ч. 

ПДВ)
13

 
6 грн. 

21. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
14

 50 грн. 

22. Плата за надання копії Договору/Оферти по картковим продуктам ( в т.ч. 

ПДВ)
15

 
500 грн. 

23. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків 

суб’єктів господарювання, відкритих в інших банках України
16

  
1,5% 

24. Пільговий період на операції безготівкових розрахунків картою до 60 днів 



26. Плата за здійснення Банком розслідування згідно правил 

міжнародних платіжних систем за заявою клієнта про неправомірне 

списання з Рахунку
18

 

300 грн. 

27. Плата за надання Клієнту виписки за вказаний період:  

27.1. У відділенні Банку виписки:  

27.1.1. за період до 2-х місяців не тарифікується 

27.1.2. за період від 2-х до 12-ти місяців 50 грн. 

27.1.3. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

27.2. Надання Клієнту електронної виписки електронною 

поштою: 
 

27.2.1. за період до 12-ти місяців не тарифікується 

27.2.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

 
 

 

                                                 
18 Плата списується, після отримання Банком підтверджуючих документів про проведення операції. Написанням заяви клієнт бере на себе 

обов'язок забезпечити наявність грошових коштів  на рахунку у розмірі плати в дату написання заяви 



 

 

Тарифи по продуктам 
3.1.1.2. Кредитна картка Форвард 55% (CS-Rising)  ID Cardtype 4201 ID B2 797 
Тарифний план ТП 1/ КС 

Картка  MasterCard Debit 
Строк дії  картки  5 років 

СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта Рахунку Українська грн. 

1. Плата за обслуговування:: 

 1.1.  картки , стягується щорічно не тарифікується 

 1.2. Рахунку, стягується щомісячно не тарифікується 

 1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
1
 не тарифікується 

2. Плата за оформлення та обслуговування Додаткової  картки 
2
 25 грн. 

3. Плата за оформлення/переоформлення Клієнту ПІН-коду не тарифікується 

4. Плата за переоформлення  картки  за ініціативою Клієнта
 3

 50 грн. 

5. Плата за Блокування/Розблокування  картки  за заявою Клієнта не тарифікується 

6. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму 

понадлімітної заборгованості: 
55% 

7. Плата за видачу готівкових грошових коштів
4
: 

7.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за 

кордоном 

7.1.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

7.1.2. за рахунок Кредиту 4,90% мін. 30 грн. 

7.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні: 

7.2.1. в межах залишку на Рахунку 1,5% мін. 15 грн. 

7.2.2. за рахунок Кредиту 5,90% мін. 30 грн. 

7.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном: 

7.3.1. в межах залишку на Рахунку 5,9%, мін. 30 грн. 

7.3.2. за рахунок Кредиту 5,9%, мін. 30 грн. 

8. Плата за безготівкову оплату Товарів не тарифікується 

9. Плата за направлення Клієнту  щомісячного Рахунку-виписки:  

9.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише 

для договорів відкритих до 01.03.2019р.) 
27 грн.  

9.2. електронного  Рахунку-виписки електронною поштою  не тарифікується 

      9.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з 

посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ) 
17 грн. 

10. Мінімальний платіж:  

10.1. Платіж за Основним боргом 0,5% від суми Основного боргу, який 

наявний у клієнта на Розрахункову 

дату 

10.2. Мінімальний платіж по Договору  Сума грошових коштів, яка 

складається з наступних складових:   

- Платіж за Основним боргом, 

- сума процентів за користування 

кредитом 

- сума Понадлімітної 

заборгованості; 

- Плата за обслуговування 

кредитної заборгованості (за 

наявності); 

- сума Плати за пропуск 

Мінімального платежу (за 

наявності); 

- пропущені (не сплачені в строк) 

клієнтом Мінімальні платежі 

(повністю або частково) 

попередніх розрахункових 

періодів (за наявності) 

Не може бути меншим 50 грн. та не 

більше суми існуючої заборгованості 

                                                 
1 Нараховується відповідно до Умов надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД»  
2 За кожну Додаткову карту. Стягується за кожен рік обслуговування Додаткової картки. Щороку стягується в дату, що відповідає передостанньому 

дню календарного місяця в якому була випущена Додаткова картка. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, 

комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 
3
 Стягується одноразово в дату переоформлення картки. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія 

стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
4
 В момент здійснення Операції на Рахунку блокується сума у розмірі до 5,9% від суми здійсненої операції. В дату відображення на Рахунку такої 

Операції, блокування суми знімається, плата списується у розмірі згідно Тарифів. При цьому, якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо 

власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 



за Договором  

11. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений: 

11.1.  вперше 150 грн. 

11.2.  2-й раз поспіль 250 грн. 

11.3.  3-й  раз поспіль 250 грн. 

11.4.  4-й  раз поспіль 400 грн. 

12. Розмір процентів, що нараховуються на залишок на Рахунку (річних)
5
 0% 

13. Комісія за здійснення конверсійних операцій
6
 1,5% 

14. Плата забезготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі Електронних 

розпоряджень: 

14.1.на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні  

14.1.1. в межах залишку на Рахунку 4 грн. 

14.1.2.за рахунок Кредиту 4,90% min. 30 грн. 

14.2. на рахунки, відкриті в Банку: 

14.2.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

14.2.2.за рахунок Кредиту 4,90% min. 30 грн. 

15. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених 

Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень 

Тариф в  залежності від 

отримувача: 

не тарифікується або 

тарифікується в розмірі до 2%, 

мін.1 грн. від суми операції
 7

 

16. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується 

готівкою при здійснення операції) 

Відповідно до Тарифів продукту 

«Прийом платежів від 

населення» 

17. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у 

вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
8
 

17 грн. 

18.  Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і 

хвороб
9
 

1 % 

19.  Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових 

ризиків, пов'язаних з недобровільною втратою роботи позичальником (для 

договорів, укладених до 19.06.2017 роки включно) 
10

 

39 грн. 

20. Плата за надання довідок10 про стан рахунку, відкритих по картковим продуктам
11

: 

20.1. Надання довідки про стан Рахунку 75 грн. 

20.2. Надання довідки про закриття Рахунку за запитом Клієнта 75 грн. 

20.3. Надання довідки про підтвердження видачі платіжної  картки  

Клієнту ( в т.ч. ПДВ) 

75 грн. 

20.4. Додаткові послуги: направлення  Банком довідки поштою ( в т.ч. 

ПДВ)
12

 

6 грн. 

21. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
13

 50 грн. 

22. Плата за надання копії Договору/Оферти по картковим продуктам ( в т.ч. 

ПДВ)
14

 
500 грн. 

23. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків 

суб’єктів господарювання, відкритих в інших банках України
15

  
1,5% 

24. Пільговий період на операції безготівкових розрахунків картою до 60 днів 

                                                 
5 Виплата відсотків на позитивний залишок коштів, що знаходяться на Рахунку на кінець кожного операційного дня, здійснюється Банком щомісячно 

виходячи з кількості днів в періоді нарахування (факт/факт), з врахуванням вихідних (неробочих) днів, в останній робочий день поточного місяця, за 

період з дати останнього нарахування, тобто з дати, наступної за останнім робочим днем попереднього місяця, по останній робочий день поточного 

місяця, включаючи його 
6 Розраховується від суми Операції, відображеної на Рахунку и стягується в дату відображення на Рахунку такої Операції. 
7 Конкретний размір тарифу  вказується в системі Інтернет-Банк під час здійснення операції . 
8 Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця. Плата списується за умови якщо за період з останнього робочого 

дня календарного місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється списання по передостанній робочий день звітного календарного місяця (включно) 
за Рахунком було підключено послугу (на термін мінімум один день) та за Рахунком проводилась мінімум одна операція зняття/поповнення. За умови 

якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок 

Понадлімітної заборгованості. 
9 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, нараховується в залежності від суми фактичної кредитної заборгованості, згідно з 

умовами Договору страхування 
10 Стягується за рахунок позитивного залишку на Рахунку Клієнта на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, згідно з Договором 
страхування. 
11 У разі оформлення довідки у відділенні   - оплачується готівкою в касу Банку. У разі замовлення довідки в представництвах Банку, де відсутня  каса, 

при замовленні довідки шляхом відправки в Банк листа на паперовому носії - оплачується шляхом списання комісії з рахунку Клієнта, згідно 
договірного списання відповідно до Умов надання і обслуговування платіжних  карт АТ «Банк Форвард». 
12 Тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок. 
13 Стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180  днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, 
безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на 

рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Стягується за наявності на 

Рахунку залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру 
встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку. 
14 Оплачується готівкою в касу Банку при оформленні Заяви на отримання копії документів. Копії документів по Договорах, які були закриті більше 5 

років тому,  не видаються. 
15 Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що надійшли, стають доступними 

для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок. 



25. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі письмових 

заяв Клієнта ( в т.ч. Постійних доручень), оформлених в підрозділах Банку
16

:  

25.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України 1% мін 15 грн 

25.2. комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів, 

телебачення 
2 грн. 

25.3. на рахунки, відкриті в Банку:  

o на ім’я Клієнта не тарифікується 

o на ім’я іншого клієнта Банку не тарифікується 

26. Плата за здійснення Банком розслідування згідно правил міжнародних 

платіжних систем за заявою клієнта про неправомірне списання з Рахунку
17

 
300 грн.  

27.Плата за надання Клієнту виписки за вказаний період:  

27.1. У відділенні Банку виписки:  

27.1.1. за період до 2-х місяців не тарифікується 

27.1.2. за період від 2-х до 12-ти місяців 50 грн. 

27.1.3. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

27.2. Надання Клієнту електронної виписки електронною поштою:  

27.2.1. за період до 12-ти місяців не тарифікується 

27.2.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 
 

 

                                                 
16 Стягується в дату відображення Операції на Рахунку. Розраховується від суми грошових коштів, що переказуються. Кредит на оплату плати не 
надається. Не стягується в разі проведення моментальних платежів в АТМ або Cash-in. 
17

 Плата списується, після отримання Банком підтверджуючих документів про проведення операції. Написанням заяви клієнт бере на себе обов'язок 

забезпечити наявність грошових коштів  на рахунку у розмірі плати в дату написання заяви 



 

 

Тарифи по продуктам 
3.1.1.3. Кредитна картка Форвард 55% (CS) ID Cardtype 4065 ID B2 642 

Тарифний план ТП 1/ КС 

Картка  MasterCard Debit 
Строк дії  картки  5 років 

СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта Рахунку Українська грн. 

1. Плата за обслуговування:: 

 1.1.  картки , стягується щорічно не тарифікується 

 1.2. Рахунку, стягується щомісячно не тарифікується 

 1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно1 не тарифікується 

2. Плата за оформлення та обслуговування Додаткової  картки 
2
 25 грн. 

3. Плата за оформлення/переоформлення Клієнту ПІН-коду не тарифікується 

4. Плата за переоформлення  картки  за ініціативою Клієнта
 3

 50 грн. 

5. Плата за Блокування/Розблокування  картки  за заявою Клієнта не тарифікується 

6. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму 

понадлімітної заборгованості: 
55% 

7. Плата за видачу готівкових грошових коштів
4
: 

7.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за 

кордоном 

7.1.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

7.1.2. за рахунок Кредиту 4,90% мін. 30 грн. 

7.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні: 

7.2.1. в межах залишку на Рахунку 1,5% мін. 15 грн. 

7.2.2. за рахунок Кредиту 5,90% мін. 30 грн. 

7.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном: 

7.3.1. в межах залишку на Рахунку 5,9%, мін. 30 грн. 

7.3.2. за рахунок Кредиту 5,9%, мін. 30 грн. 

8. Плата за безготівкову оплату Товарів не тарифікується 

9. Плата за направлення Клієнту  щомісячного Рахунку-виписки:  

9.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише 

для договорів відкритих до 01.03.2019р.) 
27 грн.  

9.2. електронного  Рахунку-виписки електронною поштою  не тарифікується 

      9.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з 

посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ) 
17 грн. 

10. Мінімальний платіж:  

10.1. Платіж за Основним боргом 0,5% від суми Основного боргу, який 

наявний у клієнта на Розрахункову 

дату 

10.2. Мінімальний платіж по Договору  Сума грошових коштів, яка 

складається з наступних складових:   

- Платіж за Основним боргом, 

- сума процентів за користування 

кредитом 

- сума Понадлімітної 

заборгованості; 

- Плата за обслуговування 

кредитної заборгованості (за 

наявності); 

- сума Плати за пропуск 

Мінімального платежу (за 

наявності); 

- пропущені (не сплачені в строк) 

клієнтом Мінімальні платежі 

(повністю або частково) 

попередніх розрахункових 

періодів (за наявності) 

Не може бути меншим 50 грн. та не 

більше суми існуючої заборгованості 

                                                 
1 Нараховується відповідно до Умов надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД»  
2
 За кожну Додаткову карту. Стягується за кожен рік обслуговування Додаткової картки. Щороку стягується в дату, що відповідає передостанньому 

дню календарного місяця в якому була випущена Додаткова картка. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, 

комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 
3
 Стягується одноразово в дату переоформлення картки. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія 

стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
4
 В момент здійснення Операції на Рахунку блокується сума у розмірі до 5,9% від суми здійсненої операції. В дату відображення на Рахунку такої 

Операції, блокування суми знімається, плата списується у розмірі згідно Тарифів. При цьому, якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо 

власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 



за Договором  

11. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений: 

11.1.  вперше 150 грн. 

11.2.  2-й раз поспіль 250 грн. 

11.3.  3-й  раз поспіль 250 грн. 

11.4.  4-й  раз поспіль 400 грн. 

12. Размер процентов, що нараховуються на залишок на Рахунку (річних)
5
 0% 

13. Комісія за здійснення конверсійних операцій
6
 1,5% 

14. Плата забезготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі Електронних 

розпоряджень: 

14.1.на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні  

14.1.1. в межах залишку на Рахунку 4 грн. 

14.1.2.за рахунок Кредиту 4,90% min. 30 грн. 

14.2. на рахунки, відкриті в Банку: 

14.2.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

14.2.2.за рахунок Кредиту 4,90% min. 30 грн. 

15. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених 

Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень 

Тариф в  залежності від 

отримувача: 

не тарифікується або 

тарифікується в розмірі до 2%, 

мін.1 грн. від суми операції
 7

 

16. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується 

готівкою при здійснення операції) 

Відповідно до Тарифів продукту 

«Прийом платежів від 

населення» 

17. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у 

вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
8
 

17 грн. 

18.  Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і 

хвороб
9
 

1 % 

19.  Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових 

ризиків, пов'язаних з недобровільною втратою роботи позичальником (для 

договорів, укладених до 19.06.2017 роки включно)
10

 

39 грн. 

20. Плата за надання довідок
11 

про стан рахунку, відкритих по картковим продуктам
12

: 

20.1. Надання довідки про стан Рахунку 75 грн. 

20.2. Надання довідки про закриття Рахунку за запитом Клієнта 75 грн. 

20.3. Надання довідки про підтвердження видачі платіжної  картки  

Клієнту ( в т.ч. ПДВ) 

75 грн. 

20.4. Додаткові послуги: направлення  Банком довідки поштою ( в т.ч. 

ПДВ)
13

 

6 грн. 

21. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
14

 50 грн. 

                                                 
5
 Виплата відсотків на позитивний залишок коштів, що знаходяться на Рахунку на кінець кожного операційного дня, здійснюється Банком щомісячно 

виходячи з кількості днів в періоді нарахування (факт/факт), з врахуванням вихідних (неробочих) днів, в останній робочий день поточного місяця, за 
період з дати останнього нарахування, тобто з дати, наступної за останнім робочим днем попереднього місяця, по останній робочий день поточного 

місяця, включаючи його 
6
 Розраховується від суми Операції, відображеної на Рахунку и стягується в дату відображення на Рахунку такої Операції. 

7
 Конкретний размір тарифу  вказується в системі Інтернет-Банк під час здійснення операції . 

8
 Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця. Плата списується за умови якщо за період з останнього робочого 

дня календарного місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється списання по передостанній робочий день звітного календарного місяця (включно) 

за Рахунком було підключено послугу (на термін мінімум один день) та за Рахунком проводилась мінімум одна операція зняття/поповнення. За умови 
якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок 

Понадлімітної заборгованості. 
9
 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, нараховується в залежності від суми фактичної кредитної заборгованості, згідно з 

умовами Договору страхування 
10

 Стягується за рахунок позитивного залишку на Рахунку Клієнта на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, згідно з Договором 

страхування. 
11

 Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до відділення 

Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про поточний розмір 
його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про 

платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, 

надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної 
заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально. 
12

 У разі оформлення довідки у відділенні   - оплачується готівкою в касу Банку. У разі замовлення довідки в представництвах Банку, де відсутня  каса, 

при замовленні довідки шляхом відправки в Банк листа на паперовому носії - оплачується шляхом списання комісії з рахунку Клієнта, згідно 
договірного списання відповідно до Умов надання і обслуговування платіжних  карт АТ «Банк Форвард». 
13

 Тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок. 
14

 Стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180  днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, 

безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на 

рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Стягується за наявності на 
Рахунку залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру 

встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку. 



22. Плата за надання копії Договору/Оферти по картковим продуктам ( в т.ч. 

ПДВ)
15

 
500 грн. 

23. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків 

суб’єктів господарювання, відкритих в інших банках України
16

 
1,5% 

24. Пільговий період на операції безготівкових розрахунків картою до 60 днів 

25. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі письмових 

заяв Клієнта ( в т.ч. Постійних доручень), оформлених в підрозділах Банку
17

:  

25.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України 1% мін 15 грн 

25.2. комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів, 

телебачення 
2 грн. 

25.3. на рахунки, відкриті в Банку:  

o на ім’я Клієнта не тарифікується 

o на ім’я іншого клієнта Банку не тарифікується 

26. Плата за здійснення Банком розслідування згідно правил міжнародних 

платіжних систем за заявою клієнта про неправомірне списання з Рахунку
18

 
300 грн. 

27.Плата за надання Клієнту виписки за вказаний період:  

27.1. У відділенні Банку виписки:  

27.1.1. за період до 2-х місяців не тарифікується 

27.1.2. за період від 2-х до 12-ти місяців 50 грн. 

27.1.3. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

27.2. Надання Клієнту електронної виписки електронною поштою:  

27.2.1. за період до 12-ти місяців не тарифікується 

27.2.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 Оплачується готівкою в касу Банку при оформленні Заяви на отримання копії документів. Копії документів по Договорах, які були закриті більше 5 

років тому,  не видаються. 
16

 Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що надійшли, стають 

доступними для використання наступного дня після їх зараху 
17

 Стягується в дату відображення Операції на Рахунку. Розраховується від суми грошових коштів, що переказуються. Кредит на оплату плати не 

надається. Не стягується в разі проведення моментальних платежів в АТМ або Cash-in. 
18

 Плата списується, після отримання Банком підтверджуючих документів про проведення операції. Написанням заяви клієнт бере на себе обов'язок 

забезпечити наявність грошових коштів  на рахунку у розмірі плати в дату написання заяви 



3.2. Direct-Sale 

 

3.2.1. Кредитні  картки  миттєві  

 
Тарифи по продуктам 

3.2.1.1. Кредитна картка миттєва 1 ID Cardtype 4473 ID B2 706 

Тарифний план ТП 1/4 ДС 

Картка  MasterCard Debit 

Строк дії  картки  5 років 
 

СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта Рахунку Українська грн. 

1. Плата за обслуговування: 

 1.1.  картки , стягується щорічно не тарифікується 

 1.2. Рахунку, стягується щомісячно не тарифікується 

 1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
1
 0,25% 

2. Плата за оформлення/переоформлення Клієнту ПІН-коду не тарифікується 

3. Плата за переоформлення  картки  за ініціативою Клієнта
2
 50 грн. 

4. Плата за Блокування/Розблокування  картки  за заявою Клієнта не тарифікується 

5. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму 

понадлімітної заборгованості: 
49% 

6. Плата за видачу готівкових грошових коштів
3
:   

6.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за 

кордоном: 

6.1.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

6.1.2. за рахунок Кредиту 4,90% мін. 30 грн. 

6.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні: 

6.2.1. в межах залишку на Рахунку 1,5%  мін. 15 грн. 

6.2.2. за рахунок Кредиту 5,9% мін. 30 грн. 

6.3 в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном: 

6.3.1. в межах залишку на Рахунку 5,9%, мін. 30 грн. 

6.3.2. за рахунок Кредиту 5,9%, мін. 30 грн. 

7. Плата за безготівкову оплату Товарів не тарифікується 

8. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:  

8.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише 

для договорів відкритих до 01.03.2019р.) 
27 грн. 

8.2. електронного  Рахунку-виписки електронною поштою  не тарифікується 

      8.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з 

посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ) 
17 грн. 

9. Мінімальний платіж:  

9.1. Платіж за Основним боргом 0,5% від суми Основного боргу, який 

наявний у клієнта на Розрахункову 

дату 

9.2. Мінімальний платіж по Договору  Сума грошових коштів, яка 

складається з наступних складових:   

- Платіж за Основним боргом, 

- сума процентів за користування 

кредитом 

- сума Понадлімітної 

заборгованості; 

- Плата за обслуговування 

кредитної заборгованості (за 

наявності); 

- сума Плати за пропуск 

Мінімального платежу (за 

наявності); 

- пропущені (не сплачені в строк) 

клієнтом Мінімальні платежі 

(повністю або частково) 

попередніх розрахункових 

періодів (за наявності) 

Не може бути меншим 50 грн. та не 

                                                 
1 Нараховується відповідно до Умов надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД»  
2 Стягується одноразово в дату переоформлення картки. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія 

стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
3
 В момент здійснення Операції на Рахунку блокується сума у розмірі до 5,9% від суми здійсненої операції. В дату відображення на Рахунку такої 

Операції, блокування суми знімається, плата списується у розмірі згідно Тарифів. При цьому, якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо 

власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 



більше суми існуючої заборгованості 

за Договором  

10. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений: 

10.1.  вперше 150 грн. 

10.2.  2-й раз поспіль 250 грн. 

10.3.  3-й  раз поспіль 250 грн. 

10.4.  4-й  раз поспіль 400 грн. 

11. Розмір процентів, що нараховується на залишок по Рахунку (річних)
4
 0% 

12. Комісія за здійснення конверсійних операцій
5
 1,5% 

13. Плата забезготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі Електронних 

розпоряджень: 

13.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні  

13.1.1. в межах залишку на Рахунку 4 грн. 

13.1.2. за рахунок Кредиту 4,90% мін. 30грн.  

13.2. на рахунки, відкриті в Банку: 

13.2.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

13.2.2. за рахунок Кредиту 4,90% мін. 30грн. 

14. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених 

Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень 

Тариф в  залежності від 

отримувача: 

не тарифікується або 

тарифікується в розмірі до 2%, 

мін.1 грн. від суми операції 
6
 

15. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується 

готівкою при здійснення операції) 

Відповідно до Тарифів продукту 

«Прийом платежів від 

населення» 

16. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у 

вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
7
 

17 грн. 

17. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і 

хвороб
8
 

1% 

18. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових 

ризиків, пов’язаних з недобровільною втратою роботи позичальником (для 

договорів, укладених до 19.06.2017 року включно)
9
 

39 грн. 

19. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових 

ризиків «Захист від шахрайства»
9
 

12 грн. 

20. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових 

ризиків «Страхування особистих речей» (для договорів, укладених до 

19.06.2017 року включно) 
9
 

12 грн. 

21. Щомісячна страхова премія за Програму страхування від нещасних 

випадків (для договорів, укладених до 19.06.2017 року включно) 
9
 

12 грн. 

22. Пільговий період на операції безготівкових розрахунків картою до 60 днів 

23. Плата за надання довідок
10

 про стан рахунку, відкритих по картковим продуктам
11

: 

23.1. Надання довідки про стан Рахунку
 

75 грн. 

23.2. Надання довідки про закриття Рахунку за запитом Клієнта  75 грн. 

23.3. Надання довідки про підтвердження видачі платіжної  картки  

Клієнту ( в т.ч. ПДВ) 
75 грн. 

23.4. Додаткові послуги: направлення  Банком довідки поштою ( в т.ч. 

ПДВ)
12

 
6 грн. 

                                                 
4
 Виплата відсотків на позитивний залишок коштів, що знаходяться на Рахунку на кінець кожного операційного дня, здійснюється Банком щомісяця 

виходячи з кількості днів в періоді нарахування (факт / факт), з урахуванням вихідних (неробочих) днів, в останній робочий день поточного місяця, за 
період з дати останнього робочого дня попереднього місяця по день, попередній останньому робочому дню поточного місяця, включаючи його. 
5
 Розраховується від суми Операції, відображеної на Рахунку и стягується в дату відображення на Рахунку такої Операції. 

6
 Конкретний размір тарифу  вказується в системі Інтернет-Банк під час здійснення операції . 

7
 Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця. Плата списується за умови якщо за період з останнього робочого 

дня календарного місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється списання по передостанній робочий день звітного календарного місяця (включно) 

за Рахунком було підключено послугу (на термін мінімум один день) та за Рахунком проводилась мінімум одна операція зняття/поповнення. За умови 

якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок 
Понадлімітної заборгованості. 
8
 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, нараховується в залежності від суми фактичної кредитної заборгованості, згідно з 

умовами Договору страхування 
9
 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, згідно з Договором страхування.  

10
 Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до відділення 

Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про поточний розмір 

його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про 

платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, 
надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної 

заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально. 
11

 У разі оформлення довідки у відділенні   - оплачується готівкою в касу Банку. У разі замовлення довідки в представництвах Банку, де відсутня  каса, 

при замовленні довідки шляхом відправки в Банк листа на паперовому носії - оплачується шляхом списання комісії з рахунку Клієнта, згідно 

договірного списання відповідно до Умов надання і обслуговування платіжних  карт АТ «Банк Форвард». 
12

 Тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок. 



24. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
13

 50 грн. 

25. Плата за надання копії Договору/Оферти по картковим продуктам ( в т.ч. 

ПДВ)
14

 
500 грн. 

26. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків 

суб’єктів господарювання, відкритих в інших банках України
15

 
1,5% 

27. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі письмових 

заяв Клієнта ( в т.ч. Постійних доручень), оформлених в підрозділах Банку
16

:  

27.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України 1% мін 15 грн 

27.2. комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів, 

телебачення 
2 грн. 

27.3. на рахунки, відкриті в Банку:  

o на ім’я Клієнта не тарифікується 

o на ім’я іншого клієнта Банку не тарифікується 

28. Плата за здійснення Банком розслідування згідно правил міжнародних 

платіжних систем за заявою клієнта про неправомірне списання з 

Рахунку
17 

300 грн. 

29. Плата за надання Клієнту виписки за вказаний період:  

29.1. У відділенні Банку виписки:  

29.1.1. за період до 2-х місяців не тарифікується 

29.1.2. за період від 2-х до 12-ти місяців 50 грн. 

29.1.3. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

29.2. Надання Клієнту електронної виписки електронною поштою:  

29.2.1. за період до 12-ти місяців не тарифікується 

29.2.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

                                                 
13

 Стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180  днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, 

безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на 
рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Стягується за наявності на 

Рахунку залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру 
встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку. 
14

 Оплачується готівкою в касу Банку при оформленні Заяви на отримання копії документів. Копії документів по Договорах, які були закриті більше 5 

років тому,  не видаються. 
15 Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що надійшли, стають 

доступними для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок. 
16 Стягується в дату відображення Операції на Рахунку. Розраховується від суми грошових коштів, що переказуються. Кредит на оплату плати не 

надається. Не стягується в разі проведення моментальних платежів в АТМ або Cash-in. 
17

 Плата списується, після отримання Банком підтверджуючих документів про проведення операції. Написанням заяви клієнт бере на себе обов'язок 

забезпечити наявність грошових коштів  на рахунку у розмірі плати в дату написання заяви 



Тарифи по продуктах 

3.2.1.2. Кредит в Кишені Debit ID Cardtype 3435 ID B2 633 

Тарифний план ТП КвК/1 (Україна) 

Картка  MasterCard Debit 

Строк дії  картки  2 роки 

 

СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта Рахунку Українська грн. 

1. Плата за обслуговування: 

 1.1.  картки , стягується щорічно не тарифікується 

 1.2. Рахунку, стягується щомісячно не тарифікується 

 1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
1
 0,1% 

2. Плата за оформлення/переоформлення Клієнту ПІН-коду не тарифікується 

3. Плата за переоформлення  картки  за ініціативою Клієнта
2
 50 грн. 

4. Плата за Блокування/Розблокування  картки  за заявою Клієнта не тарифікується 

5. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (щомісячно)
3
 у т.ч. на 

суму понадлімітної заборгованості: 
 

5.1. на суму Кредиту, наданого для здійснення видаткових Операцій з 

оплати Товарів
4
 

4,99% від суми заборгованості 

5.2. на суму Кредиту, наданого для здійснення інших Операцій 
5
, в тому 

числі, на суму Кредиту, наданого для оплати Клієнтом Банку 

нарахованих плат, комісій і відсотків за користування Кредитом та 

інших платежів відповідно до Умов, операцій зі зняття готівки 

4,99% від суми заборгованості 

6. Плата за видачу готівкових грошових коштів
6
  

6.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за 

кордоном 

6.1.1.  в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

6.1.2.  за рахунок Кредиту 4,9% мін. 30 грн. 

6.2. В банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні: 

6.2.1. в межах залишку на Рахунку 1,5% мін 15 грн. 

6.2.2. за рахунок Кредиту 5,9% мін. 30 грн. 

6.3. В банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном: 

6.3.1. в межах залишку на Рахунку 5,9%, мін. 30 грн. 

6.3.2. за рахунок Кредиту 5,9%, мін. 30 грн. 

7. Плата за безготівкову оплату Товарів не тарифікується 

8. Плата за направлення Клієнту  щомісячного Рахунку-виписки:  

8.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише 

для договорів відкритих до 01.03.2019р.) 
27 грн.

 
 

8.2. електронного  Рахунку-виписки електронною поштою  не тарифікується 

      8.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з 

посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ) 
17 грн. 

9. Мінімальний платіж:  

9.1. Платіж за Основним боргом 0,5% від суми Основного боргу, який 

наявний у клієнта на Розрахункову 

дату 

9.2. Мінімальний платіж по Договору  Сума грошових коштів, яка 

складається з наступних складових:   

- Платіж за Основним боргом, 

- сума процентів за користування 

кредитом 

- сума Понадлімітної 

заборгованості; 

- Плата за обслуговування 

кредитної заборгованості (за 

наявності); 

- сума Плати за пропуск 

Мінімального платежу (за 

наявності); 

                                                 
1 Нараховується відповідно до Умов надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД»  
2
 Стягується одноразово в дату переоформлення картки. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія 

стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
3 Відсотки, нараховані за Кредитом за Розрахунковий період, стягуються Банком в дату закінчення такого Розрахункового періоду. 
4 Відсотки за Кредитом, нараховані на суму Кредиту, наданого для здійснення видаткових Операцій з оплати Товарів, відображених на Рахунку 
протягом Розрахункового періоду, за результатами якого виставлено Рахунок-виписка, стягуються Банком в дату закінчення Розрахункового періоду, 

наступного за Розрахунковим періодом, за результатами якого виставлений вказаний Рахунок-виписка. 
5 Під іншими Операціями для цілей цього тарифного плану маються на увазі Операції, що не є витратними Операціями з оплати Товарів. 
6
 В момент здійснення Операції на Рахунку блокується сума у розмірі до 5,9% від суми здійсненої операції. В дату відображення на Рахунку такої 

Операції, блокування суми знімається, плата списується у розмірі згідно Тарифів. При цьому, якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо 

власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 



- пропущені (не сплачені в строк) 

клієнтом Мінімальні платежі 

(повністю або частково) 

попередніх розрахункових 

періодів (за наявності) 

Не може бути меншим 50 грн. та не 

більше суми існуючої заборгованості 

за Договором  

10. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений: 

101.1. вперше 150 грн. 

10.2. 2-й раз поспіль 250 грн. 

10.3. 3-й раз поспіль 250 грн. 

10.4. 4-й раз поспіль 400 грн. 

11. Розмір процентів, що нараховується на залишок по Рахунку (річних)
7
 0% 

12. Комісія за здійснення конверсійних операцій
8
 1,5% 

13. Плата забезготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі Електронних 

розпоряджень: 

13.1.на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні 

13.1.1 в межах залишку на Рахунку 4 грн. 

13.1.2. за рахунок Кредиту 4,9% min. 30 грн. 

13.2. на рахунки, відкриті в Банку: 

13.2.1 в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

13.2.2.за рахунок Кредиту 4,9% min 30грн. 

14. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених 

Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень 

Тариф в  залежності від 

отримувача: 

не тарифікується або 

тарифікується в розмірі до 2%, 

мін.1 грн. від суми операції
 9

 

15. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується 

готівкою при здійсненні операції) 

Відповідно до Тарифів продукту 

«Прийом платежів від 

населення» 

16. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта 

у вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
10

 
17 грн. 

17. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і 

хвороб
11

 
1% 

18. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових 

ризиків, пов’язаних з недобровільною втратою роботи позичальником (для 

договорів, укладених до 19.06.2017 року включно) 
12

 

39 грн. 

19. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових 

ризиків «Захист від шахрайства»
12

 
12 грн. 

20. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових 

ризиків «Страхування особистих речей» (для договорів, укладених до 

19.06.2017 року включно)  
12

 

12 грн. 

21. Щомісячна страхова премія за Програму страхування від нещасних 

випадків (для договорів, укладених до 19.06.2017 року включно) 
12

 
12 грн. 

22. Плата за надання довідок
13

 про стан рахунку, відкритих по картковим продуктам
14

: 

22.1. Надання довідки про стан Рахунку 75 грн. 

22.2. Надання довідки про закриття Рахунку за запитом Клієнта  75 грн. 

22.3. Надання довідки про підтвердження видачі платіжної  картки  75 грн. 

                                                 
7 Виплата відсотків на позитивний залишок коштів, що знаходяться на Рахунку на кінець кожного операційного дня, здійснюється Банком щомісячно 

виходячи з кількості днів в періоді нарахування (факт/факт), з врахуванням вихідних (неробочих) днів, в останній робочий день поточного місяця, за 

період з дати останнього нарахування, тобто з дати, наступної за останнім робочим днем попереднього місяця, по останній робочий день поточного 
місяця, включаючи його. 
8 Розраховується від суми Операції, відображеної на Рахунку и стягується в дату відображення на Рахунку такої Операції. 
9 Конкретний размір тарифу  вказується в системі Інтернет-Банк під час здійснення операції  
10 Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця. Плата списується за умови якщо за період з останнього робочого 

дня календарного місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється списання по передостанній робочий день звітного календарного місяця (включно) 

за Рахунком було підключено послугу (на термін мінімум один день) та за Рахунком проводилась мінімум одна операція зняття/поповнення. За умови 
якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок 

Понадлімітної заборгованості. 
11 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, нараховується в залежності від суми фактичної кредитної заборгованості, згідно з 
умовами Договору страхування 
12 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, згідно з Договором страхування. 
13 Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до відділення 
Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про поточний розмір 

його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про 

платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, 
надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної 

заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально. 
14 У разі оформлення довідки у відділенні   - оплачується готівкою в касу Банку. У разі замовлення довідки в представництвах Банку, де відсутня  каса, 
при замовленні довідки шляхом відправки в Банк листа на паперовому носії - оплачується шляхом списання комісії з рахунку Клієнта, згідно 

договірного списання відповідно до Умов надання і обслуговування платіжних  карт АТ «Банк Форвард». 

 



Клієнту ( в т.ч. ПДВ) 

22.4. Додаткові послуги: направлення  Банком довідки поштою ( в т.ч. 

ПДВ)
15

 

6 грн. 

23. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
16

 50 грн. 

24. Плата за надання копії Договору/Оферти по картковим продуктам ( в т.ч. 

ПДВ)
17

 
500 грн. 

25. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків 

суб’єктів господарювання, відкритих в інших банках України
18

  
1,5% 

26. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі письмових 

заяв Клієнта ( в т.ч. Постійних доручень), оформлених в підрозділах Банку
19

:  

26.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України 1% мін 15 грн 

26.2. комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів, 

телебачення 
2 грн. 

26.3. на рахунки, відкриті в Банку:  

o на ім’я Клієнта не тарифікується 

o на ім’я іншого клієнта Банку не тарифікується 

27. Плата за здійснення Банком розслідування згідно правил міжнародних 

платіжних систем за заявою клієнта про неправомірне списання з Рахунку
20

 
300 грн.  

28. Плата за надання Клієнту виписки за вказаний період:  

28.1. У відділенні Банку виписки:  

28.1.1. за період до 2-х місяців не тарифікується 

28.1.2. за період від 2-х до 12-ти місяців 50 грн. 

28.1.3. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

28.2. Надання Клієнту електронної виписки електронною поштою:  

28.2.1. за період до 12-ти місяців не тарифікується 

28.2.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15  Тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок. 
16 Стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180  днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, 

безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на 
рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Стягується за наявності на 

Рахунку залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру 

встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку. 
17 Оплачується готівкою в касу Банку при оформленні Заяви на отримання копії документів. Копії документів по Договорах, які були закриті більше 5 

років тому,  не видаються. 
18 Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що надійшли, стають доступними 
для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок. 
19 Стягується в дату відображення Операції на Рахунку. Розраховується від суми грошових коштів, що переказуються. Кредит на оплату плати не 

надається. Не стягується в разі проведення моментальних платежів в АТМ або Cash-in. 
20 Плата списується, після отримання Банком підтверджуючих документів про проведення операції. Написанням заяви клієнт бере на себе обов'язок 

забезпечити наявність грошових коштів  на рахунку у розмірі плати в дату написання заяви 



Тарифи по продукту 
3.2.1.3. Кредит в Кишені (1) ID Cardtype 2801 ID B2 610 

Тарифний план ТП КвК (Україна) 

Картка  MasterCard Debit 

Строк дії  картки  2 роки 

СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта Рахунку Українська грн. 

1. Плата за обслуговування: 

 1.1.  картки , стягується щорічно не тарифікується 

 1.2. Рахунку, стягується щомісячно не тарифікується 

 1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
1
 0,1% 

2. Плата за оформлення/переоформлення Клієнту ПІН-коду не тарифікується 

3. Плата за переоформлення  картки  за ініціативою Клієнта
2
 50 грн. 

4. Плата за Блокування/Розблокування  картки  за заявою Клієнта не тарифікується 

5. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (щомісячно)
3
 у т.ч. на суму 

понадлімітної заборгованості: 
 

5.1. на суму Кредиту, наданого для здійснення видаткових Операцій з 

оплати Товарів
4
 

3,74% від суми заборгованості 

5.2. на суму Кредиту, наданого для здійснення інших Операцій 
5
, в тому 

числі, на суму Кредиту, наданого для оплати Клієнтом Банку 

нарахованих плат, комісій і відсотків за користування Кредитом та 

інших платежів відповідно до Умов, операцій зі зняття готівки 

3,74% від суми заборгованості 

6. Плата за видачу готівкових грошових коштів
6
: 

6.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за 

кордоном 

6.1.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

6.1.2. за рахунок Кредиту 4,90% мін. 30 грн. 

6.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні: 

6.2.1. в межах залишку на Рахунку 1,5% мін. 15 грн. 

6.2.2. за рахунок Кредиту 5,90% мін. 30 грн. 

6.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном: 

6.3.1. в межах залишку на Рахунку 5,9%, мін. 30 грн. 

6.3.2. за рахунок Кредиту 5,9%, мін. 30 грн. 

7. Плата за безготівкову оплату Товарів не тарифікується 

8. Плата за направлення Клієнту  щомісячного Рахунку-виписки:  

8.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише 

для договорів відкритих до 01.03.2019р.) 
27 грн.

 
 

8.2. електронного  Рахунку-виписки електронною поштою  не тарифікуєтьсяs 

      8.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з 

посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ) 
17 грн. 

9. Мінімальний платіж:  

9.1. Платіж за Основним боргом 0,5% від суми Основного боргу, який 

наявний у клієнта на Розрахункову 

дату 

9.2. Мінімальний платіж по Договору  Сума грошових коштів, яка 

складається з наступних складових:   

- Платіж за Основним боргом, 

- сума процентів за користування 

кредитом 

- сума Понадлімітної 

заборгованості; 

- Плата за обслуговування 

кредитної заборгованості (за 

наявності); 

- сума Плати за пропуск 

Мінімального платежу (за 

наявності); 

- пропущені (не сплачені в строк) 

клієнтом Мінімальні платежі 

(повністю або частково) 

                                                 
1 Нараховується відповідно до Умов надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД»  
2 Стягується одноразово в дату переоформлення картки. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія 
стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
3 Відсотки, нараховані за Кредитом за Розрахунковий період, стягуються Банком в дату закінчення такого Розрахункового періоду. 
4Відсотки за Кредитом, нараховані на суму Кредиту, наданого для здійснення видаткових Операцій з оплати Товарів, відображених на Рахунку 
протягом Розрахункового періоду, за результатами якого виставлено Рахунок-виписка, стягуються Банком в дату закінчення Розрахункового періоду, 

наступного за Розрахунковим періодом, за результатами якого виставлений вказаний Рахунок-виписка. 
5 Під іншими Операціями для цілей цього тарифним планом маються на увазі  Операції, що не є витратними Операціями з оплати Товарів. 
6
 В момент здійснення Операції на Рахунку блокується сума у розмірі до 5,9% від суми здійсненої операції. В дату відображення на Рахунку такої 

Операції, блокування суми знімається, плата списується у розмірі згідно Тарифів. При цьому, якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо 

власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 



попередніх розрахункових 

періодів (за наявності) 

Не може бути меншим 50 грн. та не 

більше суми існуючої заборгованості 

за Договором  

10. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений: 

10.1. вперше 150 грн. 

10.2. 2-й раз поспіль 250 грн. 

10.3. 3-й раз поспіль 250 грн. 

10.4. 4-й раз поспіль 400 грн. 

11. Розмір процентів, що нараховується на залишок по Рахунку (річних)
7
 0% 

12. Комісія за здійснення конверсійних операцій
8
 1,5% 

13. Плата забезготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі Електронних 

розпоряджень: 

13.1.на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні 

13.1.1 в межах залишку на Рахунку 4 грн. 

13.1.2.за рахунок Кредиту 4,90% min 30грн. 

13.2. на рахунки, відкриті в Банку: 

13.2.1 в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

13.2.2.за рахунок Кредиту 4,90% min 30грн. 

13. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених 

Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень 

Тариф в  залежності від 

отримувача: 

не тарифікується або 

тарифікується в розмірі до 2%, 

мін.1 грн. від суми операції
 9

 

15. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується 

готівкою при здійснення операції) 

Відповідно до Тарифів продукту 

«Прийом платежів від 

населення» 

16. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта 

у вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
10

 
17 грн. 

17. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і 

хвороб
11

 
1% 

18. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових 

ризиків, пов’язаних з недобровільною втратою роботи позичальником (для 

договорів, укладених до 19.06.2017 року включно)
12

 

39 грн. 

19. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових 

ризиків «Захист від шахрайства»
12

 
12 грн. 

20. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових 

ризиків «Страхування особистих речей» (для договорів, укладених до 

19.06.2017 року включно) 
12

 

12 грн.  

21. Щомісячна страхова премія за Програму страхування від нещасних 

випадків (для договорів, укладених до 19.06.2017 року включно)
11

 
12 грн. 

22. Плата за надання довідок
13

 про стан рахунку, відкритих по картковим продуктам
14

: 

22.1. Надання довідки про стан Рахунку 75 грн. 

22.2. Надання довідки про закриття Рахунку за запитом Клієнта  75 грн. 

22.3. Надання довідки про підтвердження видачі платіжної  картки  

Клієнту ( в т.ч. ПДВ) 

75 грн. 

22.4. Додаткові послуги: направлення  Банком довідки поштою ( в т.ч. 6 грн. 

                                                 
7 Виплата відсотків на позитивний залишок коштів, що знаходяться на Рахунку на кінець кожного операційного дня, здійснюється Банком щомісячно 

виходячи з кількості днів в періоді нарахування (факт/факт), з врахуванням вихідних (неробочих) днів, в останній робочий день поточного місяця, за 

період з дати останнього нарахування, тобто з дати, наступної за останнім робочим днем попереднього місяця, по останній робочий день поточного 
місяця, включаючи його 
8
 Розраховується від суми Операції, відображеної на Рахунку и стягується в дату відображення на Рахунку такої Операції. 

9 Конкретний розмір тарифу зазначається в системі Інтерент-Банк при здійсненні операції 
10

 Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця. Плата списується за умови якщо за період з останнього робочого 

дня календарного місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється списання по передостанній робочий день звітного календарного місяця (включно) 

за Рахунком було підключено послугу (на термін мінімум один день) та за Рахунком проводилась мінімум одна операція зняття/поповнення. За умови 

якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок 
Понадлімітної заборгованості. 
11

 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, нараховується в залежності від суми фактичної кредитної заборгованості, згідно з 

умовами Договору страхування. 
12

 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, згідно з Договором страхування.   
13

 Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до відділення 

Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про поточний розмір 

його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про 
платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, 

надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної 

заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально. 
14 У разі оформлення довідки у відділенні   - оплачується готівкою в касу Банку. У разі замовлення довідки в представництвах Банку, де відсутня  каса, 

при замовленні довідки шляхом відправки в Банк листа на паперовому носії - оплачується шляхом списання комісії з рахунку Клієнта, згідно 

договірного списання відповідно до Умов надання і обслуговування платіжних  карт АТ «Банк Форвард». 



ПДВ)
15

 

23. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
16

 50 грн. 

24. Плата за надання копії Договору/Оферти по картковим продуктам ( в т.ч. 

ПДВ)
17

 
500 грн. 

25. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків 

суб’єктів господарювання, відкритих в інших банках України
18

  
1,5% 

26. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі письмових 

заяв Клієнта ( в т.ч. Постійних доручень), оформлених в підрозділах Банку
19

:  

26.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України 1% мін 15 грн 

26.2. комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів, 

телебачення 
2 грн. 

26.3. на рахунки, відкриті в Банку:  

o на ім’я Клієнта не тарифікується 

o на ім’я іншого клієнта Банку не тарифікується 

27. Плата за здійснення Банком розслідування згідно правил міжнародних 

платіжних систем за заявою клієнта про неправомірне списання з Рахунку
20

 
300 грн. 

28. Плата за надання Клієнту виписки за вказаний період:  

28.1. У відділенні Банку виписки:  

28.1.1. за період до 2-х місяців не тарифікується 

28.1.2. за період від 2-х до 12-ти місяців 50 грн. 

28.1.3. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

28.2. Надання Клієнту електронної виписки електронною поштою:  

28.2.1. за період до 12-ти місяців не тарифікується 

28.2.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 Тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок. 
16

 Стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180  днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, 

безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на 

рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Стягується за наявності на 
Рахунку  залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру 

встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку. 
17

 Оплачується готівкою в касу Банку при оформленні Заяви на отримання копії документів. Копії документів по Договорах, які були закриті більше 5 

років тому,  не видаються. 
18

 Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що надійшли, стають 

доступними для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок. 
19

 Стягується в дату відображення Операції на Рахунку. Розраховується від суми грошових коштів, що переказуються. Кредит на оплату плати не 

надається. Не стягується в разі проведення моментальних платежів в АТМ або Cash-in. 
20

 Плата списується, після отримання Банком підтверджуючих документів про проведення операції. Написанням заяви клієнт бере на себе обов'язок 

забезпечити наявність грошових коштів  на рахунку у розмірі плати в дату написання заяви 



3.2.2. Кредитні  картки  масового сегменту 

 

Тарифи по продуктах 

3.2.2.1    Кредитна картка 55 ID Cardtype 4066 ID B2 624 

Тарифний план ТП 1/1 ДС 

Картка  MasterCard Debit 
Строк дії  картки  5 років 

СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта Рахунку Українська грн. 

1. Плата за обслуговування: 

 1.1.  картки , стягується щорічно не тарифікується 

 1.2. Рахунку, стягується щомісячно: не тарифікується 

 1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
1
 0,1% 

2. Плата за оформлення та обслуговування Додаткової  картки
2
  25 грн. 

3. Плата за оформлення/переоформлення Клієнту ПІН-коду не тарифікується 

4. Плата за переоформлення  картки  за ініціативою Клієнта
3
 50 грн. 

5. Плата за Блокування/Розблокування  картки  за заявою Клієнта не тарифікується 

6. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму 

понадлімітної заборгованості 
55% 

7. Плата за видачу готівкових грошових коштів
4
:   

7.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за 

кордоном 

7.1.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

7.1.2. за рахунок Кредиту 4,90% мін. 30 грн. 

7.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні: 

7.2.1. в межах залишку на Рахунку 1,5%  мін. 15 грн. 

7.2.2. за рахунок Кредиту 5,9% мін. 30 грн. 

7.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном: 

7.3.1. в межах залишку на Рахунку 5,9%, мін. 30 грн. 

7.3.2. за рахунок Кредиту 5,9%, мін. 30 грн. 

8. Плата за безготівкову оплату Товарів не тарифікується 

9. Плата за направлення Клієнту  щомісячного Рахунку-виписки:  

9.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише 

для договорів відкритих до 01.03.2019р.) 
27 грн.  

9.2. електронного  Рахунку-виписки електронною поштою  не тарифікується 

      9.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з 

посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ) 
17 грн. 

10. Мінімальний платіж:  

10.1. Платіж за Основним боргом 0,5% від суми Основного боргу, який 

наявний у клієнта на Розрахункову 

дату 

10.2. Мінімальний платіж по Договору  Сума грошових коштів, яка 

складається з наступних складових:   

- Платіж за Основним боргом, 

- сума процентів за користування 

кредитом 

- сума Понадлімітної 

заборгованості; 

- Плата за обслуговування 

кредитної заборгованості (за 

наявності); 

- сума Плати за пропуск 

Мінімального платежу (за 

наявності); 

- пропущені (не сплачені в строк) 

клієнтом Мінімальні платежі 

(повністю або частково) 

попередніх розрахункових 

періодів (за наявності) 

                                                 
1 Нараховується відповідно до Умов надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД».  
2
 За кожну Додаткову карту. Стягується за кожен рік обслуговування Додаткової картки. Щороку стягується в дату, що відповідає передостанньому 

дню календарного місяця в якому була випущена Додаткова картка. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, 

комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 
3
 Стягується одноразово в дату переоформлення картки. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія 

стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
4
 В момент здійснення Операції на Рахунку блокується сума у розмірі до 5,9% від суми здійсненої операції. В дату відображення на Рахунку такої 

Операції, блокування суми знімається, плата списується у розмірі згідно Тарифів. При цьому, якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо 

власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 



Не може бути меншим 50 грн. та не 

більше суми існуючої заборгованості 

за Договором  

11. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений: 

11.1.  вперше 150 грн. 

11.2.  2-й раз поспіль 250 грн. 

11.3.  3-й  раз поспіль 250 грн. 

11.4.  4-й  раз поспіль 400 грн. 

12 Розмір процентів, що нараховується на залишок по Рахунку (річних)
5
 0% 

13. Комісія за здійснення конверсійних операцій
6
 1,5% 

14. Плата забезготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі Електронних 

розпоряджень: 

14.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні  

14.1.1. в межах залишку на Рахунку 4 грн.  

14.1.2. за рахунок Кредиту 4,90% мін. 30 грн.  

14.2. на рахунки, відкриті в Банку: 

14.2.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

14.2.2. за рахунок Кредиту 4,90% мін. 30 грн. 

15. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених 

Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень 

Тариф в  залежності від 

отримувача: 

не тарифікується або 

тарифікується в розмірі до 2%, 

мін.1 грн. від суми операції
 7

 

16. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується 

готівкою при здійснення операції) 

Відповідно до Тарифів продукту 

«Прийом платежів від 

населення» 

17. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у 

вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
8
 

17 грн. 

18. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і 

хвороб
9
 

1% 

19. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових 

ризиків, пов’язаних з недобровільною втратою роботи позичальником (для 

договорів, укладених до 19.06.2017 року включно)
10

 

39 грн. 

20. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових 

ризиків «Захист від шахрайства»
10

 
12 грн. 

21. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових 

ризиків «Страхування особистих речей» (для договорів, укладених до 

19.06.2017 року включно) 
10

 

12 грн. 

22. Щомісячна страхова премія за Програму страхування від нещасних 

випадків (для договорів, укладених до 19.06.2017 року включно) 
9
 

12 грн. 

23. Плата за надання довідок
11

 про стан рахунку, відкритих по картковим продуктам
12

: 

23.1. Надання довідки про стан Рахунку 75 грн. 

23.2. Надання довідки про закриття Рахунку за запитом Клієнта 75 грн. 

23.3. Надання довідки про підтвердження видачі платіжної  картки  

Клієнту ( в т.ч. ПДВ) 
75 грн. 

23.4. Додаткові послуги: направлення  Банком довідки поштою ( в т.ч. 

ПДВ)
13

 
6 грн. 

                                                 
5
 Виплата відсотків на позитивний залишок коштів, що знаходяться на Рахунку на кінець кожного операційного дня, здійснюється Банком щомісячно 

виходячи з кількості днів в періоді нарахування (факт/факт), з врахуванням вихідних (неробочих) днів, в останній робочий день поточного місяця, за 

період з дати останнього нарахування, тобто з дати, наступної за останнім робочим днем попереднього місяця, по останній робочий день поточного 

місяця, включаючи його. 
6
 Розраховується від суми Операції, відображеної на Рахунку и стягується в дату відображення на Рахунку такої Операції. 

7
 Конкретний размір тарифу  вказується в системі Інтернет-Банк під час здійснення операції . 

8
 Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця. Плата списується за умови якщо за період з останнього робочого 

дня календарного місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється списання по передостанній робочий день звітного календарного місяця (включно) 

за Рахунком було підключено послугу (на термін мінімум один день) та за Рахунком проводилась мінімум одна операція зняття/поповнення. За умови 
якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок 

Понадлімітної заборгованості. 
9
 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, нараховується в залежності від суми фактичної кредитної заборгованості, згідно з 

умовами Договору страхування. 
10

 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, згідно з Договором страхування. 
11 Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до відділення 

Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про поточний розмір 
його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про 

платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, 

надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної 
заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально. 
12 У разі оформлення довідки у відділенні   - оплачується готівкою в касу Банку. У разі замовлення довідки в представництвах Банку, де відсутня  каса, 

при замовленні довідки шляхом відправки в Банк листа на паперовому носії - оплачується шляхом списання комісії з рахунку Клієнта, згідно 
договірного списання відповідно до Умов надання і обслуговування платіжних  карт АТ «Банк Форвард». 
13 Тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок. 



24. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
14

 50 грн. 

25. Плата за надання копії Договору/Оферти по картковим продуктам ( в т.ч. 

ПДВ)
15

 
500 грн. 

26. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків 

суб’єктів господарювання, відкритих в інших банках України
16

 
1,5% 

27. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі письмових 

заяв Клієнта ( в т.ч. Постійних доручень), оформлених в підрозділах Банку
17

:  

27.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України 1% мін 15 грн 

27.2. комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів, 

телебачення 
2 грн. 

27.3. на рахунки, відкриті в Банку:  

o на ім’я Клієнта не тарифікується 

o на ім’я іншого клієнта Банку не тарифікується 

28. Плата за здійснення Банком розслідування згідно правил міжнародних 

платіжних систем за заявою клієнта про неправомірне списання з Рахунку
18

 
300 грн. 

29. Плата за надання Клієнту виписки за вказаний період:  

29.1. У відділенні Банку виписки:  

29.1.1. за період до 2-х місяців не тарифікується 

29.1.2. за період від 2-х до 12-ти місяців 50 грн. 

29.1.3. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

29.2. Надання Клієнту електронної виписки електронною 

поштою: 
 

29.2.1. за період до 12-ти місяців не тарифікується 

29.2.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180  днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, 

безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на 
рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Стягується за наявності на 

Рахунку залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру 

встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку. 
15 Оплачується готівкою в касу Банку при оформленні Заяви на отримання копії документів. Копії документів по Договорах, які були закриті більше 5 

років тому,  не видаються. 
16 Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що надійшли, стають доступними 
для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок. 
17 Стягується в дату відображення Операції на Рахунку. Розраховується від суми грошових коштів, що переказуються. Кредит на оплату плати не 

надається. Не стягується в разі проведення моментальних платежів в АТМ або Cash-in. 
18 Плата списується, після отримання Банком підтверджуючих документів про проведення операції. Написанням заяви клієнт бере на себе обов'язок 

забезпечити наявність грошових коштів  на рахунку у розмірі плати в дату написання заяви 



Тарифи по продуктам 

3.2.2.2    Кредитна картка 49  ID Cardtype 3337 ID B2 626 

Тарифний план ТП 2/1 ДС 

Картка  MasterCard Debit 
Строк дії  картки  5 років 

 

1. Плата за обслуговування: 

 1.1.  картки , стягується щорічно
1
 150 грн. 

 1.2. Рахунку, стягується щомісячно: не тарифікується 

 1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
2
 0,10% 

                                                 
1 Стягується за кожен рік обслуговування Основної  картки. Вперше стягується в місяць, в якому на Рахунку була відображена перша Операція з 

використанням Основної  картки. За рік обслуговування Основної  картки, в якому на Рахунку була відображена перша Операція з використанням 

Основної  картки, стягується в передостанній робочий день календарного місяця в якому на Рахунку була відображена перша Операція з 
використанням Основної  картки. За кожен наступний рік обслуговування Основної  картки  стягується в дату, що відповідає передостанньому дню 

календарного місяця в якому був відкритий Рахунок. Рік обслуговування Основної  картки  дорівнює одному року. Якщо на дату списання плати на 

Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
2 Нараховується відповідно до Умов надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД»   
3 За кожну Додаткову карту. Стягується за кожен рік обслуговування Додаткової картки. Щороку стягується в дату, що відповідає передостанньому 

дню календарного місяця в якому була випущена Додаткова картка. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, 
комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 
4 Стягується одноразово в дату переоформлення картки. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія 

стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
5
 В момент здійснення Операції на Рахунку блокується сума у розмірі до 5,9% від суми здійсненої операції. В дату відображення на Рахунку такої 

Операції, блокування суми знімається, плата списується у розмірі згідно Тарифів. При цьому, якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо 

власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 

СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта Рахунку Українська грн. 

2. Плата за оформлення та обслуговування Додаткової  картки 
3
  35 грн. 

3. Плата за оформлення/переоформлення Клієнту ПІН-коду не тарифікується 

4. Плата за переоформлення  картки  за ініціативою Клієнта
4
 50 грн. 

5. Плата за Блокування/Розблокування  картки  за заявою Клієнта не тарифікується 

6. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму 

понадлімітної заборгованості: 
49% 

7. Плата за видачу готівкових грошових коштів
5
:   

7.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за 

кордоном 

7.1.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

7.1.2. за рахунок Кредиту 4,90% мін. 30 грн. 

7.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні: 

7.2.1. в межах залишку на Рахунку 1,5% мін. 15 грн. 

7.2.2. за рахунок Кредиту 5,9% мін. 30 грн. 

7.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном: 

7.3.1. в межах залишку на Рахунку 
5,9%, мін. 30 грн. 

7.3.2. за рахунок Кредиту 

8. Плата за безготівкову оплату Товарів не тарифікується 

9. Плата за направлення Клієнту  щомісячного Рахунку-виписки:  

9.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише 

для договорів відкритих до 01.03.2019р.) 
27 грн.  

9.2. електронного  Рахунку-виписки електронною поштою  не тарифікується 

      9.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з 

посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ) 
17 грн. 

10. Мінімальний платіж:  

10.1. Платіж за Основним боргом 0,5% від суми Основного боргу, який 

наявний у клієнта на Розрахункову 

дату 

10.2. Мінімальний платіж по Договору  Сума грошових коштів, яка 

складається з наступних складових:   

- Платіж за Основним боргом, 

- сума процентів за користування 

кредитом 

- сума Понадлімітної 

заборгованості; 

- Плата за обслуговування 

кредитної заборгованості (за 

наявності); 

- сума Плати за пропуск 



                                                 
6 Виплата відсотків на позитивний залишок коштів, що знаходяться на Рахунку на кінець кожного операційного дня, здійснюється Банком щомісячно 
виходячи з кількості днів в періоді нарахування (факт/факт), з врахуванням вихідних (неробочих) днів, в останній робочий день поточного місяця, за 

період з дати останнього нарахування, тобто з дати, наступної за останнім робочим днем попереднього місяця, по останній робочий день поточного 

місяця, включаючи його 
7
 Розраховується від суми Операції, відображеної на Рахунку и стягується в дату відображення на Рахунку такої Операції. 

8 Конкретний размір тарифу  вказується в системі Інтернет-Банк під час здійснення операції . 
9
 Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця. Плата списується за умови якщо за період з останнього робочого 

дня календарного місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється списання по передостанній робочий день звітного календарного місяця (включно) 
за Рахунком було підключено послугу (на термін мінімум один день) та за Рахунком проводилась мінімум одна операція зняття/поповнення. За умови 

якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок 

Понадлімітної заборгованості. 
10

 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, нараховується в залежності від суми фактичної кредитної заборгованості, згідно з 

умовами Договору страхування. 
11 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, згідно з Договором страхування. 

Мінімального платежу (за 

наявності); 

- пропущені (не сплачені в строк) 

клієнтом Мінімальні платежі 

(повністю або частково) 

попередніх розрахункових 

періодів (за наявності) 

Не може бути меншим 50 грн. та не 

більше суми існуючої заборгованості 

за Договором  

11. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений: 

11.1.   вперше 150 грн. 

11.2.   2-й раз поспіль 250 грн. 

11.3.   3-й  раз поспіль 250 грн. 

11.4.   4-й  раз поспіль 400 грн. 

12. Розмір процентів, що нараховується на залишок по Рахунку (річних)
6
 0% 

13. Комісія за здійснення конверсійних операцій 
7
 1,5% 

14. Плата забезготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі Електронних 

розпоряджень: 

14.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні : 

14.1.1. в межах залишку на Рахунку 4 грн. 

14.1.2. за рахунок Кредиту 4,9% мін. 30 грн. 

14.2. на рахунки, відкриті в Банку: 

14.2.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

14.2.2. за рахунок Кредиту 4,9% мін. 30 грн. 

15. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених 

Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень 

Тариф в  залежності від 

отримувача: 

не тарифікується або 

тарифікується в розмірі до 2%, 

мін.1 грн. від суми операції
 8

 

16. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується 

готівкою при здійснення операції) 

Відповідно до Тарифів продукту 

«Прийом платежів від 

населення» 

17.  Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта 

у вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
9
 

17 грн. 

18. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і 

хвороб
10

 
1% 

19. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових 

ризиків, пов’язаних з недобровільною втратою роботи позичальником (для 

договорів, укладених до 19.06.2017 року включно) 
11

 

39 грн. 

20. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових 12 грн. 



28. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі письмових 

заяв Клієнта ( в т.ч. Постійних доручень), оформлених в підрозділах Банку
18

:  

28.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України 1% мін 15 грн 

28.2. комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів, 

телебачення 
2 грн. 

28.3. на рахунки, відкриті в Банку:  

o на ім’я Клієнта не тарифікується 

o на ім’я іншого клієнта Банку не тарифікується 

29. Плата за здійснення Банком розслідування згідно правил міжнародних 

платіжних систем за заявою клієнта про неправомірне списання з 

Рахунку
19

 

300 грн. 

30. Плата за надання Клієнту виписки за вказаний період:  

30.1. У відділенні Банку виписки:  

30.1.1. за період до 2-х місяців не тарифікується 

30.1.2. за період від 2-х до 12-ти місяців 50 грн. 

30.1.3. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

30.2. Надання Клієнту електронної виписки електронною поштою:  

30.2.1. за період до 12-ти місяців не тарифікується 

30.2.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

  

 
 

 

                                                 
12

 Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до відділення 

Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про поточний розмір 
його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про 

платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, 

надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної 
заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально. 
13

 У разі оформлення довідки у відділенні   - оплачується готівкою в касу Банку. У разі замовлення довідки в представництвах Банку, де відсутня  каса, 

при замовленні довідки шляхом відправки в Банк листа на паперовому носії - оплачується шляхом списання комісії з рахунку Клієнта, згідно 

договірного списання відповідно до Умов надання і обслуговування платіжних  карт АТ «Банк Форвард». 
14

 Тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок. 
15

 Стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180  днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, 

безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на 

рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Стягується за наявності на 
Рахунку залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру 

встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку. 
16

 Оплачується готівкою в касу Банку при оформленні Заяви на отримання копії документів. Копії документів по Договорах, які були закриті більше 5 

років тому,  не видаються. 
17

 Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що надійшли, стають 

доступними для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок. 
18

 Стягується в дату відображення Операції на Рахунку. Розраховується від суми грошових коштів, що переказуються. Кредит на оплату плати не 

надається. Не стягується в разі проведення моментальних платежів в АТМ або Cash-in. 
19

 Плата списується, після отримання Банком підтверджуючих документів про проведення операції. Написанням заяви клієнт бере на себе обов'язок 

забезпечити наявність грошових коштів  на рахунку у розмірі плати в дату написання заяви 

ризиків «Захист від шахрайства»
11

 

21. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових 

ризиків «Страхування особистих речей» (для договорів, укладених до 

19.06.2017 року включно) 
11

 

12 грн.  

22. Щомісячна страхова премія за Програму страхування від нещасних 

випадків (для договорів, укладених до 19.06.2017 року включно) 
11

 
12 грн. 

23. Пільговий період: 

23.1 на операції по безготівковим розрахункам Картою До 60 днів 

24. Плата за надання довідок
12

 про стан рахунку, відкритих по картковим продуктам
13

: 

24.1. Надання довідки про стан Рахунку 75 грн. 

24.2. Надання довідки про закриття Рахунку за запитом Клієнта 75 грн. 

24.3. Надання довідки про підтвердження видачі платіжної  картки  

Клієнту ( в т.ч. ПДВ) 
75 грн. 

24.4. Додаткові послуги: направлення  Банком довідки поштою ( в т.ч. 

ПДВ)
14

 
6 грн. 

25. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
15

 50 грн. 

26. Плата за надання копії Договору/Оферти по картковим продуктам ( в т.ч. 

ПДВ)
16

 
500 грн. 

27. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків 

суб’єктів господарювання, відкритих в інших банках України
17

  
1,5% 



Тарифи по продуктам 

3.2.2.3    Кредитна картка 45 ID Cardtype 2301 ID B2 602 

Тарифний план ТП 1/ДС 

Картка  MasterCard Debit 
Строк дії  картки  2 роки 

 

СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта Рахунку Українська грн. 

1. Плата за обслуговування: 

 1.1.  картки , стягується щорічно не тарифікується 

 1.2. Рахунку, стягується щомісячно: не тарифікується 

 1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
1
 0,25% 

2. Плата за оформлення та обслуговування Додаткової  картки 
2
  25 грн. 

3. Плата за оформлення/переоформлення Клієнту ПІН-коду не тарифікується 

4. Плата за переоформлення  картки  за ініціативою Клієнта
3
 50 грн. 

5. Плата за Блокування/Розблокування  картки  за заявою Клієнта не тарифікується 

6. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму 

понадлімітної заборгованості: 
45% 

7. Плата за видачу готівкових грошових коштів
4
:   

7.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за 

кордоном 

7.1.1 в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

7.1.2. за рахунок Кредиту 4,90% мін. 30 грн 

7.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні: 

7.2.1. в межах залишку на Рахунку 1,5%  мін. 15 грн. 

7.2.2. за рахунок Кредиту 5,9% мін. 30 грн. 

7.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном: 

7.3.1. в межах залишку на Рахунку 5,9%, мін. 30 грн. 

7.3.2. за рахунок Кредиту 5,9%, мін. 30 грн. 

8. Плата за безготівкову оплату Товарів не тарифікується 

9. Плата за направлення Клієнту  щомісячного Рахунку-виписки:  

9.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише 

для договорів відкритих до 01.03.2019р.) 
27 грн. 

9.2. електронного  Рахунку-виписки електронною поштою  не тарифікується 

      9.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з 

посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ) 
17 грн. 

10. Мінімальний платіж:  

10.1. Платіж за Основним боргом 0,5% від суми Основного боргу, який 

наявний у клієнта на Розрахункову 

дату 

10.2. Мінімальний платіж по Договору  Сума грошових коштів, яка 

складається з наступних складових:   

- Платіж за Основним боргом, 

- сума процентів за користування 

кредитом 

- сума Понадлімітної 

заборгованості; 

- Плата за обслуговування 

кредитної заборгованості (за 

наявності); 

- сума Плати за пропуск 

Мінімального платежу (за 

наявності); 

- пропущені (не сплачені в строк) 

клієнтом Мінімальні платежі 

(повністю або частково) 

попередніх розрахункових 

періодів (за наявності) 

Не може бути меншим 50 грн. та не 

більше суми існуючої заборгованості 

за Договором  

                                                 
1 Нараховується відповідно до Умов надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД»  
2 За кожну Додаткову карту. Стягується за кожен рік обслуговування Додаткової картки. Щороку стягується в дату, що відповідає передостанньому 

дню календарного місяця в якому була випущена Додаткова картка. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, 
комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 
3 Стягується одноразово в дату переоформлення картки. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія 

стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
4
 В момент здійснення Операції на Рахунку блокується сума у розмірі до 5,9% від суми здійсненої операції. В дату відображення на Рахунку такої 

Операції, блокування суми знімається, плата списується у розмірі згідно Тарифів. При цьому, якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо 

власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 



11. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений: 

11.1.   вперше 150 грн. 

11.2.   2-й раз поспіль 250 грн. 

11.3.   3-й  раз поспіль 250 грн. 

11.4.   4-й  раз поспіль 400 грн. 

12. Розмір процентів, що нараховується на залишок по Рахунку (річних)
5
 0% 

13. Комісія за здійснення конверсійних операцій 
6
 1,5% 

14. Плата забезготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі Електронних 

розпоряджень: 

14.1.на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні  

14.1.1 в межах залишку на Рахунку 4 грн. 

14.1.2.за рахунок Кредиту 4,9% min 30грн. 

14.2. на рахунки, відкриті в Банку: 

14.2.1 в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

14.2.2.за рахунок Кредиту 4,9% min 30грн. 

15. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених 

Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень 

Тариф в  залежності від 

отримувача: 

не тарифікується або 

тарифікується в розмірі до 2%, 

мін.1 грн. від суми операції
 7

 

16. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується 

готівкою при здійснення операції) 

Відповідно до Тарифів продукту 

«Прийом платежів від 

населення» 

17. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта 

у вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
8
 

17 грн. 

18. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і 

хвороб 
9
 

0,8% 

19. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових 

ризиків, пов’язаних з недобровільною втратою роботи позичальником (для 

договорів, укладених до 19.06.2017 року включно) 
10

 

39 грн. 

20. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових 

ризиків «Захист від шахрайства»
10

 
12 грн. 

21. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових 

ризиків «Страхування особистих речей» (для договорів, укладених до 

19.06.2017 року включно) 
10

 

12 грн.  

22. Щомісячна страхова премія за Програму страхування від нещасних 

випадків (для договорів, укладених до 19.06.2017 року включно) 
10

 
12 грн. 

23. Плата за надання довідок
11

 про стан рахунку, відкритих по картковим продуктам
12

: 

23.1. Надання довідки про стан Рахунку 75 грн. 

23.2. Надання довідки про закриття Рахунку за запитом Клієнта 75грн. 

23.3. Надання довідки про підтвердження видачі платіжної  картки  

Клієнту ( в т.ч. ПДВ) 
75 грн. 

23.4. Додаткові послуги: направлення  Банком довідки поштою ( в т.ч. 

ПДВ)
13

 
6 грн. 

                                                 
5 Виплата відсотків на позитивний залишок коштів, що знаходяться на Рахунку на кінець кожного операційного дня, здійснюється Банком щомісячно 
виходячи з кількості днів в періоді нарахування (факт/факт), з врахуванням вихідних (неробочих) днів, в останній робочий день поточного місяця, за 

період з дати останнього нарахування, тобто з дати, наступної за останнім робочим днем попереднього місяця, по останній робочий день поточного 

місяця, включаючи його 
6
 Розраховується від суми Операції, відображеної на Рахунку и стягується в дату відображення на Рахунку такої Операції. 

7 Конкретний размір тарифу  вказується в системі Інтернет-Банк під час здійснення операції  
8
 Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця. Плата списується за умови якщо за період з останнього робочого 

дня календарного місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється списання по передостанній робочий день звітного календарного місяця (включно) 
за Рахунком було підключено послугу (на термін мінімум один день) та за Рахунком проводилась мінімум одна операція зняття/поповнення. За умови 

якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок 

Понадлімітної заборгованості. 
9 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, нараховується в залежності від суми фактичної кредитної заборгованості, згідно з 

умовами Договору страхування 
10 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, згідно з Договором страхування. 
11

 Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до відділення 

Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про поточний розмір 

його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про 
платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, 

надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної 

заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально. 
12

 У разі оформлення довідки у відділенні   - оплачується готівкою в касу Банку. У разі замовлення довідки в представництвах Банку, де відсутня  каса, 

при замовленні довідки шляхом відправки в Банк листа на паперовому носії - оплачується шляхом списання комісії з рахунку Клієнта, згідно 

договірного списання відповідно до Умов надання і обслуговування платіжних  карт АТ «Банк Форвард». 
13

 Тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок. 



24. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
14

 50 грн. 

25. Плата за надання копії Договору/Оферти по картковим продуктам ( в т.ч. 

ПДВ)
15

 
500 грн. 

26. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків 

суб’єктів господарювання, відкритих в інших банках України
16

  
1,5% 

27. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі письмових 

заяв Клієнта ( в т.ч. Постійних доручень), оформлених в підрозділах Банку
17

:  

27.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України 1% мін 15 грн 

27.2. комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів, 

телебачення 
2 грн. 

27.3. на рахунки, відкриті в Банку:  

o на ім’я Клієнта не тарифікується 

o на ім’я іншого клієнта Банку не тарифікується 

28Плата за здійснення Банком розслідування згідно правил міжнародних 

платіжних систем за заявою клієнта про неправомірне списання з Рахунку
18

 
300 грн. 

31. Плата за надання Клієнту виписки за вказаний період:  

31.1. У відділенні Банку виписки:  

31.1.1. за період до 2-х місяців не тарифікується 

31.1.2. за період від 2-х до 12-ти місяців 50 грн. 

31.1.3. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

31.2. Надання Клієнту електронної виписки електронною поштою:  

31.2.1. за період до 12-ти місяців не тарифікується 

31.2.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                                 
14

 Стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180  днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, 

безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на 

рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Стягується за наявності на 
Рахунку залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру 

встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку. 
15

 Оплачується готівкою в касу Банку при оформленні Заяви на отримання копії документів. Копії документів по Договорах, які були закриті більше 5 

років тому,  не видаються. 
16

 Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що надійшли, стають 

доступними для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок. 
17

 Стягується в дату відображення Операції на Рахунку. Розраховується від суми грошових коштів, що переказуються. Кредит на оплату плати не 

надається. Не стягується в разі проведення моментальних платежів в АТМ або Cash-in. 
18

 Плата списується, після отримання Банком підтверджуючих документів про проведення операції. Написанням заяви клієнт бере на себе обов'язок 

забезпечити наявність грошових коштів  на рахунку у розмірі плати в дату написання заяви 



Тарифи по продуктам 
3.2.2.4  Кредитна картка 42 ID Cardtype 2302 ID B2 603 

Тарифний план ТП 2/ДС 

Картка  MasterCard Debit 
Строк дії  картки  2 роки 

 

СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта Рахунку Українська грн. 

1. Плата за обслуговування: 

 1.1. Картки , стягується щорічно
1
 150 грн. 

 1.2. Рахунку, стягується щомісячно не тарифікується 

 1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
2
 0,25% 

2. Плата за оформлення та обслуговування Додаткової  картки 
3
  35 грн. 

3. Плата за оформлення/переоформлення Клієнту ПІН-коду не тарифікується 

4. Плата за переоформлення  картки  за ініціативою Клієнта
4
 50 грн. 

5. Плата за Блокування/Розблокування  картки  за заявою Клієнта не тарифікується 

6. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму 

понадлімітної заборгованості: 
42% 

7. Плата за видачу готівкових грошових коштів
5
:   

7.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за 

кордоном 

7.1.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

7.1.2. за рахунок Кредиту 4,90% мін. 30 грн 

7.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні: 

7.2.1. в межах залишку на Рахунку 1,5% мін. 15 грн. 

7.2.2. за рахунок Кредиту 5,9% мін. 30 грн. 

7.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном: 

7.3.1. в межах залишку на Рахунку 
5,9%, мін. 30 грн. 

7.3.2. за рахунок Кредиту 

8. Плата за безготівкову оплату Товарів не тарифікується 

9. Плата за направлення Клієнту  щомісячного Рахунку-виписки:  

9.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише 

для договорів відкритих до 01.03.2019р.) 
27 грн.  

9.2. електронного  Рахунку-виписки електронною поштою  не тарифікується 

      9.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з 

посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ) 
17 грн. 

10. Мінімальний платіж:  

10.1. Платіж за Основним боргом 0,5% від суми Основного боргу, який 

наявний у клієнта на Розрахункову 

дату 

10.2. Мінімальний платіж по Договору  Сума грошових коштів, яка 

складається з наступних складових:   

- Платіж за Основним боргом, 

- сума процентів за користування 

кредитом 

- сума Понадлімітної 

заборгованості; 

- Плата за обслуговування 

кредитної заборгованості (за 

наявності); 

- сума Плати за пропуск 

Мінімального платежу (за 

наявності); 

- пропущені (не сплачені в строк) 

клієнтом Мінімальні платежі 

(повністю або частково) 

                                                 
1 Стягується за кожен рік обслуговування Основної  картки. Вперше стягується в місяць, в якому на Рахунку була відображена перша Операція з 

використанням Основної  картки. За рік обслуговування Основної  картки, в якому на Рахунку була відображена перша Операція з використанням 

Основної  картки, стягується в передостанній робочий день календарного місяця в якому на Рахунку була відображена перша Операція з 
використанням Основної  картки. За кожен наступний рік обслуговування Основної  картки  стягується в дату, що відповідає передостанньому дню 

календарного місяця в якому був відкритий Рахунок. Рік обслуговування Основної  картки  дорівнює одному року. Якщо на дату списання плати на 

Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
2 Нараховується відповідно до Умов надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД»  
3 За кожну Додаткову карту. Стягується за кожен рік обслуговування Додаткової картки. Щороку стягується в дату, що відповідає передостанньому 

дню календарного місяця в якому була випущена Додаткова картка. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, 
комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 
4 Стягується одноразово в дату переоформлення картки. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія 

стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
5
 В момент здійснення Операції на Рахунку блокується сума у розмірі до 5,9% від суми здійсненої операції. В дату відображення на Рахунку такої 

Операції, блокування суми знімається, плата списується у розмірі згідно Тарифів. При цьому, якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо 

власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 



попередніх розрахункових 

періодів (за наявності) 

Не може бути меншим 50 грн. та не 

більше суми існуючої заборгованості 

за Договором  

11. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений: 

11.1.   вперше 150 грн. 

11.2.   2-й раз поспіль 250 грн. 

11.3.   3-й  раз поспіль 250 грн. 

11.4.   4-й  раз поспіль 400 грн. 

12. Розмір процентів, що нараховується на залишок по Рахунку (річних)
6
 0% 

13.  Комісія за здійснення конверсійних операцій 
7
 1,5% 

14. Плата забезготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі Електронних 

розпоряджень: 

14.1.на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні  

14.1.1 в межах залишку на Рахунку 4 грн. 

14.1.2.за рахунок Кредиту 4,9% min 30грн. 

14.2. на рахунки, відкриті в Банку: 

14.2.1 в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

14.2.2.за рахунок Кредиту 4,9% min 30грн. 

15. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених 

Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень 

Тариф в  залежності від 

отримувача: 

не тарифікується або 

тарифікується в розмірі до 2%, 

мін.1 грн. від суми операції
 8

 

16. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується 

готівкою при здійснення операції) 

Відповідно до Тарифів продукту 

«Прийом платежів від 

населення» 

17. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у 

вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
9
 

17 грн. 

18. Пільговий період на операції по безготівковим розрахункам картою До 60 днів 

19. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і 

хвороб 
10

 
0,8 % 

20. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових 

ризиків, пов’язаних з недобровільною втратою роботи позичальником (для 

договорів, укладених до 19.06.2017 року включно) 
11

 

39 грн. 

21. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових 

ризиків «Захист від шахрайства»
11

 
12 грн. 

22. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових 

ризиків «Страхування особистих речей» (для договорів, укладених до 

19.06.2017 року включно) 
11

 

12 грн.  

23. Щомісячна страхова премія за Програму страхування від нещасних 

випадків (для договорів, укладених до 19.06.2017 року включно) 
11

 
12 грн. 

24. Плата за надання довідок про стан рахунку, відкритих по картковим продуктам*: 

24.1. Надання довідки
12

 про стан Рахунку 75 грн. 

24.2. Надання довідки про закриття Рахунку за запитом Клієнта 75 грн. 

24.3. Надання довідки про підтвердження видачі платіжної  картки  

Клієнту ( в т.ч. ПДВ) 

75грн. 

24.4. Додаткові послуги: направлення  Банком довідки поштою (в т.ч. 

ПДВ)** 

6 грн. 

                                                 
6 Виплата відсотків на позитивний залишок коштів, що знаходяться на Рахунку на кінець кожного операційного дня, здійснюється Банком щомісячно 
виходячи з кількості днів в періоді нарахування (факт/факт), з врахуванням вихідних (неробочих) днів, в останній робочий день поточного місяця, за 

період з дати останнього нарахування, тобто з дати, наступної за останнім робочим днем попереднього місяця, по останній робочий день поточного 

місяця, включаючи його 
7
 Розраховується від суми Операції, відображеної на Рахунку и стягується в дату відображення на Рахунку такої Операції. 

8
 Конкретний размір тарифу  вказується в системі Інтернет-Банк під час здійснення операції . 

9
 Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця. Плата списується за умови якщо за період з останнього робочого 

дня календарного місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється списання по передостанній робочий день звітного календарного місяця (включно) 

за Рахунком було підключено послугу (на термін мінімум один день) та за Рахунком проводилась мінімум одна операція зняття/поповнення. За умови 
якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок 

Понадлімітної заборгованості. 
10 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, нараховується в залежності від суми фактичної кредитної заборгованості, згідно з 
умовами Договору страхування 
11 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, згідно з Договором страхування. 
12

 Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до відділення 

Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про поточний розмір 

його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про 

платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, 
надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної 

заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально. 

 



25. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно*** 50 грн. 

26. Плата за надання копії Договору/Оферти по картковим продуктам (в т.ч. 

ПДВ)**** 
500 грн. 

27. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків 

суб’єктів господарювання, відкритих в інших банках України*****  
1,5% 

28. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі письмових 

заяв Клієнта ( в т.ч. Постійних доручень), оформлених в підрозділах Банку
13

:  

28.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України 1% мін 15 грн 

28.2. комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів, 

телебачення 
2 грн. 

28.3. на рахунки, відкриті в Банку:  

o на ім’я Клієнта не тарифікується 

o на ім’я іншого клієнта Банку не тарифікується 

29. Плата за здійснення Банком розслідування згідно правил міжнародних 

платіжних систем за заявою клієнта про неправомірне списання з Рахунку
14

 
300 грн. 

32. Плата за надання Клієнту виписки за вказаний період:  

32.1. У відділенні Банку виписки:  

32.1.1. за період до 2-х місяців не тарифікується 

32.1.2. за період від 2-х до 12-ти місяців     50 грн. 

32.1.3. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

32.2. Надання Клієнту електронної виписки електронною поштою:  

32.2.1. за період до 12-ти місяців не тарифікується 

32.2.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

 

* У разі оформлення довідки у відділенні   - оплачується готівкою в касу Банку. У разі замовлення довідки в представництвах Банку, де відсутня  каса, 

при замовленні довідки шляхом відправки в Банк листа на паперовому носії - оплачується шляхом списання комісії з рахунку Клієнта, згідно 
договірного списання відповідно до Умов надання і обслуговування платіжних  карт АТ «Банк Форвард». 

** тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок. 

*** стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180 днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, 
безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на 

рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Стягується за наявності на 

Рахунку залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру 
встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку. 

**** оплачується готівкою в касу Банку при оформленні Заяви на отримання копії документів. Копії документів по Договорах, які були закриті більше 
5 років тому,  не видаються. 

***** Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що надійшли, стають 

доступними для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

                                                 
13

 Стягується в дату відображення Операції на Рахунку. Розраховується від суми грошових коштів, що переказуються. Кредит на оплату плати не 

надається. Не стягується в разі проведення моментальних платежів в АТМ або Cash-in. 
14

 Плата списується, після отримання Банком підтверджуючих документів про проведення операції. Написанням заяви клієнт бере на себе обов'язок 

забезпечити наявність грошових коштів  на рахунку у розмірі плати в дату написання заяви 



Тарифи по продуктам 

3.2.2.5. Кредитна картка 1 ID Cardtype 4482 ID B2 709 

Тарифний план ТП 5/4 ДС 

Картка  MasterCard Debit 

Строк дії  картки  5 років 

СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта Рахунку Українська грн. 

1. Плата за обслуговування: 

 1.1.  картки , стягується щорічно не тарифікується 

 1.2. Рахунку, стягується щомісячно
1
: 12,50 грн. 

 1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
2
 0,25% 

2. Плата за оформлення та обслуговування Додаткової  картки 
3
  35 грн. 

3. Плата за оформлення/переоформлення Клієнту ПІН-коду не тарифікується 

4. Плата за переоформлення  картки за ініціативою Клієнта
4
 50 грн. 

5. Плата за Блокування/Розблокування  картки  за заявою Клієнта не тарифікується 

6. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму 

понадлімітної заборгованості: 
42% 

7. Плата за видачу готівкових грошових коштів
5
:  

7.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за 

кордоном: 

7.1.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

7.1.2. за рахунок Кредиту 4,9% мін. 30 грн. 

7.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні: 

7.2.1. в межах залишку на Рахунку 1,5% мін. 15 грн. 

7.2.2. за рахунок Кредиту 5,9% мін. 30 грн. 

7.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки
6
 інших банків за кордоном: 

7.3.1. в межах залишку на Рахунку 5,9%, мін. 30 грн. 

7.3.2. за рахунок Кредиту  

8. Плата за безготівкову оплату Товарів
5
 не тарифікується 

9. Плата за направлення Клієнту  щомісячного Рахунку-виписки:  

9.1. паперового Рахунку-виписки поштою ( в т.ч. ПДВ) (надається лише 

для договорів відкритих до 01.03.2019р.) 
27 грн.  

9.2. електронного  Рахунку-виписки електронною поштою не тарифікується 

      9.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з 

посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ) 
17 грн. 

10. Мінімальний платіж:  

10.1. Платіж за Основним боргом 0,5% від суми Основного боргу, який 

наявний у клієнта на Розрахункову 

дату 

10.2. Мінімальний платіж по Договору  Сума грошових коштів, яка 

складається з наступних складових:   

- Платіж за Основним боргом, 

- сума процентів за користування 

кредитом 

- сума Понадлімітної 

заборгованості; 

- Плата за обслуговування 

кредитної заборгованості (за 

наявності); 

- сума Плати за пропуск 

                                                 
1
 Вперше нараховується в останній день календарного місяця, в якому на Рахунку була відображена перша Операція (якщо перша Операція 

відображена на Рахунку в останній робочий день місяця, то плата за цей місяць не стягується). Далі стягується щомісяця в останній день календарного 

місяця при наявності власних коштів Клієнта на рахунку. При відсутності власних коштів Клієнта на рахунку в останній день календарного місяця - 

комісія стягується в день надходження коштів на рахунок до Розрахункової дати. Якщо до настання Розрахункової дати власні кошти Клієнта на 
рахунок не надійшли - комісія стягується в Розрахункову дату за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. Якщо 

останній день календарного місяця є вихідним, святковим, неробочим днем, то комісія стягується в перший робочий день наступного місяця. При 

подачі в Банк Клієнтом заяви про припинення дії договору - плата за місяць, в якому Клієнт подав таку заяву стягується в повному обсязі за повний 
календарний місяць. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в 

т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
2 Нараховується відповідно до Умов надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД»  
3
 За кожну Додаткову карту. Стягується за кожен рік обслуговування Додаткової картки. Щороку стягується в дату, що відповідає передостанньому 

дню календарного місяця в якому була випущена Додаткова картка. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, 

комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 
4
 Стягується одноразово в дату переоформлення картки. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія 

стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
5
 В момент здійснення Операції на Рахунку блокується сума у розмірі до 5,9% від суми здійсненої операції. В дату відображення на Рахунку такої 

Операції, блокування суми знімається, плата списується у розмірі згідно Тарифів. При цьому, якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо 

власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 
6
 У разі здійснення операції у валюті відімінній від валюти Рахунку одночасно може здійснюватися тимчасове блокування коштів у розмірі 5% за 

кожну операцію, які будуть автоматично розблоковані після списання з Рахунку  суми операції з врахуванням конвертації, комісії за здійснення 

операції і комісії за конвертацію згідно Тарифів. 



Мінімального платежу (за 

наявності); 

- пропущені (не сплачені в строк) 

клієнтом Мінімальні платежі 

(повністю або частково) 

попередніх розрахункових 

періодів (за наявності) 

Не може бути меншим 50 грн. та не 

більше суми існуючої заборгованості 

за Договором  

11. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений: 

11.1.  вперше 150 грн. 

11.2.  2-й раз поспіль 250 грн. 

11.3.  3-й  раз поспіль 250 грн. 

11.4.  4-й  раз поспіль 400 грн. 

12. Розмір процентів, що нараховується на залишок по Рахунку (річних)
7
 0% 

13. Комісія за здійснення конверсійних операцій 
8
 1,5% 

14. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі 

Електронних розпоряджень: 

14.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні  

14.1.1. в межах залишку на Рахунку 4 грн. 

14.1.2. за рахунок Кредиту 4,9% мін. 30 грн. 

14.2. на рахунки, відкриті в Банку: 

14.2.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

14.2.2. за рахунок Кредиту 4,9% мін. 30 грн. 

15. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених 

Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень 

Тариф в  залежності від 

отримувача: 

не тарифікується або 

тарифікується в розмірі до 2%, 

мін.1 грн. від суми операції
 9

 

16. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується 

готівкою при здійснення операції) 

Відповідно до Тарифів продукту 

«Прийом платежів від 

населення» 

17. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у 

вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
10

 
17 грн. 

18. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і 

хвороб
11

 
1% 

19. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових 

ризиків, пов’язаних з недобровільною втратою роботи позичальником (для 

договорів, укладених до 19.06.2017 року включно) 
13

 

39 грн. 

20. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових 

ризиків «Захист від шахрайства»
12

 
12 грн. 

21. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових 

ризиків «Страхування особистих речей» (для договорів, укладених до 

19.06.2017 року включно) 
12

 

12 грн.  

22. Щомісячна страхова премія за Програму страхування від нещасних 

випадків (для договорів, укладених до 19.06.2017 року включно) 12 
12 грн. 

23. Пільговий період на операції безготівкових розрахунків картою До 60 днів 

24. Плата за надання довідок
14

 про стан рахунку, відкритих по картковим продуктам*: 

24.1. Надання довідки про стан Рахунку 75 грн. 

24.2. Надання довідки про закриття Рахунку за запитом Клієнта  75 грн. 

                                                 
7
 Виплата відсотків на позитивний залишок коштів, що знаходяться на Рахунку на кінець кожного операційного дня, здійснюється Банком щомісячно 

виходячи з кількості днів в періоді нарахування (факт/факт), з врахуванням вихідних (неробочих) днів, в останній робочий день поточного місяця, за 

період з дати останнього нарахування, тобто з дати, наступної за останнім робочим днем попереднього місяця, по останній робочий день поточного 
місяця, включаючи його 
8
 Розраховується від суми Операції, відображеної на Рахунку и стягується в дату відображення на Рахунку такої Операції. 

9
 Конкретний размір тарифу  вказується в системі Інтернет-Банк під час здійснення операції . 

10
 Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця. Плата списується за умови якщо за період з останнього робочого 

дня календарного місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється списання по передостанній робочий день звітного календарного місяця (включно) 

за Рахунком було підключено послугу (на термін мінімум один день) та за Рахунком проводилась мінімум одна операція зняття/поповнення. За умови 

якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок 
Понадлімітної заборгованості. 
11

 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, нараховується в залежності від суми фактичної кредитної заборгованості, згідно з 

умовами Договору страхування. 
13

 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, згідно з Договором страхування. 
14

 Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до відділення 

Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про поточний розмір 

його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про 

платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, 
надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної 

заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально. 



24.3. Надання довідки про підтвердження видачі платіжної  картки  

Клієнту ( в т.ч. ПДВ) 
75 грн. 

24.4. Додаткові послуги: направлення  Банком довідки поштою ( в т.ч. 

ПДВ)** 
6 грн. 

25. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно*** 50 грн. 

26. Плата за надання копії Договору/Оферти по картковим продуктам ( в т.ч. 

ПДВ)**** 
500 грн. 

27. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків 

суб’єктів господарювання, відкритих в інших банках України*****  
1,5% 

28. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі письмових 

заяв Клієнта ( в т.ч. Постійних доручень), оформлених в підрозділах Банку
15 : 

28.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України 1% мін 15 грн 

28.2. комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів, 

телебачення 
2 грн. 

28.3. на рахунки, відкриті в Банку:  

o на ім’я Клієнта не тарифікується 

o на ім’я іншого клієнта Банку не тарифікується 

29. Плата за здійснення Банком розслідування згідно правил міжнародних 

платіжних систем за заявою клієнта про неправомірне списання з Рахунку
16

 
300 грн. 

33. Плата за надання Клієнту виписки за вказаний період:  

33.1. У відділенні Банку виписки:  

33.1.1. за період до 2-х місяців не тарифікується 

33.1.2. за період від 2-х до 12-ти місяців 50 грн. 

33.1.3. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

33.2. Надання Клієнту електронної виписки електронною поштою:  

33.2.1. за період до 12-ти місяців не тарифікується 

33.2.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

 

* У разі оформлення довідки у відділенні   - оплачується готівкою в касу Банку. У разі замовлення довідки в представництвах Банку, де відсутня  каса, 
при замовленні довідки шляхом відправки в Банк листа на паперовому носії - оплачується шляхом списання комісії з рахунку Клієнта, згідно 

договірного списання відповідно до Умов надання і обслуговування платіжних  карт АТ «Банк Форвард». 

** тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок. 
*** стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180  днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, 

безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на 

рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Стягується за наявності на 

Рахунку   

залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру встановленої 
комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку. 

**** оплачується готівкою в касу Банку при оформленні Заяви на отримання копії документів. Копії документів по Договорах, які були закриті більше 

5 років тому,  не видаються. 
***** Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що надійшли, стають 

доступними для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок. 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
15

 Стягується в дату відображення Операції на Рахунку. Розраховується від суми грошових коштів, що переказуються. Кредит на оплату плати не 

надається. Не стягується в разі проведення моментальних платежів в АТМ або Cash-in. 
16

 Плата списується, після отримання Банком підтверджуючих документів про проведення операції. Написанням заяви клієнт бере на себе обов'язок 

забезпечити наявність грошових коштів  на рахунку у розмірі плати в дату написання заяви 



Тарифи по продукту 

3.2.2.6. Кредитна картка «Виручалка» (DS) ID Cardtype 6863 ID B2 512 

Тарифний план ТП «Виручалка» (DS) 

Картка  MasterCard Debit 

Строк дії  картки  5 років 

СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта Рахунку Українська грн. 

1. Плата за обслуговування: 

 1.1.  картки , стягується щорічно не тарифікується 

 1.2. Рахунку, стягується щомісячно: не тарифікується 

 1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
1
 0,25% 

2. Плата за оформлення та обслуговування Додаткової  картки 
2
 35 грн. 

3. Плата за оформлення/переоформлення Клієнту ПІН-коду не тарифікується 

4. Плата за переоформлення  картки  за ініціативою Клієнта
3
 50 грн. 

5. Плата за Блокування/Розблокування  картки  за заявою Клієнта не тарифікується 

6. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму 

понадлімітної заборгованості: 
48% 

7. Плата за видачу готівкових грошових коштів
4
:  

7.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за 

кордоном: 

7.1.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

7.1.2. за рахунок Кредиту 4,9% мін. 30 грн. 

7.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні: 

7.2.1. в межах залишку на Рахунку 1,5% мін. 15 грн. 

7.2.2. за рахунок Кредиту 5,9% мін. 30 грн.
 
 

7.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном: 

7.3.1. в межах залишку на Рахунку 5,9%, мін. 30 грн.
 
 

7.3.2. за рахунок Кредиту 5,9%, мін. 30 грн. 

8. Плата за безготівкову оплату Товарів не тарифікується 

9. Плата за направлення Клієнту  щомісячного Рахунку-виписки:  

9.1. паперового Рахунку-виписки поштою ( в т.ч. ПДВ)  (надається лише 

для договорів відкритих до 01.03.2019р.) 
27 грн.  

9.2. електронного  Рахунку-виписки електронною поштою не тарифікується 

      9.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з 

посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ) 
17 грн. 

10. Мінімальний платіж:  

10.1. Платіж за Основним боргом 0,5% від суми Основного боргу, який 

наявний у клієнта на Розрахункову 

дату 

10.2. Мінімальний платіж по Договору  Сума грошових коштів, яка 

складається з наступних складових:   

- Платіж за Основним боргом, 

- сума процентів за користування 

кредитом 

- сума Понадлімітної 

заборгованості; 

- Плата за обслуговування 

кредитної заборгованості (за 

наявності); 

- сума Плати за пропуск 

Мінімального платежу (за 

наявності); 

- пропущені (не сплачені в строк) 

клієнтом Мінімальні платежі 

(повністю або частково) 

попередніх розрахункових 

періодів (за наявності) 

Не може бути меншим 50 грн. та не 

більше суми існуючої заборгованості 

за Договором  

11. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений: 

                                                 
1 Нараховується відповідно до Умов надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД»  
2 За кожну Додаткову карту. Стягується за кожен рік обслуговування Додаткової картки. Щороку стягується в дату, що відповідає передостанньому 

дню календарного місяця в якому була випущена Додаткова картка. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, 
комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 
3 Стягується одноразово в дату переоформлення картки. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія 

стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
4
 В момент здійснення Операції на Рахунку блокується сума у розмірі до 5,9% від суми здійсненої операції. В дату відображення на Рахунку такої 

Операції, блокування суми знімається, плата списується у розмірі згідно Тарифів. При цьому, якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо 

власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 



11.1.  вперше 150 грн. 

11.2.  2-й раз поспіль 250 грн. 

11.3.  3-й  раз поспіль 250 грн. 

11.4.  4-й  раз поспіль 400 грн. 

12. Розмір процентів, що нараховується на залишок по Рахунку (річних) не нараховуються 

13. Комісія за здійснення конверсійних операцій  1,5% 

14. Плата забезготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі Електронних 

розпоряджень: 

14.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні  

14.1.1. в межах залишку на Рахунку 4 грн. 

14.1.2. за рахунок Кредиту 4,9% мін. 30 грн. 

14.2. на рахунки, відкриті в Банку: 

14.2.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

14.2.2. за рахунок Кредиту 4,9% мін. 30 грн. 

15. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених 

Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень 

Тариф в  залежності від 

отримувача: 

не тарифікується або 

тарифікується в розмірі до 2%, 

мін.1 грн. від суми операції
 5

 

16. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується 

готівкою при здійснення операції) 

Відповідно до Тарифів продукту 

«Прийом платежів від 

населення» 

17. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у 

вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
6
 

17 грн. 

18. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і 

хвороб 
7
 

1% 

19. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків, 

пов’язаних з недобровільною втратою роботи позичальником (для договорів, 

укладених до 19.06.2017 року включно) 
8
 

39 грн. 

20. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків 

«Захист від шахрайства»
8
 

12 грн. 

21. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків 

«Страхування особистих речей» (для договорів, укладених до 19.06.2017 року 

включно) 
8
 

12 грн.  

22. Щомісячна страхова премія за Програму страхування від нещасних 

випадків (для договорів, укладених до 19.06.2017 року включно)
8
 

12 грн. 

23. Пільговий період: 

23.1. на першу після відкриття Рахунку операцію безготівкового 

розрахунку Картою 
до 90 днів 

23.2. на другу та кожну наступну операцію безготівкового розрахунку 

Картою 
до 60 днів 

24. Плата за надання довідок
9
 про стан рахунку, відкритих по картковим продуктам*: 

24.1. Надання довідки про стан Рахунку 75 грн. 

24.2. Надання довідки про закриття Рахунку за запитом Клієнта 75 грн. 

24.3. Надання довідки про підтвердження видачі платіжної  картки  

Клієнту ( в т.ч. ПДВ) 
75 грн. 

24.4. Додаткові послуги: направлення  Банком довідки поштою ( в т.ч. 

ПДВ)** 
6 грн. 

25. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно*** 50 грн. 

26. Плата за надання копії Договору/Оферти по картковим продуктам ( в т.ч. 

ПДВ)**** 
500 грн. 

27. Програма лояльності  
Програма лояльності CashBack 

(кеш-бек)*****  

28. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів 1,5% 

                                                 
5 Конкретний размір тарифу  вказується в системі Інтернет-Банк під час здійснення операції 
6
 Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця. Плата списується за умови якщо за період з останнього робочого 

дня календарного місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється списання по передостанній робочий день звітного календарного місяця (включно) 

за Рахунком було підключено послугу (на термін мінімум один день) та за Рахунком проводилась мінімум одна операція зняття/поповнення. За умови 
якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок 

Понадлімітної заборгованості. 
7 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, нараховується в залежності від суми фактичної кредитної заборгованості, згідно з 
умовами Договору страхування 
8 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, згідно з Договором страхування. 
9
 Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до відділення 

Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про поточний розмір 

його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про 

платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, 
надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної 

заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально. 

 



господарювання, відкритих в інших банках України******  

29. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі письмових 

заяв Клієнта ( в т.ч. Постійних доручень), оформлених в підрозділах Банку
10

:  

29.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України 1% мін 15 грн 

29.2. комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів, 

телебачення 
2 грн. 

29.3. на рахунки, відкриті в Банку:  

o на ім’я Клієнта не тарифікується 

o на ім’я іншого клієнта Банку не тарифікується 

30. Плата за здійснення Банком розслідування згідно правил міжнародних 

платіжних систем за заявою клієнта про неправомірне списання з Рахунку
11

 
300 грн. 

31. Плата за надання Клієнту виписки за вказаний період:  

31.1. У відділенні Банку виписки:  

31.1.1. за період до 2-х місяців не тарифікується 

31.1.2. за період від 2-х до 12-ти місяців     50 грн. 

31.1.3. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

31.2. Надання Клієнту електронної виписки електронною поштою:  

31.2.1. за період до 12-ти місяців не тарифікується 

31.2.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

 
 

* У разі оформлення довідки у відділенні   - оплачується готівкою в касу Банку. У разі замовлення довідки в представництвах Банку, де відсутня  каса, 

при замовленні довідки шляхом відправки в Банк листа на паперовому носії - оплачується шляхом списання комісії з рахунку Клієнта, згідно 

договірного списання відповідно до Умов надання і обслуговування платіжних  карт АТ «Банк Форвард». 
** тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок. 

*** стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180  днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, 

безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на 
рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Стягується за наявності на 

Рахунку  залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру 

встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку. 
**** оплачується готівкою в касу Банку при оформленні Заяви на отримання копії документів. Копії документів по Договорах, які були закриті більше 

5 років тому,  не видаються. 

 
*****у відповідності до Додктку №3 до Умов надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД». 

****** Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що надійшли, стають 

доступними для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок. 
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 Стягується в дату відображення Операції на Рахунку. Розраховується від суми грошових коштів, що переказуються. Кредит на оплату плати не 

надається. Не стягується в разі проведення моментальних платежів в АТМ або Cash-in. 
11

 Плата списується, після отримання Банком підтверджуючих документів про проведення операції. Написанням заяви клієнт бере на себе обов'язок 

забезпечити наявність грошових коштів  на рахунку у розмірі плати в дату написання заяви 



 

Тарифи по продуктам 

3.2.2.7. Кредитна картка «Виручалка  УТМ» (DS) ID Cardtype 6916 ID B2 515 

Тарифний план ТП «Виручалка УТМ» (DS) 

Картка  MasterCard Debit 

Строк дії  картки  5 років 

СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта Рахунку Українська грн. 

1. Плата за обслуговування: 

 1.1.  картки , стягується щорічно не тарифікується 

 1.2. Рахунку, стягується щомісячно не тарифікується 

 1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
1
 0,25% 

2. Плата за оформлення та обслуговування Додаткової  картки 
2
 35 грн. 

3. Плата за оформлення/переоформлення Клієнту ПІН-коду не тарифікується 

4. Плата за переоформлення  картки  за ініціативою Клієнта
3
 50 грн. 

5. Плата за Блокування/Розблокування  картки  за заявою Клієнта не тарифікується 

6. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму 

понадлімітної заборгованості: 
48% 

7. Плата за видачу готівкових грошових коштів
4
:  

7.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за 

кордоном: 

7.1.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

7.1.2. за рахунок Кредиту 4,9% мін. 30 грн. 

7.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні: 

7.2.1. в межах залишку на Рахунку 1,5% мін. 15 грн. 

7.2.2. за рахунок Кредиту 5,9% мін. 30 грн.
 
 

7.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном: 

7.3.1. в межах залишку на Рахунку 5,9%, мін. 30 грн.
 
 

7.3.2. за рахунок Кредиту 5,9%, мін. 30 грн. 

8. Плата за безготівкову оплату Товарів не тарифікується 

9. Плата за направлення Клієнту  щомісячного Рахунку-виписки:  

9.1. паперового Рахунку-виписки поштою ( в т.ч. ПДВ) (надається лише 

для договорів відкритих до 01.03.2019р.) 
27 грн. 

9.2. електронного  Рахунку-виписки електронною поштою не тарифікується 

      9.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з 

посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ) 
17 грн. 

10. Мінімальний платіж:  

10.1. Платіж за Основним боргом 0,5% від суми Основного боргу, який 

наявний у клієнта на Розрахункову 

дату 

10.2. Мінімальний платіж по Договору  Сума грошових коштів, яка 

складається з наступних складових:   

- Платіж за Основним боргом, 

- сума процентів за користування 

кредитом 

- сума Понадлімітної 

заборгованості; 

- Плата за обслуговування 

кредитної заборгованості (за 

наявності); 

- сума Плати за пропуск 

Мінімального платежу (за 

наявності); 

- пропущені (не сплачені в строк) 

клієнтом Мінімальні платежі 

(повністю або частково) 

попередніх розрахункових 

періодів (за наявності) 

Не може бути меншим 50 грн. та не 

більше суми існуючої заборгованості 

                                                 
1 Нараховується відповідно до Умов надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД»  
2 За кожну Додаткову карту. Стягується за кожен рік обслуговування Додаткової картки. Щороку стягується в дату, що відповідає передостанньому 

дню календарного місяця в якому була випущена Додаткова картка. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, 
комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 
3 Стягується одноразово в дату переоформлення картки. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія 

стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
4
 В момент здійснення Операції на Рахунку блокується сума у розмірі до 5,9% від суми здійсненої операції. В дату відображення на Рахунку такої 

Операції, блокування суми знімається, плата списується у розмірі згідно Тарифів. При цьому, якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо 

власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 



 

за Договором  

11. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений: 

11.1.  вперше 150 грн. 

11.2.  2-й раз поспіль 250 грн. 

11.3.  3-й  раз поспіль 250 грн. 

11.4.  4-й  раз поспіль 400 грн. 

12. Розмір процентів, що нараховується на залишок по Рахунку (річних) не нараховуються 

13. Комісія за здійснення конверсійних операцій  1,5% 

14. Плата забезготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі Електронних 

розпоряджень: 

14.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні  

14.1.1. в межах залишку на Рахунку 4 грн. 

14.1.2. за рахунок Кредиту 4,9% мін. 30 грн. 

14.2. на рахунки, відкриті в Банку: 

14.2.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

14.2.2. за рахунок Кредиту 4,9% мін. 30 грн. 

15. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених 

Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень 

Тариф в  залежності від 

отримувача: 

не тарифікується або 

тарифікується в розмірі до 2%, 

мін.1 грн. від суми операції
 5

 

16. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується 

готівкою при здійснення операції) 

Відповідно до Тарифів продукту 

«Прийом платежів від 

населення» 

 

17. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта 

у вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
6
 

17 грн. 

18. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і 

хвороб 
7
 

1% 

19. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових 

ризиків, пов’язаних з недобровільною втратою роботи позичальником (для 

договорів, укладених до 19.06.2017 року включно) 
8
 

39 грн. 

20. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових 

ризиків «Захист від шахрайства»
8
 

12 грн. 

21. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових 

ризиків «Страхування особистих речей» (для договорів, укладених до 

19.06.2017 року включно) 
8
 

12 грн.  

22. Щомісячна страхова премія за Програму страхування від нещасних 

випадків (для договорів, укладених до 19.06.2017 року включно)
8
 

12 грн. 

23. Пільговий період: 

23.1. на першу після відкриття Рахунку операцію безготівкового 

розрахунку Картою 
до 90 днів 

23.2. на другу та кожну наступну операцію безготівкового розрахунку 

Картою 
до 60 днів 

24. Плата за надання довідок
9  

про стан рахунку, відкритих по картковим продуктам*: 

24.1. Надання довідки про стан Рахунку 75 грн. 

24.2. Надання довідки про закриття Рахунку за запитом Клієнта 75 грн. 

24.3. Надання довідки про підтвердження видачі платіжної  картки  

Клієнту ( в т.ч. ПДВ) 
75 грн. 

24.4. Додаткові послуги: направлення  Банком довідки поштою ( в т.ч. 

ПДВ)** 
6 грн. 

25. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно*** 50 грн. 

26. Плата за надання копії Договору/Оферти по картковим продуктам ( в т.ч. 500 грн. 

                                                 
5 Конкретний размір тарифу  вказується в системі Інтернет-Банк під час здійснення операції  
6
 Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця. Плата списується за умови якщо за період з останнього робочого 

дня календарного місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється списання по передостанній робочий день звітного календарного місяця 

(включно) за Рахунком було підключено послугу (на термін мінімум один день) та за Рахунком проводилась мінімум одна операція 
зняття/поповнення. За умови якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок 

кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
7 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, нараховується в залежності від суми фактичної кредитної заборгованості, згідно з 
умовами Договору страхування 
8 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, згідно з Договором страхування. 
9
 Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до відділення 

Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про поточний розмір 
його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про 

платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, 

надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку 



 

ПДВ)**** 

27. Програма лояльності  
Програма лояльності CashBack 

(кеш-бек)*****  

28. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків 

суб’єктів господарювання, відкритих в інших банках України****** 
1,5% 

29. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі письмових 

заяв Клієнта ( в т.ч. Постійних доручень), оформлених в підрозділах Банку
10

:  

29.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України 1% мін 15 грн 

29.2. комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів, 

телебачення 
2 грн. 

29.3. на рахунки, відкриті в Банку:  

o на ім’я Клієнта не тарифікується 

o на ім’я іншого клієнта Банку не тарифікується 

30.Плата за здійснення Банком розслідування згідно правил міжнародних 

платіжних систем за заявою клієнта про неправомірне списання з Рахунку
11

 
300 грн. 

31. Плата за надання Клієнту виписки за вказаний період:  

31.1. У відділенні Банку виписки:  

31.1.1. за період до 2-х місяців не тарифікується 

31.1.2. за період від 2-х до 12-ти місяців 50 грн. 

31.1.3. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

31.2. Надання Клієнту електронної виписки електронною поштою:  

31.2.1. за період до 12-ти місяців не тарифікується 

31.2.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 
 

* У разі оформлення довідки у відділенні   - оплачується готівкою в касу Банку. У разі замовлення довідки в представництвах Банку, де відсутня  
каса, при замовленні довідки шляхом відправки в Банк листа на паперовому носії - оплачується шляхом списання комісії з рахунку Клієнта, згідно 

договірного списання відповідно до Умов надання і обслуговування платіжних  карт АТ «Банк Форвард». 

** тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок. 
*** стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180  днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, 

безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на 

рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Стягується за наявності на 
Рахунку  залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру 

встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку. 

**** оплачується готівкою в касу Банку при оформленні Заяви на отримання копії документів. Копії документів по Договорах, які були закриті 

більше 5 років тому,  не видаються. 

***** у відповідності до Додктку №3 до Умов надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД». 

****** Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що надійшли, стають 
доступними для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Стягується в дату відображення Операції на Рахунку. Розраховується від суми грошових коштів, що переказуються. Кредит на оплату плати не 

надається. Не стягується в разі проведення моментальних платежів в АТМ або Cash-in. 
11

 Плата списується, після отримання Банком підтверджуючих документів про проведення операції. Написанням заяви клієнт бере на себе обов'язок 

забезпечити наявність грошових коштів  на рахунку у розмірі плати в дату написання заяви 



 

Тарифи по продукту 

3.2.2.8. Кредитна картка «Виручалка NoName» (DS) ID Cardtype7146 ID B2 520 

Тарифний план ТП «Виручалка NoName» (DS) 

Картка  MasterCard Debit NoName 

Строк дії  картки  5 років 
 

СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта Рахунку Українська грн. 

1. Плата за обслуговування: 

 1.1.  картки , стягується щорічно не тарифікується 

 1.2. Рахунку, стягується щомісячно не тарифікується 

 1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
1
 0,25% 

2. Плата за оформлення/переоформлення Клієнту ПІН-коду не тарифікується 

3. Плата за переоформлення  картки  за ініціативою Клієнта
2
 50 грн. 

4. Плата за Блокування/Розблокування  картки  за заявою Клієнта не тарифікується 

5. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму 

понадлімітної заборгованості: 
48% 

6. Плата за видачу готівкових грошових коштів
3
:  

6.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за кордоном: 

6.1.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

6.1.2. за рахунок Кредиту 4,9% мін. 30 грн. 

6.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні: 

6.2.1. в межах залишку на Рахунку 1,5% мін. 15 грн. 

6.2.2. за рахунок Кредиту 5,9% мін. 30 грн.
 
 

6.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном: 

6.3.1. в межах залишку на Рахунку 5,9%, мін. 30 грн.
 
 

6.3.2. за рахунок Кредиту 5,9%, мін. 30 грн. 

7. Плата за безготівкову оплату Товарів не тарифікується 

8. Плата за направлення Клієнту  щомісячного Рахунку-виписки:  

8.1. паперового Рахунку-виписки поштою ( в т.ч. ПДВ) (надається лише 

для договорів відкритих до 01.03.2019р.) 
27 грн. 

8.2. електронного  Рахунку-виписки електронною поштою не тарифікується 

      9.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з 

посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ) 
17 грн. 

9. Мінімальний платіж:  

9.1. Платіж за Основним боргом 0,5% від суми Основного боргу, який 

наявний у клієнта на Розрахункову 

дату 

9.2. Мінімальний платіж по Договору  Сума грошових коштів, яка 

складається з наступних складових:   

- Платіж за Основним боргом, 

- сума процентів за користування 

кредитом 

- сума Понадлімітної 

заборгованості; 

- Плата за обслуговування кредитної 

заборгованості (за наявності); 

- сума Плати за пропуск 

Мінімального платежу (за 

наявності); 

- пропущені (не сплачені в строк) 

клієнтом Мінімальні платежі 

(повністю або частково) 

попередніх розрахункових 

періодів (за наявності) 

Не може бути меншим 50 грн. та не 

більше суми існуючої заборгованості 

за Договором  

10. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений: 

10.1.  вперше 150 грн. 

                                                 
1 Нараховується відповідно до Умов надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД»  
2 Стягується одноразово в дату переоформлення картки. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія 
стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
3
 В момент здійснення Операції на Рахунку блокується сума у розмірі до 5,9% від суми здійсненої операції. В дату відображення на Рахунку такої 

Операції, блокування суми знімається, плата списується у розмірі згідно Тарифів. При цьому, якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо 

власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 



 

10.2.  2-й раз поспіль 250 грн. 

10.3.  3-й  раз поспіль 250 грн. 

10.4.  4-й  раз поспіль 400 грн. 

11. Розмір процентів, що нараховується на залишок по Рахунку (річних) не нараховуються 

12. Комісія за здійснення конверсійних операцій  1,5% 

13. Плата забезготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі Електронних 

розпоряджень: 

13.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні  

13.1.1. в межах залишку на Рахунку 4 грн. 

13.1.2. за рахунок Кредиту 4,9% мін. 30 грн. 

13.2. на рахунки, відкриті в Банку: 

13.2.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

13.2.2. за рахунок Кредиту 4,9% мін. 30 грн. 

14. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених 

Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень 

Тариф в  залежності від отримувача: 

не тарифікується або 

тарифікується в розмірі до 2%, 

мін.1 грн. від суми операції
 4

 

15. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується 

готівкою при здійснення операції) 

Відповідно до Тарифів продукту 

«Прийом платежів від населення» 

16. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у 

вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
5
 

17 грн. 

17. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і 

хвороб 
6
 

1% 

18. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків, 

пов’язаних з недобровільною втратою роботи позичальником (для договорів, 

укладених до 19.06.2017 року включно) 
7
 

39 грн. 

19. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків 

«Захист від шахрайства»
7
 

12 грн. 

20. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків 

«Страхування особистих речей» (для договорів, укладених до 19.06.2017 року 

включно) 
7
 

12 грн.  

21. Щомісячна страхова премія за Програму страхування від нещасних 

випадків (для договорів, укладених до 19.06.2017 року включно) 
7
 

12 грн. 

22. Пільговий період: 

22.1. на першу після відкриття Рахунки операцію безготівкового 

розрахунку Картою 
до 90 днів 

22.2. на другу і кожну наступну операцію безготівкового розрахунку 

Картою 
до 60 днів 

23. Плата за надання довідок
8
 про стан рахунку, відкритих по картковим продуктам*: 

23.1. Надання довідки про стан Рахунку 75 грн. 

23.2. Надання довідки про закриття Рахунку за запитом Клієнта  75 грн. 

23.3. Надання довідки про підтвердження видачі платіжної  картки  

Клієнту ( в т.ч. ПДВ) 
75 грн. 

23.4. Додаткові послуги: направлення  Банком довідки поштою ( в т.ч. 

ПДВ)** 
6 грн. 

24. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно*** 50 грн. 

25. Плата за надання копії Договору/Оферти по картковим продуктам ( в т.ч. 

ПДВ)**** 
500 грн. 

26. Програма лояльності  
Програма лояльності CashBack 

(кеш-бек)*****  

27. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів 

господарювання, відкритих в інших банках України******  
1,5% 

                                                 
4 Конкретний размір тарифу  вказується в системі Інтернет-Банк під час здійснення операції  
5
 Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця. Плата списується за умови якщо за період з останнього робочого 

дня календарного місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється списання по передостанній робочий день звітного календарного місяця 
(включно) за Рахунком було підключено послугу (на термін мінімум один день) та за Рахунком проводилась мінімум одна операція 

зняття/поповнення. За умови якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок 

кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
6 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, нараховується в залежності від суми фактичної кредитної заборгованості, згідно з 

умовами Договору страхування 
7 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, згідно з Договором страхування. 
8
 Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до відділення 

Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про поточний розмір 

його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про 

платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, 
надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку 

відповідної заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником Банку або 

нотаріально. 



 

28. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі письмових заяв 

Клієнта (в т.ч. Постійних доручень), оформлених в підрозділах Банку
9
:  

28.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України 1% мін 15 грн 

28.2. комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів, 

телебачення 
2 грн. 

28.3. на рахунки, відкриті в Банку:  

o на ім’я Клієнта не тарифікується 

o на ім’я іншого клієнта Банку не тарифікується 

29.Плата за здійснення Банком розслідування згідно правил міжнародних 

платіжних систем за заявою клієнта про неправомірне списання з Рахунку
10

 
300 грн. 

30.  Плата за надання Клієнту виписки за вказаний період:  

30.1. У відділенні Банку виписки:  

30.1.1. за період до 2-х місяців не тарифікується 

30.1.2. за період від 2-х до 12-ти місяців 50 грн. 

30.1.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

30.2. Надання Клієнту електронної виписки електронною поштою:  

30.2.1. за період до 12-ти місяців не тарифікується 

30.2.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

 

* У разі оформлення довідки у відділенні   - оплачується готівкою в касу Банку. У разі замовлення довідки в представництвах Банку, де відсутня  
каса, при замовленні довідки шляхом відправки в Банк листа на паперовому носії - оплачується шляхом списання комісії з рахунку Клієнта, згідно 

договірного списання відповідно до Умов надання і обслуговування платіжних  карт АТ «Банк Форвард». 

** тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок. 
*** стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180  днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, 

безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на 

рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Стягується за наявності на 
Рахунку   

залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру 

встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку. 
**** оплачується готівкою в касу Банку при оформленні Заяви на отримання копії документів. Копії документів по Договорах, які були закриті 

більше 5 років тому,  не видаються. 

*****у відповідності до Додктку №3 до Умов надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД». 
****** Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що надійшли, стають 

доступними для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Стягується в дату відображення Операції на Рахунку. Розраховується від суми грошових коштів, що переказуються. Кредит на оплату плати не 
надається. Не стягується в разі проведення моментальних платежів в АТМ або Cash-in.  
10 Плата списується, після отримання Банком підтверджуючих документів про проведення операції. Написанням заяви клієнт бере на себе обов'язок 

забезпечити наявність грошових коштів  на рахунку у розмірі плати в дату написання заяви 



 

Тарифи по продуктам 

3.2.2.9. Кредитна картка «Виручалка MAX» (DS) ID Cardtype 7425 ID B2 535 

Тарифний план ТП «Виручалка MAX » (DS) 

Картка  MasterCard Debit NoName 

Строк дії  картки  5 років 
 

СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта Рахунку Українська грн. 

1. Плата за обслуговування: 

 1.1.  картки , стягується щорічно не тарифікується 

 1.2. Рахунку, стягується щомісячно не тарифікується 

 1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
1
 0,15% 

2. Плата за оформлення/переоформлення Клієнту ПІН-коду не тарифікується 

3. Плата за переоформлення  картки  за ініціативою Клієнта
2
 50 грн. 

4. Плата за Блокування/Розблокування  картки  за заявою Клієнта не тарифікується 

5. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму 

понадлімітної заборгованості: 
 

5.1. протягом пільгового періоду 0,001% 

5.2. після закінчення пільгового періоду та на операції, на які пільговий період не 

поширюється  
38,5% 

6. Плата за видачу готівкових грошових коштів
3
:  

6.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за кордоном: 

6.1.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

6.1.2. за рахунок Кредиту 2%, мін. 30 грн. 

6.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні: 

6.2.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

6.2.2. за рахунок Кредиту 2%, мін. 30 грн. 

6.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном: 

6.3.1. в межах залишку на Рахунку 5,9%, мін. 30 грн.
 
 

6.3.2. за рахунок Кредиту 5,9%, мін. 30 грн. 

7. Плата за безготівкову оплату Товарів не тарифікується 

8. Плата за направлення Клієнту  щомісячного Рахунку-виписки:  

8.1. паперового Рахунку-виписки поштою ( в т.ч. ПДВ) (надається лише для 

договорів відкритих до 01.03.2019р.) 
27 грн. 

8.2. електронного  Рахунку-виписки електронною поштою не тарифікується 

      8.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з посиланням 

на електронний файл (в т.ч. ПДВ) 
17 грн. 

9. Мінімальний платіж:  

9.1. Платіж за Основним боргом 0,5% від суми Основного боргу, який 

наявний у клієнта на Розрахункову 

дату 

9.2. Мінімальний платіж по Договору  Сума грошових коштів, яка 

складається з наступних складових:   

- Платіж за Основним боргом, 

- сума процентів за користування 

кредитом 

- сума Понадлімітної 

заборгованості; 

- Плата за обслуговування 

кредитної заборгованості (за 

наявності); 

- сума Плати за пропуск 

Мінімального платежу (за 

наявності); 

- пропущені (не сплачені в строк) 

клієнтом Мінімальні платежі 

(повністю або частково) 

попередніх розрахункових 

періодів (за наявності) 

Не може бути меншим 50 грн. та не 

більше суми існуючої заборгованості 

                                                 
1 Нараховується відповідно до Умов надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД»  
2 Стягується одноразово в дату переоформлення картки. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія 

стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
3
 В момент здійснення Операції на Рахунку блокується сума у розмірі до 5,9% від суми здійсненої операції. В дату відображення на Рахунку такої 

Операції, блокування суми знімається, плата списується у розмірі згідно Тарифів. При цьому, якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо 

власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 



 

за Договором  

10. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений: 

10.1.  вперше 150 грн. 

10.2.  2-й раз поспіль 250 грн. 

10.3.  3-й  раз поспіль 250 грн. 

10.4.  4-й  раз поспіль 400 грн. 

11. Розмір процентів, що нараховується на залишок по Рахунку (річних) не нараховуються 

12. Комісія за здійснення конверсійних операцій  1,5% 

13. Плата забезготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі Електронних 

розпоряджень: 

13.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні  

13.1.1. в межах залишку на Рахунку 4 грн. 

13.1.2. за рахунок Кредиту 4,9% мін. 30 грн. 

13.2. на рахунки, відкриті в Банку: 

13.2.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

13.2.2. за рахунок Кредиту 4,9% мін. 30 грн. 

14. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених Банком, 

що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень 

Тариф в  залежності від 

отримувача: 

не тарифікується або 

тарифікується в розмірі до 2%, 

мін.1 грн. від суми операції 
4
 

15. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується 

готівкою при здійснення операції) 

Відповідно до Тарифів продукту 

«Прийом платежів від населення» 

16. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у 

вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
5
 

17 грн. 

17. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і 

хвороб 
6
 

1% 

18. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків 

«Захист від шахрайства»
7
 

12 грн. 

19. Пільговий період: 

19.1. на першу після відкриття Рахунки операцію безготівкового розрахунку 

Картою 
до 90 днів 

19.2. на другу і кожну наступну операцію безготівкового розрахунку Картою до 60 днів 

20. Плата за надання довідок
8
 про стан рахунку, відкритих по картковим продуктам*: 

20.1. Надання довідки про стан Рахунку 75 грн. 

20.2. Надання довідки про закриття Рахунку за запитом Клієнта  75 грн. 

20.3. Надання довідки про підтвердження видачі платіжної  картки  Клієнту ( 

в т.ч. ПДВ) 
75 грн. 

20.4. Додаткові послуги: направлення  Банком довідки поштою ( в т.ч. 

ПДВ)** 
6 грн. 

21. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно*** 50 грн. 

22. Плата за надання копії Договору/Оферти по картковим продуктам ( в т.ч. 

ПДВ)**** 
500 грн. 

23. Програма лояльності  
Програма лояльності CashBack 

(кеш-бек)*****  

24. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів 

господарювання, відкритих в інших банках України******  
1,5% 

25. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі письмових заяв 

Клієнта ( в т.ч. Постійних доручень), оформлених в підрозділах Банку
9
:  

                                                 
4 Конкретний размір тарифу  вказується в системі Інтернет-Банк під час здійснення операції  
5 Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця. Плата списується за умови якщо за період з останнього робочого 

дня календарного місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється списання по передостанній робочий день звітного календарного місяця (включно) 

за Рахунком було підключено послугу (на термін мінімум один день) та за Рахунком проводилась мінімум одна операція зняття/поповнення. За умови 
якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок 

Понадлімітної заборгованості. 
6 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, нараховується в залежності від суми фактичної кредитної заборгованості, згідно з 
умовами Договору страхування 
7 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, згідно з Договором страхування. 
8 Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до відділення 

Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про поточний розмір 

його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про 
платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, 

надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної 

заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально. 
9 Стягується в дату відображення Операції на Рахунку. Розраховується від суми грошових коштів, що переказуються. Кредит на оплату плати не 

надається. Не стягується в разі проведення моментальних платежів в АТМ або Cash-in.  

 



 

25.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України в межах 

залишку грошових коштів на Рахунку 
1% мін 15 грн 

25.2. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України за рахунок 

Кредиту 
не тарифікується

 

25.3. комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів, телебачення 2 грн. 

25.4. на рахунки, відкриті в Банку:  

o на ім’я Клієнта не тарифікується 

o на ім’я іншого клієнта Банку не тарифікується 

26. Плата за здійснення Банком розслідування згідно правил міжнародних 

платіжних систем за заявою клієнта про неправомірне списання з Рахунку
10

 
300 грн. 

27.  Плата за надання Клієнту виписки за вказаний період:  

27.1. У відділенні Банку виписки:  

27.1.1. за період до 2-х місяців не тарифікується 

27.1.2. за період від 2-х до 12-ти місяців 50 грн. 

27.1.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

27.2. Надання Клієнту електронної виписки електронною поштою:  

27.2.1. за період до 12-ти місяців не тарифікується 

27.2.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 
 

* У разі оформлення довідки у відділенні   - оплачується готівкою в касу Банку. У разі замовлення довідки в представництвах Банку, де відсутня  каса, 

при замовленні довідки шляхом відправки в Банк листа на паперовому носії - оплачується шляхом списання комісії з рахунку Клієнта, згідно 

договірного списання відповідно до Умов надання і обслуговування платіжних  карт АТ «Банк Форвард». 
** тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок. 

*** стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180  днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, 

безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на 
рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Стягується за наявності на 

Рахунку   

залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру встановленої 
комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку. 

**** оплачується готівкою в касу Банку при оформленні Заяви на отримання копії документів. Копії документів по Договорах, які були закриті більше 

5 років тому,  не видаються. 
*****  у відповідності до Додатку №3 до Умов надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД». 

****** Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що надійшли, стають 
доступними для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок. 
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 Плата списується, після отримання Банком підтверджуючих документів про проведення операції. Написанням заяви клієнт бере на себе обов'язок 

забезпечити наявність грошових коштів  на рахунку у розмірі плати в дату написання заяви 



 

 
Тарифи по продукту 

3.2.2.10. Кредитна картка «Картка  Марафоця  NoName АК» (DS) ID Cardtype 7393 ID B2 530 

Тарифний план ТП «Марафон  NoName АК» 

Картка  
MasterCard Standard NoName Pay 

Pass 

Строк дії  картки  5 років 
 

СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта Рахунку Українська грн. 

1. Плата за обслуговування: 

 1.1.  картки , стягується щорічно не тарифікується 

 1.2. Рахунку, стягується щомісячно не тарифікується 

 1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
1
 0,25% 

2. Плата за оформлення/переоформлення Клієнту ПІН-коду не тарифікується 

3. Плата за переоформлення  картки за ініціативою Клієнта
2
 50 грн. 

4. Плата за Блокування/Розблокування  картки  за заявою Клієнта не тарифікується 

6. Плата за оформлення лицьової сторони  картки  Індивідуальним дизайном 

при первісному випуску  картки  
не тарифікується 

7. Плата за зміну за заявою Клієнта дизайну лицьової сторони  картки  на 

Стандартний дизайн або Індивідуальний дизайн (під час випуску  картки  в 

зв'язку із закінченням терміну дії раніше випущеної  картки  або під час 

перевипуску  картка  з будь-яких підстав) 

не тарифікується 

8. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму 

понадлімітної заборгованості: 
 

8.1. протягом пільгового періоду 0,001% 

8.2. після закінчення пільгового періоду та на операції, на які пільговий 

період не поширюється  
42% 

9. Плата за видачу готівкових грошових коштів
3
:  

9.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в 

Україні, та банків-партнерів за кордоном: 
не тарифікується 

9.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні: не тарифікується 

9.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки  інших банків за кордоном: 

9.3.1. в межах залишку на Рахунку 5,9%, мін. 30 грн.
 
 

9.3.2. за рахунок Кредиту 5,9%, мін. 30 грн. 

10. Плата за безготівкову оплату Товарів не тарифікується 

11. Плата за направлення Клієнту  щомісячного Рахунку-виписки:  

11.1. паперового Рахунку-виписки поштою ( в т.ч. ПДВ) (надається лише 

для договорів відкритих до 01.03.2019р.) 
27 грн. 

11.2. електронного  Рахунку-виписки електронною поштою не тарифікується 

      11.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з 

посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ) 
17 грн. 

12. Мінімальний платіж:  

12.1. Платіж за Основним боргом 0,5% від суми Основного боргу, який 

наявний у клієнта на Розрахункову 

дату 

12.2. Мінімальний платіж по Договору  Сума грошових коштів, яка 

складається з наступних складових:   

- Платіж за Основним боргом, 

- сума процентів за користування 

кредитом 

- сума Понадлімітної 

заборгованості; 

- Плата за обслуговування кредитної 

заборгованості (за наявності); 

- сума Плати за пропуск 

Мінімального платежу (за 

наявності); 

                                                 
1
 Нараховується відповідно до Умов надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД» 

2
 Стягується одноразово в дату переоформлення картки. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія 

стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
3
 В момент здійснення Операції на Рахунку блокується сума у розмірі до 5,9% від суми здійсненої операції. В дату відображення на Рахунку такої 

Операції, блокування суми знімається, плата списується у розмірі згідно Тарифів. При цьому, якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо 

власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 



 

- пропущені (не сплачені в строк) 

клієнтом Мінімальні платежі 

(повністю або частково) 

попередніх розрахункових 

періодів (за наявності) 

Не може бути меншим 50 грн. та не 

більше суми існуючої заборгованості 

за Договором  

13. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений: 

13.1.  вперше 150 грн. 

13.2.  2-й раз поспіль 250 грн. 

13.3.  3-й  раз поспіль 250 грн. 

13.4.  4-й  раз поспіль 400 грн. 

14. Розмір процентів, що нараховується на залишок по Рахунку (річних) не нараховуються 

15. Комісія за здійснення конверсійних операцій  1,5% 

16. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі Електронних 

розпоряджень: 

16.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні  

16.1.1. в межах залишку на Рахунку 4 грн. 

16.1.2. за рахунок Кредиту 4,9% мін. 30 грн. 

16.2. на рахунки, відкриті в Банку: 

16.2.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

16.2.2. за рахунок Кредиту 4,9% мін. 30 грн. 

17. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених 

Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень 

Тариф в  залежності від 

отримувача: 

не тарифікується або 

тарифікується в розмірі до 2%, 

мін.1 грн. від суми операції
4
 

18. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується 

готівкою при здійснення операції) 

Відповідно до Тарифів продукту 

«Прийом платежів від населення» 

19. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у 

вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
5
 

17 грн. 

20. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і 

хвороб
6
 

1% 

21. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків, 

пов’язаних з недобровільною втратою роботи позичальником (для договорів, 

укладених до 19.06.2017 року включно)
7
 

39 грн. 

22. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків 

«Захист від шахрайства»
7
 

12 грн. 

23. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків 

«Страхування особистих речей» (для договорів, укладених до 19.06.2017 року 

включно) 
7
 

12 грн.  

24. Щомісячна страхова премія за Програму страхування від нещасних 

випадків (для договорів, укладених до 19.06.2017 року включно) 
7
 

12 грн. 

25. Пільговий період: 

25.1. на першу після відкриття Рахунки операцію безготівкового 

розрахунку Картою 
до 90 днів 

25.2. на другу і кожну наступну операцію безготівкового розрахунку 

Картою 
до 60 днів 

26. Плата за надання довідок
8
 про стан рахунку, відкритих по картковим продуктам*: 

26.1. Надання довідки про стан Рахунку 75 грн. 

26.2. Надання довідки про закриття Рахунку за запитом Клієнта  75 грн. 

26.3. Надання довідки про підтвердження видачі платіжної  картки  75 грн. 

                                                 
4 Конкретний размір тарифу  вказується в системі Інтернет-Банк під час здійснення операції . 
5 Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця. Плата списується за умови якщо за період з останнього робочого 

дня календарного місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється списання по передостанній робочий день звітного календарного місяця (включно) 
за Рахунком було підключено послугу (на термін мінімум один день) та за Рахунком проводилась мінімум одна операція зняття/поповнення. За умови 

якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок 

Понадлімітної заборгованості. 
6 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, нараховується в залежності від суми фактичної кредитної заборгованості, згідно з 

умовами Договору страхування. 

7 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, згідно з Договором страхування.   
8 Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до відділення 

Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про поточний розмір 

його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про 
платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, 

надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної 

заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально. 

 



 

Клієнту ( в т.ч. ПДВ) 

26.4. Додаткові послуги: направлення  Банком довідки поштою ( в т.ч. 

ПДВ)** 
6 грн. 

27. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно*** 50 грн. 

28. Плата за надання копії Договору/Оферти по картковим продуктам ( в т.ч. 

ПДВ)**** 
500 грн. 

29. Програма лояльності  
Програма лояльності CashBack 

(кеш-бек)*****  

30. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів 

господарювання, відкритих в інших банках України******  
1,5% 

31. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі письмових заяв 

Клієнта ( в т.ч. Постійних доручень), оформлених в підрозділах Банку
9
:  

31.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України 1% мін 15 грн 

31.2. комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів, 

телебачення 
2 грн. 

31.3. на рахунки, відкриті в Банку:  

o на ім’я Клієнта не тарифікується 

o на ім’я іншого клієнта Банку не тарифікується 

32.Плата за здійснення Банком розслідування згідно правил міжнародних 

платіжних систем за заявою клієнта про неправомірне списання з Рахунку
10

 
300 грн. 

33.  Плата за надання Клієнту виписки за вказаний період:  

33.1. У відділенні Банку виписки:  

33.1.1. за період до 2-х місяців не тарифікується 

33.1.2. за період від 2-х до 12-ти місяців 50 грн. 

33.1.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

33.2. Надання Клієнту електронної виписки електронною поштою:  

33.2.1. за період до 12-ти місяців не тарифікується 

33.2.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

 
* У разі оформлення довідки у відділенні   - оплачується готівкою в касу Банку. У разі замовлення довідки в представництвах Банку, де відсутня  каса, 

при замовленні довідки шляхом відправки в Банк листа на паперовому носії - оплачується шляхом списання комісії з рахунку Клієнта, згідно 

договірного списання відповідно до Умов надання і обслуговування платіжних  карт АТ «Банк Форвард». 
** тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок. 

*** стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180  днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, 

безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на 
рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Стягується за наявності на 

Рахунку залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру 

встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку. 
**** оплачується готівкою в касу Банку при оформленні Заяви на отримання копії документів. Копії документів по Договорах, які були закриті більше 

5 років тому,  не видаються. 

******  у відповідності до Додатку №3 до Умов надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД». 
 

****** Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що надійшли, стають 

доступними для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

                                                 
9
 Стягується в дату відображення Операції на Рахунку. Розраховується від суми грошових коштів, що переказуються. Кредит на оплату плати не 

надається. Не стягується в разі проведення моментальних платежів в АТМ або Cash-in. 
10

 Плата списується, після отримання Банком підтверджуючих документів про проведення операції. Написанням заяви клієнт бере на себе обов'язок 

забезпечити наявність грошових коштів  на рахунку у розмірі плати в дату написання заяви 



 

Тарифи по продукту 

3.2.2.11. 
Кредитна картка «Виручалка для вкладника NoName»_new 

(DS) 
ID Cardtype 7520 ID B2 550 

Тарифний план ТП «Виручалка»/24 (DS) 

Картка  MasterCard Debit 

Строк дії  картки  5 років 

СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта Рахунку Українська грн. 

1. Плата за обслуговування:  

 1.1.  картки , стягується щорічно не тарифікується 

 1.2. Рахунку, стягується щомісячно не тарифікується 

 1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
1
 1,6% 

2. Плата за оформлення та обслуговування додаткової  картки 
2
 35 грн. 

3. Плата за оформлення/переоформлення Клієнту ПІН-коду не тарифікується 

4. Плата за переоформлення  картки  за ініціативою Клієнта
3
 50 грн. 

5. Плата за Блокування/Розблокування  картки  за заявою Клієнта не тарифікується 

6. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму 

понадлімітної заборгованості: 
 

6.1. протягом пільгового періоду 0,001% 

6.2. після закінчення пільгового періоду та по операціям, на які пільгови 

період не поширюється 
20% 

7. Плата за видачу готівкових грошових коштів
4
:  

7.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за 

кордоном: 

7.1.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

7.1.2. за рахунок Кредиту 4,9% мін. 30 грн. 

7.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні: 

7.2.1. в межах залишку на Рахунку 1,5% мін. 15 грн. 

7.2.2. за рахунок Кредиту 5,9% мін. 30 грн.
 
 

7.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:  

7.3.1. в межах залишку на Рахунку 5,9%, мін. 30 грн.
 
 

7.3.2. за рахунок Кредиту 5,9%, мін. 30 грн. 

8. Плата за безготівкову оплату Товарів не тарифікується 

9. Плата за направлення Клієнту  щомісячного Рахунку-виписки:  

9.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише 

для договорів відкритих до 01.03.2019р.) 
27 грн. 

9.2. електронного  Рахунку-виписки електронною поштою не тарифікується 

      9.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з 

посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ) 
17 грн. 

10. Мінімальний платіж:  

10.1. Платіж за Основним боргом 0,5% від суми Основного боргу, який 

наявний у клієнта на Розрахункову 

дату  

10.2. Мінімальний платіж по Договору  Сума грошових коштів, яка 

складається з наступних складових:   

- Платіж за Основним боргом, 

- сума процентів за користування 

кредитом 

- сума Понадлімітної 

заборгованості; 

- Плата за обслуговування 

кредитної заборгованості (за 

наявності); 

- сума Плати за пропуск 

Мінімального платежу (за 

наявності); 

- пропущені (не сплачені в строк) 

                                                 
1 Нараховується відповідно до Умов надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД»  
2 За кожну Додаткову карту. Стягується за кожен рік обслуговування Додаткової картки. Щороку стягується в дату, що відповідає передостанньому 
дню календарного місяця в якому була випущена Додаткова картка. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, 

комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 
3 Стягується одноразово в дату переоформлення картки. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія 
стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
4
 В момент здійснення Операції на Рахунку блокується сума у розмірі до 5,9% від суми здійсненої операції. В дату відображення на Рахунку такої 

Операції, блокування суми знімається, плата списується у розмірі згідно Тарифів. При цьому, якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо 

власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 



 

клієнтом Мінімальні платежі 

(повністю або частково) 

попередніх розрахункових 

періодів (за наявності) 

Не може бути меншим 50 грн. та не 

більше суми існуючої заборгованості 

за Договором  

11. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений: 

11.1.  вперше 150 грн. 

11.2.  2-й раз поспіль 250 грн. 

11.3.  3-й  раз поспіль 250 грн. 

11.4.  4-й  раз поспіль 400 грн. 

12. Розмір процентів, що нараховуться на залишок по Рахунку (річних) не нараховуються 

13. Комісія за здійснення конверсійних операцій  1,5% 

14. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі Електронних 

розпоряджень: 

14.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні 

14.1.1. в межах залишку на Рахунку 4 грн. 

14.1.2. за рахунок Кредиту 4,9% мін. 30 грн. 

14.2. на рахунки, відкриті в Банку: 

14.2.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

14.2.2. за рахунок Кредиту 4,9% мін. 30 грн. 

15. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених 

Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень 

Тариф в  залежності від 

отримувача: 

не тарифікується або 

тарифікується в розмірі до 2%, 

мин.1 грн. від суми операції
 5
 

16. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується 

готівкою при здійсненні операції) 

Відповідно до Тарифів продукту 

«Прийом платежів від 

населення» 

17. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у 

вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
6
 

17 грн. 

18. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і 

хвороб 
7
 

1% 

19. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків 

«Захист від шахрайства» 
8
 

12 грн. 

20. Пільговий період: 

20.1. на першу після відкриття Рахунку операцію безготівкового 

розрахунку Картою 
до 90 дней 

20.2. на другу та кожну наступну операцію безготівкового розрахунку 

Картою 
до 60 дней 

21. Плата за надання довідок
9
 про стан рахунку, відкритих по картковим продуктам*: 

21.1. Надання довідки про стан Рахунку 75 грн. 

21.2. Надання довідки про закриття Рахунку на вимогу клієнта  75 грн. 

21.3. Надання довідки про підтвердження видачі платіжної  картки  

Клієнту (в т.ч. ПДВ) 
75 грн. 

21.4. Додаткові послуги: направлення  Банком довідки поштою ( в т.ч. 

ПДВ)** 
6 грн. 

22. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно*** 50 грн. 

23. Плата за надання копії Договору/Оферти по картковим продуктам ( в т.ч. 

ПДВ)**** 
500 грн. 

24. Програма лояльності  
Програма лояльності CashBack 

(кеш-бек)*****  

                                                 
5 Конкретний размір тарифу  вказується в системі Інтернет-Банк під час здійснення операції. 
6
 Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця. Плата списується за умови якщо за період з останнього робочого 

дня календарного місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється списання по передостанній робочий день звітного календарного місяця (включно) 

за Рахунком було підключено послугу (на термін мінімум один день) та за Рахунком проводилась мінімум одна операція зняття/поповнення. За умови 

якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок 
Понадлімітної заборгованості. 
7 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, нараховується в залежності від суми фактичної кредитної заборгованості, згідно з 

умовами Договору страхування. 
8 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, згідно з Договором страхування. 
9
 Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до відділення 

Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про поточний розмір 

його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про 
платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, 

надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної 

заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально. 



 

25. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів 

господарювання, відкритих в інших банках України******  
1,5% 

26. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі письмових 

заяв Клієнта (в т.ч. Постійних доручень), оформлених в підрозділах Банку
10

:  

26.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України 1% мін 15 грн 

26.2. комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів, 

телебачення 
2 грн. 

26.3. на рахунки, відкриті в Банку:  

o на ім’я Клієнта не тарифікується 

o на ім’я іншого клієнта Банку не тарифікується 

27. Плата за здійснення Банком розслідування згідно правил міжнародних 

платіжних систем за заявою клієнта про неправомірне списання з Рахунку
11

 
300 грн. 

28. Плата за надання Клієнту виписки за вказаний період:  

28.1. У відділенні Банку виписки:  

28.1.1. за період до 2-х місяців не тарифікується 

28.1.2. за період від 2-х до 12-ти місяців 50 грн. 

28.1.3. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

28.2. Надання Клієнту електронної виписки електронною поштою:  

28.2.1. за період до 12-ти місяців не тарифікується 

28.2.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 
 

* У разі оформлення довідки у відділенні   - оплачується готівкою в касу Банку. У разі замовлення довідки в представництвах Банку, де відсутня  каса, 

при замовленні довідки шляхом відправки в Банк листа на паперовому носії - оплачується шляхом списання комісії з рахунку Клієнта, згідно 
договірного списання відповідно до Умов надання і обслуговування платіжних  карт АТ «Банк Форвард». 

** тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок. 

*** стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180  днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, 
безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на 

рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Стягується за наявності на 

Рахунку залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру 
встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку. 

**** оплачується готівкою в касу Банку при оформленні Заяви на отримання копії документів. Копії документів по Договорах, які були закриті більше 

5 років тому,  не видаються.  
*****відповідно до Додатку №3 до Умов надання та обслуговування платіжних карт АТ «БАНК ФОРВАРД» 

******Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що поступили, стають 

доступними для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок. 
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 Стягується в дату відображення Операції на Рахунку. Розраховується від суми грошових коштів, що переказуються. Кредит на оплату плати не 

надається. Не стягується в разі проведення моментальних платежів в АТМ або Cash-in.  
11

 Плата списується, після отримання Банком підтверджуючих документів про проведення операції. Написанням заяви клієнт бере на себе обов'язок 

забезпечити наявність грошових коштів  на рахунку у розмірі плати в дату написання заяви 



 

3.2.3. Кредитні  картки  преміальні  

 
Тарифи по продуктам 

3.2.3.1 Кредитна картка 38 Gold ID Cardtype 2303 ID B2 604 

Тарифний план ТП 3/ДС 

Картка  MasterCard  Gold 
Строк дії  картки  2 роки 

 
СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта Рахунку Українська грн. 

1.  Плата за оформлення Пакету послуг, в т.ч. оформлення  картки  у зв’язку із закінченням строку дії раніше 

оформленої  картки ): 

1.1. Основної  картки 
1
 500 грн. 

1.2. Додаткової  картки 
2
 150 грн. 

2. Плата за обслуговування: 

 2.1.  картки , стягується щорічно не тарифікується 

 2.2. Рахунку, стягується щомісячно не тарифікується 

 2.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
3
 0,25% 

3. Плата за оформлення/переоформлення Клієнту ПІН-коду не тарифікується 

4. Плата за переоформлення  картки  за ініціативою Клієнта
4
 100 грн. 

5. Плата за Блокування/Розблокування  картки  за заявою Клієнта не тарифікується 

6. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму 

понадлімітної заборгованості: 
38% 

7. Плата за видачу готівкових грошових коштів
5
:   

7.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за 

кордоном 

7.1.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

7.1.2. за рахунок Кредиту 4,90% мін. 30 грн 

7.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні: 

7.2.1. в межах залишку на Рахунку 1,5% мін. 15 грн. 

7.2.2. за рахунок Кредиту 5,9% мін. 30 грн. 

7.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном: 

7.3.1. в межах залишку на Рахунку 5,9%, мін. 30 грн. 

7.3.2. за рахунок Кредиту 5,9%, мін. 30 грн. 

8. Плата за безготівкову оплату Товарів не тарифікується 

9. Плата за направлення Клієнту  щомісячного Рахунку-виписки:  

9.1.паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) щомісячно 

(надається лише для договорів відкритих до 01.03.2019р.) 
27 грн.  

9.2.електронного  Рахунку-виписки електронною поштою не тарифікується 

      9.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з 

посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ) 
17 грн. 

10. Мінімальний платіж:  

10.1. Платіж за Основним боргом 

0,5% від суми Основного боргу, який 

наявний у клієнта на Розрахункову 

дату 

                                                 
1
 Стягується за кожен рік обслуговування Основної  картки. Вперше стягується в місяць в якому, в якому на Рахунку була відображена перша Операція з 

використанням Основної  картки. За рік обслуговування Основної  картки, в якому на Рахунку була відображена перша Операція з використанням 

Основної  картки, стягується в передостанній робочий день календарного місяця в якому на Рахунку була відображена перша Операція з використанням 

Основної  картки. За кожен наступний рік обслуговування Основної  картки  стягується в дату, що відповідає передостанньому дню календарного місяця 
в якому був відкритий Рахунок. Рік обслуговування Основної  картки  дорівнює одному року. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо 

власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
2
 За кожну Додаткову карту. Стягується за кожен рік обслуговування Додаткової картки. Щороку стягується в дату, що відповідає передостанньому дню 

календарного місяця в якому була випущена Додаткова картка. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія 

стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 
3 Нараховується відповідно до Умов надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД»  
4
 Стягується одноразово в дату переоформлення картки. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія 

стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
5
 В момент здійснення Операції на Рахунку блокується сума у розмірі до 5,9% від суми здійсненої операції. В дату відображення на Рахунку такої 

Операції, блокування суми знімається, плата списується у розмірі згідно Тарифів. При цьому, якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо 

власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 



 

10.2. Мінімальний платіж по Договору  Сума грошових коштів, яка 

складається з наступних складових:   

- Платіж за Основним боргом, 

- сума процентів за користування 

кредитом 

- сума Понадлімітної 

заборгованості; 

- Плата за обслуговування 

кредитної заборгованості (за 

наявності); 

- сума Плати за пропуск 

Мінімального платежу (за 

наявності); 

- пропущені (не сплачені в строк) 

клієнтом Мінімальні платежі 

(повністю або частково) 

попередніх розрахункових 

періодів (за наявності) 

Не може бути меншим 50 грн. та не 

більше суми існуючої заборгованості 

за Договором  

11. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений: 

11.1. вперше 150 грн. 

11.2.   2-й раз поспіль 250 грн. 

11.3.  3-й  раз поспіль 250 грн. 

11.4.  4-й  раз поспіль 400 грн. 

12. Розмір процентів, що нараховується на залишок по Рахунку (річних)
 6
 11% 

13. Комісія за здійснення конверсійних операцій  1,5% 

14. Плата забезготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі Електронних 

розпоряджень: 

14.1.на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні  

14.1.1 в межах залишку на Рахунку 3 грн. 

14.1.2.за рахунок Кредиту 4,9% min 30 грн. 

14.2. на рахунки, відкриті в Банку: 

14.2.1 в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

14.2.2.за рахунок Кредиту 4,9% min 30 грн. 

15. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених 

Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень 

Тариф в  залежності від 

отримувача: 

не тарифікується або 

тарифікується в розмірі до 2%, 

мін.1 грн. від суми операції
 7

 

16. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується 

готівкою при здійснення операції) 

Відповідно до Тарифів продукту 

«Прийом платежів від 

населення» 

17. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта 

у вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
8
 

17 грн. 

18. Пільговий період по безготівковим розрахункам картою До 60 днів 

19. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і 

хвороб 
9
 

0,8% 

20. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових 

ризиків, пов’язаних з недобровільною втратою роботи позичальником (для 

договорів, укладених до 19.06.2017 року включно) 
10

 

39 грн. 

21. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових 

ризиків «Захист від шахрайства»
11

 
12 грн. 

                                                 
6
 7 Відсотки нараховуються на залишок коштів на Рахунку, рівний або перевищує 150 грн. На залишок власних коштів на Рахунку менше 150 грн. 

відсотки нараховуються за ставкою 0% річних. Виплата відсотків на позитивний залишок коштів, що знаходяться на Рахунку на кінець кожного 

операційного дня, здійснюється Банком щомісяця виходячи з кількості днів в періоді нарахування (факт / факт), з урахуванням вихідних (неробочих) 

днів, в останній робочий день поточного місяця, за період з дати останнього робочого дня попереднього місяця по день, попередній останньому 
робочому дню поточного місяця, включаючи його 
7
 8 Конкретний размір тарифу  вказується в системі Інтернет-Банк під час здійснення операції  

8
 Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця. Плата списується за умови якщо за період з останнього робочого 

дня календарного місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється списання по передостанній робочий день звітного календарного місяця (включно) 
за Рахунком було підключено послугу (на термін мінімум один день) та за Рахунком проводилась мінімум одна операція зняття/поповнення. За умови 

якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок 

Понадлімітної заборгованості. 
9
 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, нараховується в залежності від суми фактичної кредитної заборгованості, згідно з 

умовами Договору страхування 
10

 11 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, згідно з Договором страхування. 

 



 

22. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових 

ризиків «Страхування особистих речей» (для договорів, укладених до 

19.06.2017 року включно) 
11

 

12 грн.  

23. Щомісячна страхова премія за Програму страхування від нещасних 

випадків (для договорів, укладених до 19.06.2017 року включно) 
11

 
12 грн.  

24. Плата за надання довідок
12

 про стан рахунку, відкритих по картковим продуктам*: 

24.1. Надання довідки про стан Рахунку 75 грн. 

24.2. Надання довідки про закриття Рахунку за запитом Клієнта  75 грн. 

24.3. Надання довідки про підтвердження видачі платіжної  картки  

Клієнту ( в т.ч. ПДВ) 

75 грн. 

24.4. Додаткові послуги: направлення  Банком довідки поштою ( в т.ч. 

ПДВ)** 

6 грн. 

25. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно*** 50 грн. 

26. Плата за надання копії Договору/Оферти по картковим продуктам ( в т.ч. 

ПДВ)**** 
500 грн. 

27. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків 

суб’єктів господарювання, відкритих в інших банках України*****  
1,5% 

28. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі письмових 

заяв Клієнта ( в т.ч. Постійних доручень), оформлених в підрозділах Банку
13

:  

28.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України 1% мін 15 грн 

28.2. комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів, 

телебачення 
2 грн. 

28.3. на рахунки, відкриті в Банку:  

o на ім’я Клієнта не тарифікується 

o на ім’я іншого клієнта Банку не тарифікується 

29. Плата за здійснення Банком розслідування згідно правил міжнародних 

платіжних систем за заявою клієнта про неправомірне списання з Рахунку
14

 
300 грн. 

30.  Плата за надання Клієнту виписки за вказаний період:  

30.1. У відділенні Банку виписки:  

30.1.1. за період до 2-х місяців не тарифікується 

33.1.2. за період від 2-х до 12-ти місяців 50 грн. 

30.1.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

30.2. Надання Клієнту електронної виписки електронною поштою:  

30.2.1. за період до 12-ти місяців не тарифікується 

30.2.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

 
* У разі оформлення довідки у відділенні   - оплачується готівкою в касу Банку. У разі замовлення довідки в представництвах Банку, де відсутня  каса, 

при замовленні довідки шляхом відправки в Банк листа на паперовому носії - оплачується шляхом списання комісії з рахунку Клієнта, згідно 

договірного списання відповідно до Умов надання і обслуговування платіжних  карт АТ «Банк Форвард». 
** тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок. 

*** стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180  днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, 

безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на 
рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Стягується за наявності на 

Рахунку   

залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру встановленої 
комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку. 

**** оплачується готівкою в касу Банку при оформленні Заяви на отримання копії документів. Копії документів по Договорах, які були закриті більше 

5 років тому,  не видаються. 
***** Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що надійшли, стають 

доступними для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок. 

 

                                                 
12  Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до відділення 
Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про поточний розмір 

його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про 

платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, 
надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної 

заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально. 
13 Стягується в дату відображення Операції на Рахунку. Розраховується від суми грошових коштів, що переказуються. Кредит на оплату плати не 
надається. Не стягується в разі проведення моментальних платежів в АТМ або Cash-in. 
14 Плата списується, після отримання Банком підтверджуючих документів про проведення операції. Написанням заяви клієнт бере на себе обов'язок 

забезпечити наявність грошових коштів  на рахунку у розмірі плати в дату написання заяви 



 

Тарифы по продуктам 

3.2.3.2. Кредитна картка 38% ID Cardtype 3339 ID B2 628 

Тарифний план ТП 3/1 ДС 

Картка  MasterCard  Gold 
Строк дії  картки  5 років 

СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта Рахунку Українська грн. 

1. Плата за оформлення Пакету послуг, в т.ч. оформлення  картки  у зв’язку із закінченням строку дії раніше 

оформленої  картки ): 

1.1. Основної  картки 
1
 400 грн. 

1.2. Додаткової  картки 
2
 150 грн. 

2. Плата за обслуговування: 

 2.1.  картки , стягується щорічно не тарифікується 

 2.2. Рахунку, стягується щомісячно не тарифікується 

 2.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
3
 0,15% 

2. Плата за обслуговування: Рахунку, стягується щомісячно  

2.1. протягом першого року не тарифікується 

2.2. протягом другого року та наступних років не тарифікується 

3. Плата за оформлення/переоформлення Клієнту ПІН-коду не тарифікується 

4. Плата за переоформлення  картки  за ініціативою Клієнта
4
 100 грн. 

5. Плата за Блокування/Розблокування  картки  за заявою Клієнта не тарифікується 

6. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму 

понадлімітної заборгованості: 
38% 

7. Плата за видачу готівкових грошових коштів
5
: 

7.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за 

кордоном 

7.1.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

7.1.2. за рахунок Кредиту 4,90% мін. 30 грн. 

7.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні: 

7.2.1. в межах залишку на Рахунку 1,5% мін. 15 грн. 

7.2.2. за рахунок Кредиту 5,9% мін. 30 грн. 

7.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном: 

7.3.1. в межах залишку на Рахунку 
5,9%, мін. 30 грн. 

7.3.2. за рахунок Кредиту 

8. Плата за безготівкову оплату Товарів не тарифікується 

9. Плата за направлення Клієнту  щомісячного Рахунку-виписки:  

9.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише 

для договорів відкритих до 01.03.2019р.) 
27 грн. 

9.2. електронного  Рахунку-виписки електронною поштою не тарифікується 

      9.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з 

посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ) 
17 грн. 

10. Мінімальний платіж:  

10.1. Платіж за Основним боргом 0,5% від суми Основного боргу, який 

наявний у клієнта на Розрахункову 

дату 

10.2. Мінімальний платіж по Договору  Сума грошових коштів, яка 

складається з наступних складових:   

- Платіж за Основним боргом, 

- сума процентів за користування 

кредитом 

                                                 
1
 Стягується за кожен рік обслуговування Основної  картки. Вперше стягується в місяць в якому, в якому на Рахунку була відображена перша 

Операція з використанням Основної  картки. За рік обслуговування Основної  картки, в якому на Рахунку була відображена перша Операція з 

використанням Основної  картки, стягується в передостанній робочий день календарного місяця в якому на Рахунку була відображена перша 

Операція з використанням Основної  картки. За кожен наступний рік обслуговування Основної  картки  стягується в дату, що відповідає 
передостанньому дню календарного місяця в якому був відкритий Рахунок. Рік обслуговування Основної  картки  дорівнює одному року. Якщо на 

дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок 

Понадлімітної заборгованості. 
2
 За кожну Додаткову карту. Стягується за кожен рік обслуговування Додаткової картки. Щороку стягується в дату, що відповідає передостанньому 

дню календарного місяця в якому була випущена Додаткова картка. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, 

комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 
3
 Нараховується відповідно до Умов надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД» 

4
 Стягується одноразово в дату переоформлення картки. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія 

стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
5
 В момент здійснення Операції на Рахунку блокується сума у розмірі до 5,9% від суми здійсненої операції. В дату відображення на Рахунку такої 

Операції, блокування суми знімається, плата списується у розмірі згідно Тарифів. При цьому, якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо 

власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 



 

- сума Понадлімітної 

заборгованості; 

- Плата за обслуговування 

кредитної заборгованості (за 

наявності); 

- сума Плати за пропуск 

Мінімального платежу (за 

наявності); 

- пропущені (не сплачені в строк) 

клієнтом Мінімальні платежі 

(повністю або частково) 

попередніх розрахункових 

періодів (за наявності) 

Не може бути меншим 50 грн. та не 

більше суми існуючої заборгованості 

за Договором  

11. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений: 

11.1.   вперше 150 грн. 

11.2.   2-й раз поспіль 300 грн. 

11.3.   3-й  раз поспіль 500 грн. 

11.4.   4-й  раз поспіль 1000 грн. 

12. Розмір процентів, що нараховується на залишок по Рахунку (річних)
 6
 11% 

13. Комісія за здійснення конверсійних операцій  1,5% 

14. Плата забезготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі Електронних 

розпоряджень: 

14.1.на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні  

14.1.1. в межах залишку на Рахунку 3 грн. 

14.1.2. за рахунок Кредиту 4,9% мін. 30 грн. 

14.2. на рахунки, відкриті в Банку: 

14.2.1. в межах залишку на Рахунку не стягується 

14.2.2. за рахунок Кредиту 4,9% мін. 30 грн. 

15. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених 

Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень 

Тариф в  залежності від 

отримувача: 

не тарифікується або 

тарифікується в розмірі до 2%, 

мін.1 грн. від суми операції
 7

 

16. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується 

готівкою при здійснення операції) 

Відповідно до Тарифів продукту 

«Прийом платежів від 

населення» 

17. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у 

вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
8
 

17 грн. 

18. Пільговий період на операції по безготівковим розрахункам картою До 60 днів 

19. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і 

хвороб
9
 

1% 

20. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових 

ризиків, пов’язаних з недобровільною втратою роботи позичальником (для 

договорів, укладених до 19.06.2017 року включно) 
10

 

39 грн. 

21. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових 

ризиків «Захист від шахрайства»
11

 
12 грн. 

22. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових 

ризиків «Страхування особистих речей» (для договорів, укладених до 

19.06.2017 року включно) 
11

 

12 грн.  

23. Щомісячна страхова премія за Програму страхування від нещасних 

випадків (для договорів, укладених до 19.06.2017 року включно) 
11

 
12 грн. 

                                                 
6
 Відсотки нараховуються на залишок коштів на Рахунку, рівний або перевищує 150 грн. На залишок власних коштів на Рахунку менше 150 грн. 

відсотки нараховуються за ставкою 0% річних. Виплата відсотків на позитивний залишок коштів, що знаходяться на Рахунку на кінець кожного 

операційного дня, здійснюється Банком щомісяця виходячи з кількості днів в періоді нарахування (факт / факт), з урахуванням вихідних (неробочих) 
днів, в останній робочий день поточного місяця, за період з дати останнього робочого дня попереднього місяця по день, попередній останньому 

робочому дню поточного місяця, включаючи його 
7
 Конкретний размір тарифу  вказується в системі Інтернет-Банк під час здійснення операції . 

8
 Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця. Плата списується за умови якщо за період з останнього робочого 

дня календарного місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється списання по передостанній робочий день звітного календарного місяця (включно) 

за Рахунком було підключено послугу (на термін мінімум один день) та за Рахунком проводилась мінімум одна операція зняття/поповнення. За умови 

якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок 
Понадлімітної заборгованості. 
9
 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, нараховується в залежності від суми фактичної кредитної заборгованості, згідно з 

умовами Договору страхування. 
10

 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, згідно з Договором страхування. 



 

24. Плата за надання довідок
11

 про стан рахунку, відкритих по картковим продуктам*: 

24.1. Надання довідки про стан Рахунку******* 75 грн. 

24.2. Надання довідки про закриття Рахунку за запитом Клієнта******* 75 грн. 

24.3. Надання довідки про підтвердження видачі платіжної  картки  

Клієнту (в т.ч. ПДВ) 
75 грн. 

24.4. Додаткові послуги: направлення  Банком довідки поштою (в т.ч. 

ПДВ)** 
6 грн. 

25. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно*** 50 грн. 

26. Плата за надання копії Договору/Оферти по картковим продуктам (в т.ч. 

ПДВ)**** 
500 грн. 

27. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків 

суб’єктів господарювання, відкритих в інших банках України*****  
1,5% 

28. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі письмових 

заяв Клієнта ( в т.ч. Постійних доручень), оформлених в підрозділах Банку
12

:  

28.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України 1% мін 15 грн 

28.2. комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів, 

телебачення 
2 грн. 

28.3. на рахунки, відкриті в Банку:  

o на ім’я Клієнта не тарифікується 

o на ім’я іншого клієнта Банку не тарифікується 

29.Плата за здійснення Банком розслідування згідно правил міжнародних 

платіжних систем за заявою клієнта про неправомірне списання з Рахунку
13

 
300 грн. 

30.  Плата за надання Клієнту виписки за вказаний період:  

30.1. У відділенні Банку виписки:  

30.1.1. за період до 2-х місяців не тарифікується 

33.1.2. за період від 2-х до 12-ти місяців 50 грн. 

30.1.3. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

30.2. Надання Клієнту електронної виписки електронною поштою:  

30.2.1. за період до 12-ти місяців не тарифікується 

30.2.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

 

* У разі оформлення довідки у відділенні   - оплачується готівкою в касу Банку. У разі замовлення довідки в представництвах Банку, де відсутня  каса, 
при замовленні довідки шляхом відправки в Банк листа на паперовому носії - оплачується шляхом списання комісії з рахунку Клієнта, згідно 

договірного списання відповідно до Умов надання і обслуговування платіжних  карт АТ «Банк Форвард». 
** тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок. 

*** стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180  днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, 

безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на 
рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Стягується за наявності на 

Рахунку залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру 

встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку. 
**** оплачується готівкою в касу Банку при оформленні Заяви на отримання копії документів. Копії документів по Договорах, які були закриті більше 

5 років тому,  не видаються. 

***** Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що надійшли, стають 
доступними для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок. 

******* Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до 

відділення Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про поточний 
розмір його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про 

платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, 

надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної 
заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально. 

 

                                                 
11 Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до відділення 
Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про поточний розмір 

його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про 

платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, 
надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної 

заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально. 
12 Стягується в дату відображення Операції на Рахунку. Розраховується від суми грошових коштів, що переказуються. Кредит на оплату плати не 
надається. Не стягується в разі проведення моментальних платежів в АТМ або Cash-in. 
13 Плата списується, після отримання Банком підтверджуючих документів про проведення операції. Написанням заяви клієнт бере на себе обов'язок 

забезпечити наявність грошових коштів  на рахунку у розмірі плати в дату написання заяви 



 

Тарифы по продуктам 

 

3.2.3.3. Кредитна картка Gold 
ID Cardtype 3700 

 
ID B2 717 

Тарифний план ТП 7/4 ДС 

Картка  MasterCard  Gold 

Строк дії  картки  5 років 

СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта Рахунку Українська грн. 

1. Плата за оформлення Пакету послуг, в т.ч. оформлення  картки  у зв’язку із закінченням строку дії раніше 

оформленої  картки : 

1.1. Основної  картки   не тарифікується 

1.2. Додаткової  картки 
1
 150 грн. 

2. Плата за обслуговування: 

 2.1.  картки , стягується щорічно не тарифікується 

 2.2. Рахунку, стягується щомісячно
2
  50 грн. 

 2.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
3
 0,15% 

3. Плата за оформлення/переоформлення Клієнту ПІН-коду не тарифікується 

4. Плата за переоформлення  картки  за ініціативою Клієнта
4
 100 грн. 

5. Плата за Блокування/Розблокування  картки  за заявою Клієнта не тарифікується 

6. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму 

понадлімітної заборгованості: 
36% 

7. Плата за видачу готівкових грошових коштів
5
: 

7.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за 

кордоном: 

7.1.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

7.1.2. за рахунок Кредиту 4,90% мін. 30 грн. 

7.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні: 

7.2.1. в межах залишку на Рахунку 1,5% мін. 15 грн. 

7.2.2. за рахунок Кредиту 5,9% мін. 30 грн. 

7.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном: 

7.3.1. в межах залишку на Рахунку 5,9%, мін. 30 грн. 

7.3.2. за рахунок Кредиту 5,9%, мін. 30 грн. 

8. Плата за безготівкову оплату Товарів не тарифікується 

9. Плата за направлення Клієнту  щомісячного Рахунку-виписки:  

9.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише 

для договорів відкритих до 01.03.2019р.) 
27 грн. 

9.2. електронного  Рахунку-виписки електронною поштою не тарифікується 

      9.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з 

посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ) 
17 грн. 

10. Мінімальний платіж:  

10.1. Платіж за Основним боргом 0,5% від суми Основного боргу, який 

наявний у клієнта на Розрахункову 

дату 

10.2. Мінімальний платіж по Договору  Сума грошових коштів, яка 

складається з наступних складових:   

- Платіж за Основним боргом, 

- сума процентів за користування 

кредитом 

                                                 
1 За кожну Додаткову карту. Стягується за кожен рік обслуговування Додаткової картки. Щороку стягується в дату, що відповідає передостанньому 

дню календарного місяця в якому була випущена Додаткова картка. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, 
комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 
2 Вперше нараховується в останній день календарного місяця, в якому на Рахунку була відображена перша Операція (якщо перша Операція 

відображена на Рахунку в останній робочий день місяця, то плата за цей місяць не стягується). Далі стягується щомісяця в останній день календарного 
місяця при наявності власних коштів Клієнта на рахунку. При відсутності власних коштів Клієнта на рахунку в останній день календарного місяця - 

комісія стягується в день надходження коштів на рахунок до Розрахункової дати. Якщо до настання Розрахункової дати власні кошти Клієнта на 

рахунок не надійшли - комісія стягується в Розрахункову дату за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. Якщо 
останній день календарного місяця є вихідним, святковим, неробочим днем, то комісія стягується в перший робочий день наступного місяця. При 

подачі в Банк Клієнтом заяви про припинення дії договору - плата за місяць, в якому Клієнт подав таку заяву стягується в повному обсязі за повний 

календарний місяць. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в 
т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
4 Нараховується відповідно до Умов надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД»  
4 Стягується одноразово в дату переоформлення картки. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія 
стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
5
 В момент здійснення Операції на Рахунку блокується сума у розмірі до 5,9% від суми здійсненої операції. В дату відображення на Рахунку такої 

Операції, блокування суми знімається, плата списується у розмірі згідно Тарифів. При цьому, якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо 

власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 



 

- сума Понадлімітної 

заборгованості; 

- Плата за обслуговування 

кредитної заборгованості (за 

наявності); 

- сума Плати за пропуск 

Мінімального платежу (за 

наявності); 

- пропущені (не сплачені в строк) 

клієнтом Мінімальні платежі 

(повністю або частково) 

попередніх розрахункових 

періодів (за наявності) 

Не може бути меншим 50 грн. та не 

більше суми існуючої заборгованості 

за Договором  

11. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений: 

11.1.  вперше 300 грн. 

11.2.  2-й раз поспіль 500 грн. 

11.3.  3-й  раз поспіль 1000 грн. 

11.4.  4-й  раз поспіль 1500 грн. 

12. Розмір процентів, що нараховується на залишок по Рахунку (річних) 11%
6
 

13. Комісія за здійснення конверсійних операцій  1,5% 

14. Плата забезготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі Електронних 

розпоряджень: 

14.1.на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні  

14.1.1. в межах залишку на Рахунку 4 грн. 

14.1.2. за рахунок Кредиту 4,9% min. 30 грн. 

14.2. на рахунки, відкриті в Банку: 

14.2.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

14.2.2. за рахунок Кредиту 4,9% min. 30 грн. 

15. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених 

Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень 

Тариф в  залежності від 

отримувача: 

не тарифікується або 

тарифікується в розмірі до 2%, 

мін.1 грн. від суми операції
 7

 

16. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується 

готівкою при здійснення операції) 

Відповідно до Тарифів продукту 

«Прийом платежів від 

населення» 

17. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта 

у вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
8
 

17 грн. 

18. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і 

хвороб 
9
 

1% 

19. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових 

ризиків, пов’язаних з недобровільною втратою роботи позичальником (для 

договорів, укладених до 19.06.2017 року включно) 
10

 

39 грн. 

20. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових 

ризиків «Захист від шахрайства»
11

 
12 грн. 

21. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових 

ризиків «Страхування особистих речей» (для договорів, укладених до 

19.06.2017 року включно)  
11

 

12 грн.  

22. Щомісячна страхова премія за Програму страхування від нещасних 

випадків (для договорів, укладених до 19.06.2017 року включно) 
11

 
12 грн. 

23. Пільговий період на операції безготівкових розрахунків картою До 60 днів 

24. Плата за надання довідок
11 

 про стан рахунку, відкритих по картковим продуктам*: 

                                                 
6
 Відсотки нараховуються на залишок коштів на Рахунку, рівний або перевищує 150 грн. На залишок власних коштів на Рахунку менше 150 грн. 

відсотки нараховуються за ставкою 0% річних. Виплата відсотків на позитивний залишок коштів, що знаходяться на Рахунку на кінець кожного 

операційного дня, здійснюється Банком щомісяця виходячи з кількості днів в періоді нарахування (факт / факт), з урахуванням вихідних (неробочих) 

днів, в останній робочий день поточного місяця, за період з дати останнього робочого дня попереднього місяця по день, попередній останньому 
робочому дню поточного місяця, включаючи його. 
7
 Конкретний размір тарифу  вказується в системі Інтернет-Банк під час здійснення операції . 

8
 Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця. Плата списується за умови якщо за період з останнього робочого 

дня календарного місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється списання по передостанній робочий день звітного календарного місяця (включно) 
за Рахунком було підключено послугу (на термін мінімум один день) та за Рахунком проводилась мінімум одна операція зняття/поповнення. За умови 

якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок 

Понадлімітної заборгованості. 
9 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, нараховується в залежності від суми фактичної кредитної заборгованості, згідно з 

умовами Договору страхування 
10 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, згідно з Договором страхування. 



 

24.1. Надання довідки про стан Рахунку 75 грн. 

24.2. Надання довідки про закриття Рахунку за запитом Клієнта  75 грн. 

24.3. Надання довідки про підтвердження видачі платіжної  картки  

Клієнту ( в т.ч. ПДВ) 
75 грн. 

24.4. Додаткові послуги: направлення  Банком довідки поштою ( в т.ч. 

ПДВ)** 
6 грн. 

25. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно*** 50 грн. 

26. Плата за надання копії Договору/Оферти по картковим продуктам ( в т.ч. 

ПДВ)**** 
500 грн. 

27. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків 

суб’єктів господарювання, відкритих в інших банках України*****  
1,5% 

28. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі письмових 

заяв Клієнта ( в т.ч. Постійних доручень), оформлених в підрозділах Банку
12

:  

28.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України 1% мін 15 грн 

28.2. комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів, 

телебачення 
2 грн. 

28.3. на рахунки, відкриті в Банку:  

o на ім’я Клієнта не тарифікується 

o на ім’я іншого клієнта Банку не тарифікується 

29. Плата за здійснення Банком розслідування згідно правил міжнародних 

платіжних систем за заявою клієнта про неправомірне списання з Рахунку
13

 
300 грн. 

30.   Плата за надання Клієнту виписки за вказаний період:  

30.1. У відділенні Банку виписки:  

30.1.1. за період до 2-х місяців не тарифікується 

33.1.2. за період від 2-х до 12-ти місяців 50 грн. 

30.1.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

30.2. Надання Клієнту електронної виписки електронною поштою:  

30.2.1. за період до 12-ти місяців не тарифікується 

30.2.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

 

* У разі оформлення довідки у відділенні   - оплачується готівкою в касу Банку. У разі замовлення довідки в представництвах Банку, де відсутня  каса, 
при замовленні довідки шляхом відправки в Банк листа на паперовому носії - оплачується шляхом списання комісії з рахунку Клієнта, згідно 

договірного списання відповідно до Умов надання і обслуговування платіжних  карт АТ «Банк Форвард». 
** тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок. 

*** стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180  днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, 

безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на 
рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Стягується за наявності на 

Рахунку   

залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру встановленої 
комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку. 

**** оплачується готівкою в касу Банку при оформленні Заяви на отримання копії документів. Копії документів по Договорах, які були закриті більше 

5 років тому,  не видаються. 
***** Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що надійшли, стають 

доступними для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок. 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                               
11 Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до відділення 
Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про поточний розмір 

його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про 

платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, 
надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної 

заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально. 
12 Стягується в дату відображення Операції на Рахунку. Розраховується від суми грошових коштів, що переказуються. Кредит на оплату плати не 
надається. Не стягується в разі проведення моментальних платежів в АТМ або Cash-in. 
13 Плата списується, після отримання Банком підтверджуючих документів про проведення операції. Написанням заяви клієнт бере на себе обов'язок 

забезпечити наявність грошових коштів  на рахунку у розмірі плати в дату написання заяви. 



 

Тарифи по продуктам 

3.2.3.4. Кредитна картка Visa Platinum ID Cardtype 3614 ID B2 644 

Тарифний план ТП 6/1ДС 

Картка  MasterCard Platinum 

Строк дії  картки  1 рік 

СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта Рахунку Українська грн. 

1. Плата за оформлення Пакету послуг, в т.ч. оформлення  картки  у зв’язку із закінченням строку дії раніше 

оформленої  картки 
 

1.1. Основної  картки  не тарифікується 

1.2. Додаткової  картки
1
 450,00 грн. 

2. Плата за обслуговування: 

 2.1.  картки , стягується щорічно не тарифікується 

 2.2. Рахунку, стягується щомісячно
2
 175,00 грн. 

 2.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
3
 не тарифікується 

3. Плата за оформлення/переоформлення Клієнту ПІНа не тарифікується 

4. Плата за переоформлення  картки  за ініціативою Клієнта
4
 150,00 грн. 

5. Плата за Блокування/Розблокування  картки  за заявою Клієнта не тарифікується 

6. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму 

понадлімітної заборгованості: 
26% 

7. Плата за видачу готівкових грошових коштів
5
:   

7.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за 

кордоном 

7.1.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

7.1.2. за рахунок Кредиту 2,90% мін.  

7.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні: 

7.2.1. в межах залишку на Рахунку 1,5% мін. 30 грн. 

7.2.2. за рахунок Кредиту 2,90% мін. 30 грн 

7.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном: 

7.3.1. в межах залишку на Рахунку 1,5% мін. 30 грн 

7.3.2. за рахунок Кредиту 1,9% мін. 30 грн 

8. Плата за безготівкову оплату Товарів не тарифікується 

9. Плата за направлення Клієнту  щомісячного Рахунку-виписки:  

9.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише 

для договорів відкритих до 01.03.2019р.) 
не тарифікується 

9.2. електронного  Рахунку-виписки електронною поштою не тарифікується 

      9.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з 

посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ) 
17 грн. 

10. Мінімальний платіж:  

10.1. Платіж за Основним боргом 0,5% від суми Основного боргу, який 

наявний у клієнта на Розрахункову 

дату 

10.2. Мінімальний платіж по Договору  Сума грошових коштів, яка 

складається з наступних складових:   

- Платіж за Основним боргом, 

- сума процентів за користування 

кредитом 

- сума Понадлімітної 

заборгованості; 

                                                 
1 За кожну Додаткову карту. Стягується за кожен рік обслуговування Додаткової картки. Щороку стягується в дату, що відповідає передостанньому 

дню календарного місяця в якому була випущена Додаткова картка. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, 

комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 
2 Вперше нараховується в останній день календарного місяця, в якому на Рахунку була відображена перша Операція (якщо перша Операція 

відображена на Рахунку в останній робочий день місяця, то плата за цей місяць не стягується). Далі стягується щомісяця в останній день календарного 

місяця при наявності власних коштів Клієнта на рахунку. При відсутності власних коштів Клієнта на рахунку в останній день календарного місяця - 
комісія стягується в день надходження коштів на рахунок до Розрахункової дати. Якщо до настання Розрахункової дати власні кошти Клієнта на 

рахунок не надійшли - комісія стягується в Розрахункову дату за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. Якщо 

останній день календарного місяця є вихідним, святковим, неробочим днем, то комісія стягується в перший робочий день наступного місяця. При 
подачі в Банк Клієнтом заяви про припинення дії договору - плата за місяць, в якому Клієнт подав таку заяву стягується в повному обсязі за повний 

календарний місяць. При стягненні перший раз становить 198,99 грн. З урахуванням Плати за оформлення Пакета послуг, комісійна винагорода, яка 

утримувалась з Клієнта, становить 199,00 грн. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за 
рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 
3 Нараховується відповідно до Умов надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД»  
4 Стягується одноразово в дату переоформлення картки. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія 
стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
5
 В момент здійснення Операції на Рахунку блокується сума у розмірі до 5,9% від суми здійсненої операції. В дату відображення на Рахунку такої 

Операції, блокування суми знімається, плата списується у розмірі згідно Тарифів. При цьому, якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо 

власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 



 

- Плата за обслуговування 

кредитної заборгованості (за 

наявності); 

- сума Плати за пропуск 

Мінімального платежу (за 

наявності); 

- пропущені (не сплачені в строк) 

клієнтом Мінімальні платежі 

(повністю або частково) 

попередніх розрахункових 

періодів (за наявності) 

Не може бути меншим 50 грн. та не 

більше суми існуючої заборгованості 

за Договором  

11. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений: 

11.1.  вперше 150 грн. 

11.2.  2-й раз поспіль 300 грн. 

11.3.  3-й  раз поспіль 500 грн. 

11.4.  4-й  раз поспіль 1000 грн. 

12. Розмір процентів, що нараховується на залишок по Рахунку (річних)
6
 12% 

13. Комісія за здійснення конверсійних операцій  1% 

14. Плата забезготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі Електронних 

розпоряджень: 

14.1.на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні  

14.1.1. в межах залишку на Рахунку 3 грн. 

14.1.2. за рахунок Кредиту 4,9% min 30 грн. 

14.2. на рахунки, відкриті в Банку: 

14.2.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

14.2.2. за рахунок Кредиту 4,9% min 30 грн. 

15. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених 

Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень 

Тариф в  залежності від 

отримувача: 

не тарифікується або 

тарифікується в розмірі до 2%, 

мін.1 грн. від суми операції
 7

 

16. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується 

готівкою при здійснення операції) 

Відповідно до Тарифів продукту 

«Прийом платежів від 

населення» 

17. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта 

у вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
8
 

17 грн. 

18. Пільговий період на операції безготівкових розрахунків картою
 9
 до 60 днів 

19. Плата за списання та переказ коштів з Рахунку на користь Priority Pass за 

одне відвідування залів очікування аеропортів з використанням сервісної  

картки  Priority Pass
10

 

відповідно до тарифів компанії 

Priority Pass
 

20. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і 

хвороб 
11

 
0,49% 

21. Плата за надання довідок
12

 про стан рахунку, відкритих по картковим продуктам*: 

21.1. Надання довідки про стан Рахунку 75 грн. 

                                                 
6 Відсотки нараховуються на залишок коштів на Рахунку, рівний або перевищує 150 грн. На залишок власних коштів на Рахунку менше 150 грн. 

відсотки нараховуються за ставкою 0% річних. Виплата відсотків на позитивний залишок коштів, що знаходяться на Рахунку на кінець кожного 

операційного дня, здійснюється Банком щомісяця виходячи з кількості днів в періоді нарахування (факт/факт), з урахуванням вихідних (неробочих) 

днів, в останній робочий день поточного місяця, за період з дати останнього робочого дня попереднього місяця по день, попередній останньому 

робочому дню поточного місяця, включаючи його. 
7 Конкретний размір тарифу  вказується в системі Інтернет-Банк під час здійснення операції . 
8
 Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця. Плата списується за умови якщо за період з останнього робочого 

дня календарного місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється списання по передостанній робочий день звітного календарного місяця (включно) 
за Рахунком було підключено послугу (на термін мінімум один день) та за Рахунком проводилась мінімум одна операція зняття/поповнення. За умови 

якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок 

Понадлімітної заборгованості. 
9 На операції по безготівковим розрахункам картою. 
10 Списання коштів здійснюється в національній валюті за офіційним курсом НБУ на дату платежу на підставі отриманого Банком рахунку від компанії 

Priority Pass за візити Клієнта та / або його гостей в зали очікування аеропортів з використанням сервісної  картки  Priority Pass. Згідно тарифу компанії 
Priority Pass вартість одного відвідування однією людиною становить 27 дол. США (може бути змінений компанією Priority Pass в односторонньому 

порядку).  
11 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, нараховується в залежності від суми фактичної кредитної заборгованості, згідно з 
умовами Договору страхування. 
12

 Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до відділення 

Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про поточний розмір 

його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про 
платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, 

надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної 

заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально. 



 

21.2. Надання довідки про закриття Рахунку за запитом Клієнта  75 грн. 

21.3. Надання довідки про підтвердження видачі платіжної  картки  

Клієнту ( в т.ч. ПДВ) 
75 грн. 

21.4. Додаткові послуги: направлення  Банком довідки поштою ( в т.ч. 

ПДВ)** 
6 грн. 

22. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно*** 50 грн. 

23. Плата за надання копії Договору/Оферти по картковим продуктам ( в т.ч. 

ПДВ)**** 
500 грн. 

24. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків 

суб’єктів господарювання, відкритих в інших банках України*****  
1,5% 

25. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі письмових 

заяв Клієнта ( в т.ч. Постійних доручень), оформлених в підрозділах Банку
13 : 

25.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України 1% мін 15 грн 

25.2. комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів, 

телебачення 
2 грн. 

25.3. на рахунки, відкриті в Банку:  

o на ім’я Клієнта не тарифікується 

o на ім’я іншого клієнта Банку не тарифікується 

26. Плата за здійснення Банком розслідування згідно правил міжнародних 

платіжних систем за заявою клієнта про неправомірне списання з Рахунку
14

 
300 грн. 

27.    Плата за надання Клієнту виписки за вказаний період:  

27.1. У відділенні Банку виписки:  

27.1.1. за період до 2-х місяців не тарифікується 

33.1.2. за період від 2-х до 12-ти місяців 50 грн. 

27.1.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

27.2. Надання Клієнту електронної виписки електронною 

поштою: 
 

27.2.1. за період до 12-ти місяців не тарифікується 

27.2.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

 

* У разі оформлення довідки у відділенні   - оплачується готівкою в касу Банку. У разі замовлення довідки в представництвах Банку, де відсутня  каса, 
при замовленні довідки шляхом відправки в Банк листа на паперовому носії - оплачується шляхом списання комісії з рахунку Клієнта, згідно 

договірного списання відповідно до Умов надання і обслуговування платіжних  карт АТ «Банк Форвард». 

** тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок. 

*** стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180  днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, 

безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на 

рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Стягується за наявності на 
Рахунку залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру 

встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку. 

**** оплачується готівкою в касу Банку при оформленні Заяви на отримання копії документів. Копії документів по Договорах, які були закриті більше 
5 років тому,  не видаються. 

***** Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що надійшли, стають 

доступними для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок. 

                                                 
13

 Стягується в дату відображення Операції на Рахунку. Розраховується від суми грошових коштів, що переказуються. Кредит на оплату плати не 

надається. Не стягується в разі проведення моментальних платежів в АТМ або Cash-in. 
14

 Плата списується, після отримання Банком підтверджуючих документів про проведення операції. Написанням заяви клієнт бере на себе обов'язок 

забезпечити наявність грошових коштів  на рахунку у розмірі плати в дату написання заяви 



 

Тарифи по продукту 

3.2.3.5. Forward Кредитка - Go Shopping (DS) ID Cardtype 6878 ID B2 514 

Тарифний план ТП «Go Shopping» (DS) 

Картка  MasterCard  Gold 

Строк дії  картки  5 років 

 

СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта Рахунку Українська грн. 

1. Плата за обслуговування: 

 1.1.  картки , стягується щорічно1 299,00 грн. 

 1.2. Рахунку, стягується щомісячно не тарифікується 

 1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно2 0,15% 

2. Плата за оформлення та обслуговування Додаткової  картки3 150 грн. 

3. Плата за оформлення/переоформлення Клієнту ПІН-коду не тарифікується 

4. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта4 100 грн. 

5. Плата за Блокування/Розблокування картки  за заявою Клієнта не тарифікується 

6. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму 

понадлімітної заборгованості: 
42% 

7. Плата за видачу готівкових грошових коштів5:   

7.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за кордоном 

7.1.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

7.1.2. за рахунок Кредиту 4,9% мін. 30 грн. 

7.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні 

7.2.1. в межах залишку на Рахунку 1,5% мін. 15 грн. 

7.2.2. за рахунок Кредиту 5,9% мін. 30 грн. 

7.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки других за кордном 

7.3.1. в межах залишку на Рахунку 5,9% мін. 30 грн. 

7.3.2. за рахунок Кредиту 5,9% мін. 30 грн. 

8. Плата за безготівкову оплату Товарів не тарифікується 

9. Плата за направлення Клієнту  щомісячного Рахунку-виписки:  

9.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише для 

договорів відкритих до 01.03.2019р.) 
27 грн. 

9.2. електронного  Рахунку-виписки електронною поштою не тарифікується 

      9.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з посиланням на 

електронний файл (в т.ч. ПДВ) 
17 грн. 

10. Мінімальний платіж:  

10.1. Платіж за Основним боргом 0,5% від суми Основного боргу, який 

наявний у клієнта на Розрахункову дату 

10.2. Мінімальний платіж по Договору  Сума грошових коштів, яка складається 

з наступних складових:   

- Платіж за Основним боргом, 

- сума процентів за користування 

кредитом 

- сума Понадлімітної заборгованості; 

- Плата за обслуговування кредитної 

заборгованості (за наявності); 

- сума Плати за пропуск 

Мінімального платежу (за 

наявності); 

- пропущені (не сплачені в строк) 

клієнтом Мінімальні платежі 

(повністю або частково) попередніх 

розрахункових періодів (за 

наявності) 

Не може бути меншим 50 грн. та не 

                                                 
1
 Стягується за кожен рік обслуговування Основної  картки. Вперше стягується в місяць, в якому на Рахунку була відображена перша Операція з 

використанням Основної  картки. За рік обслуговування Основної  картки, в якому на Рахунку була відображена перша Операція з використанням 

Основної  картки, стягується в передостанній робочий день календарного місяця в якому на Рахунку була відображена перша Операція з 
використанням Основної  картки. За кожен наступний рік обслуговування Основної  картки  стягується в дату, що відповідає передостанньому дню 

календарного місяця в якому був відкритий Рахунок. Рік обслуговування Основної  картки  дорівнює одному року. Якщо на дату списання плати на 

Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
2
 Нараховується відповідно до Умов надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД». 

3
 За кожну Додаткову карту. Стягується за кожен рік обслуговування Додаткової картки. Щороку стягується в дату, що відповідає передостанньому 

дню календарного місяця в якому була випущена Додаткова картка. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, 

комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 
4
 Стягується одноразово в дату переоформлення картки. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія 

стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
5
 В момент здійснення Операції на Рахунку блокується сума у розмірі до 5,9% від суми здійсненої операції. В дату відображення на Рахунку такої 

Операції, блокування суми знімається, плата списується у розмірі згідно Тарифів. При цьому, якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо 

власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 



 

більше суми існуючої заборгованості за 

Договором  

11. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений: 

11.1. вперше 150 грн. 

11.2. 2-й раз поспіль 300 грн. 

11.3. 3-й раз поспіль 500 грн. 

11.4. 4-й раз поспіль 1000 грн. 

12. Розмір процентів, що нараховується на залишок по Рахунку (річних)
6
 12% 

13. Комісія за здійснення конверсійних операцій  1,5% 

14. Плата забезготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі Електронних 

розпоряджень: 

14.1.на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні  

14.1.1. в межах залишку на Рахунку 3 грн 

14.1.2. за рахунок Кредиту 4,9% мін. 30 грн. 

14.2. на рахунки, відкриті в Банку: 

14.2.1. в межах залишку на Рахунку не стягується 

14.2.2. за рахунок Кредиту 4,9% мін. 30 грн. 

15. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених 

Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень 

Тариф в  залежності від отримувача: 

не тарифікується або 

тарифікується в розмірі до 2%, мін.1 

грн. від суми операції
 7
 

16. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується 

готівкою при здійснення операції) 

Відповідно до Тарифів продукту 

«Прийом платежів від населення» 

17. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта 

у вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
8
 

17 грн. 

18. Пільговий період: 

18.1. на першу після відкриття Рахунку операцію безготівкового 

розрахунку Картою  
до 90 днів 

18.2. на другу та кожну наступну операцію безготівкового розрахунку 

Картою 
до 60 днів 

19. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і 

хвороб
9
 

1% 

20. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових 

ризиків, пов’язаних з недобровільною втратою роботи позичальником (для 

договорів, укладених до 19.06.2017 року включно) 
10

  

39 грн. 

21. Щомісячна страхова премія за Програму страхування від нещасних 

випадків (для договорів, укладених до 19.06.2017 року включно)  10 
12 грн 

22. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових 

ризиків «Захист від шахрайства» 10 
12 грн. 

23. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових 

ризиків «Страхування особистих речей» (для договорів, укладених до 

19.06.2017 року включно)10 

12 грн.  

24. Плата за надання довідок
11

 про стан рахунку, відкритих по картковим продуктам*: 

24.1. Надання довідки про стан Рахунку******* 75,00 грн. 

24.2. Надання довідки про закриття Рахунку за запитом Клієнта******* 75,00 грн. 

24.3. Надання довідки про підтвердження видачі платіжної  картки  

Клієнту ( в т.ч. ПДВ) 
75,00 грн. 

                                                 
6
 Відсотки нараховуються на залишок коштів на Рахунку, рівний або перевищує 150 грн. На залишок власних коштів на Рахунку менше 150 грн. 

відсотки нараховуються за ставкою 0% річних. Виплата відсотків на позитивний залишок коштів, що знаходяться на Рахунку на кінець кожного 

операційного дня, здійснюється Банком щомісяця виходячи з кількості днів в періоді нарахування (факт / факт), з урахуванням вихідних (неробочих) 
днів, в останній робочий день поточного місяця, за період з дати останнього робочого дня попереднього місяця по день, попередній останньому 

робочому дню поточного місяця, включаючи його. 
7
 Конкретний размір тарифу  вказується в системі Інтернет-Банк під час здійснення операції . 

8
 Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця. Плата списується за умови якщо за період з останнього робочого 

дня календарного місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється списання по передостанній робочий день звітного календарного місяця (включно) 

за Рахунком було підключено послугу (на термін мінімум один день) та за Рахунком проводилась мінімум одна операція зняття/поповнення. За умови 

якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок 
Понадлімітної заборгованості. 
9
 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, нараховується в залежності від суми фактичної кредитної заборгованості, згідно з 

умовами Договору страхування. 
10

 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, згідно з Договором страхування.   
11

  Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до відділення 

Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про поточний розмір 

його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про 
платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, 

надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної 

заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально. 

 



 

24.4. Додаткові послуги: направлення  Банком довідки поштою ( в т.ч. 

ПДВ)** 
6,00 грн. 

25. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно*** 50 грн. 

26. Плата за надання копії Договору/Оферти по картковим продуктам ( в т.ч. 

ПДВ)**** 
500 грн. 

27. Програма лояльності 
Програма лояльності CashBack 

(кеш-бек)***** 

28. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків 

суб’єктів господарювання, відкритих в інших банках України****** 
1,5% 

29. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі письмових заяв 

Клієнта ( в т.ч. Постійних доручень), оформлених в підрозділах Банку
12

:  

29.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України 1% мін 15 грн 

29.2. комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів, 

телебачення 
2 грн. 

29.3. на рахунки, відкриті в Банку:  

o на ім’я Клієнта не тарифікується 

o на ім’я іншого клієнта Банку не тарифікується 

30Плата за здійснення Банком розслідування згідно правил міжнародних 

платіжних систем за заявою клієнта про неправомірне списання з Рахунку
13

 
300 грн. 

29. Плата за надання Клієнту виписки за вказаний період:  

29.1. У відділенні Банку виписки:  

29.1.1. за період до 2-х місяців не тарифікується 

29.1.2. за період від 2-х до 12-ти місяців 50 грн. 

29.1.3. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

29.2. Надання Клієнту електронної виписки електронною 

поштою: 
 

29.2.1. за період до 12-ти місяців не тарифікується 

29.2.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

 

* У разі оформлення довідки у відділенні   - оплачується готівкою в касу Банку. У разі замовлення довідки в представництвах Банку, де відсутня  каса, 
при замовленні довідки шляхом відправки в Банк листа на паперовому носії - оплачується шляхом списання комісії з рахунку Клієнта, згідно 

договірного списання відповідно до Умов надання і обслуговування платіжних  карт АТ «Банк Форвард». 

** тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок. 
*** стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180  днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, 

безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на 

рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Стягується за наявності на 
Рахунку залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру 

встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку. 

**** оплачується готівкою в касу Банку при оформленні Заяви на отримання копії документів. Копії документів по Договорах, які були закриті більше 
5 років тому,  не видаються. 

*****відповідно до додатку №3 Усов надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД» 

****** Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що надійшли, стають 
доступними для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок. 

******* Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до 

відділення Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про поточний 
розмір його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про 

платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, 

надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної 
заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально. 

 

 
 

                                                 
12

 Стягується в дату відображення Операції на Рахунку. Розраховується від суми грошових коштів, що переказуються. Кредит на оплату плати не 

надається. Не стягується в разі проведення моментальних платежів в АТМ або Cash-in. 
13

 Плата списується, після отримання Банком підтверджуючих документів про проведення операції. Написанням заяви клієнт бере на себе обов'язок 

забезпечити наявність грошових коштів  на рахунку у розмірі плати в дату написання заяви 



 

3.3. Кредитні  картки  з 20.06.2017 
 

Тарифи по продуктам 
3.3.1. Кредитна картка Форвард MC 25%_new (CS) ID Cardtype 7491 ID B2 537 

    
Тарифний план ТП 25/ КС 

Картка  MasterCard Debit 
Строк дії  картки  5 років 

СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта Рахунку Українська грн. 

1. Плата за обслуговування:  

 1.1.  картки , стягується щорічно не тарифікується 

 1.2.  Рахунку, стягується щомісячно не тарифікується 

 1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
1
 2,5% 

2. Плата за оформлення та обслуговування Додаткової  картки 
2
  25 грн. 

3. Плата за оформлення/переоформлення Клієнту ПІН-коду не тарифікується 

4. Плата за переоформлення  картки  за ініціативою Клієнта
3
 50 грн. 

5. Плата за Блокування/Розблокування  картки  за заявою Клієнта не тарифікується 

6. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму 

понадлімітної заборгованості: 
 

6.1. протягом пільгового періоду 0,001% 

6.2. після закінчення пільгового періоду та по операціям, на які пільгови 

період не поширюється 
25% 

7. Плата за видачу готівкових грошових коштів
4
: 

7.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за 

кордоном 

7.1.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

7.1.2. за рахунок Кредиту 4,90% мін. 30 грн. 

7.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні: 

7.2.1. в межах залишку на Рахунку 1,5% мін. 15 грн. 

7.2.2. за рахунок Кредиту 5,90% мін. 30грн. 

7.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:  

7.3.1. в межах залишку на Рахунку 5,9%, мін. 30 грн. 

7.3.2. за рахунок Кредиту 5,9%, мін. 30 грн. 

8. Плата за безготівкову оплату Товарів не тарифікується 

9. Плата за направлення Клієнту  щомісячного Рахунку-виписки:  

9.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише 

для договорів відкритих до 01.03.2019р.) 
27 грн. 

9.2. електронного  Рахунку-виписки електронною поштою не тарифікується 

      9.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з 

посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ) 
17 грн. 

10. Мінімальний платіж:  

10.1. Платіж за Основним боргом 0,5% від суми Основного боргу, який 

наявний у клієнта на Розрахункову 

дату 

10.2. Мінімальний платіж по Договору  Сума грошових коштів, яка 

складається з наступних складових:   

- Платіж за Основним боргом, 

- сума процентів за користування 

кредитом 

- сума Понадлімітної 

заборгованості; 

- Плата за обслуговування 

                                                 
1 Нараховується відповідно до Умов надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД»  
2 За кожну Додаткову карту. Стягується за кожен рік обслуговування Додаткової картки. Щороку стягується в дату, що відповідає передостанньому 
дню календарного місяця в якому була випущена Додаткова картка. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, 

комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 
3 Стягується одноразово в дату переоформлення картки. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія 
стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
4
 В момент здійснення Операції на Рахунку блокується сума у розмірі до 5,9% від суми здійсненої операції. В дату відображення на Рахунку такої 

Операції, блокування суми знімається, плата списується у розмірі згідно Тарифів. При цьому, якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо 

власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 



 

кредитної заборгованості (за 

наявності); 

- сума Плати за пропуск 

Мінімального платежу (за 

наявності); 

- пропущені (не сплачені в строк) 

клієнтом Мінімальні платежі 

(повністю або частково) 

попередніх розрахункових 

періодів (за наявності) 

Не може бути меншим 50 грн. та не 

більше суми існуючої заборгованості 

за Договором  

11. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений: 

11.1.  вперше 150 грн. 

11.2.  2-й раз поспіль 250 грн. 

11.3.  3-й  раз поспіль 250 грн. 

11.4.  4-й  раз поспіль 400 грн. 

12. Розмір процентів, що нараховуться на залишок по Рахунку (річних)
5
 0% 

13. Комісія за здійснення конверсійних операцій  1,5% 

14. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі 

Електронних розпоряджень: 

14.1.на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні 

14.1.1. в межах залишку на Рахунку 4 грн. 

14.1.2. за рахунок Кредиту 4,90% min. 30 грн. 

14.2. на рахунки, відкриті в Банку: 

14.2.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

14.2.2.за рахунок Кредиту 4,90% min. 30 грн. 

15. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених 

Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень 

Тариф в  залежності від 

отримувача: 

не тарифікується або 

тарифікується в розмірі до 2%, 

мин.1 грн. від суми операції
 6
 

16. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується 

готівкою при здійсненні операції) 

Відповідно до Тарифів продукту 

«Прийом платежів від 

населення» 

17. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта 

у вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
7
 

17 грн. 

18. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і 

хвороб 
8
 

1 % 

19. Плата за надання довідок
9
 про стан рахунку, відкритих по картковим продуктам*: 

19.1. Надання довідки про стан Рахунку 75 грн. 

19.2. Надання довідки про закриття Рахунку за запитом Клієнта  75 грн. 

19.3. Надання довідки про підтвердження видачі платіжної  картки  

Клієнту (в т.ч. ПДВ) 

75 грн. 

19.4. Додаткові послуги: направлення  Банком довідки поштою ( в т.ч. 

ПДВ)** 

6 грн. 

                                                 
5 Виплата відсотків на позитивний залишок коштів, що знаходяться на Рахунку на кінець кожного операційного дня, здійснюється Банком щомісячно 

виходячи з кількості днів в періоді нарахування (факт/факт), з врахуванням вихідних (неробочих) днів, в останній рабочий  день поточного місяця, за 
період з дати останнього нарахування, тобто з дати, наступної за останнім робочим днем попереднього місяця, по останній робочий день поточного 

місяця, включаючи його. 
6 Конкретний размір тарифу  вказується в системі Інтернет-Банк під час здійснення операції. 
7
 Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця. Плата списується за умови якщо за період з останнього робочого 

дня календарного місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється списання по передостанній робочий день звітного календарного місяця (включно) 

за Рахунком було підключено послугу (на термін мінімум один день) та за Рахунком проводилась мінімум одна операція зняття/поповнення. За умови 
якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок 

Понадлімітної заборгованості. 
8 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, нараховується в залежності від суми фактичної кредитної заборгованості, згідно з 
умовами Договору страхування. 
9
 Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до відділення 

Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про поточний розмір 

його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про 
платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, 

надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної 

заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально. 



 

20. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно*** 50 грн. 

21. Плата за надання копії Договору/Оферти по картковим продуктам ( в т.ч. 

ПДВ)**** 
500 грн. 

22. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків 

суб’єктів господарювання, відкритих в інших банках України*****  
1,5% 

23. Пільговий період на операції безготівкових розрахунків Картою до 60 дней 

24. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі письмових 

заяв Клієнта (в т.ч. Постійних доручень), оформлених в підрозділах Банку
10

:  

24.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України 1% мін 15 грн 

24.2. комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів, 

телебачення 
2 грн. 

24.3. на рахунки, відкриті в Банку:  

o на ім’я Клієнта не тарифікується 

o на ім’я іншого клієнта Банку не тарифікується 

25. Плата за здійснення Банком розслідування згідно правил міжнародних 

платіжних систем за заявою клієнта про неправомірне списання з Рахунку
11

 
300 грн. 

26. Плата за надання Клієнту виписки за вказаний період:  

26.1. У відділенні Банку виписки:  

26.1.1. за період до 2-х місяців не тарифікується 

26.1.2. за період від 2-х до 12-ти місяців 50 грн. 

26.1.3. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

26.2. Надання Клієнту електронної виписки електронною поштою:  

26.2.1. за період до 12-ти місяців не тарифікується 

26.2.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

 
* У разі оформлення довідки у відділенні   - оплачується готівкою в касу Банку. У разі замовлення довідки в представництвах Банку, де відсутня  каса, 
при замовленні довідки шляхом відправки в Банк листа на паперовому носії - оплачується шляхом списання комісії з рахунку Клієнта, згідно 

договірного списання відповідно до Умов надання і обслуговування платіжних  карт АТ «Банк Форвард». 

** тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок. 
*** стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180  днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, 

безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на 

рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Стягується за наявності на 

Рахунку залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру 

встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку. 

**** оплачується готівкою в касу Банку при оформленні Заяви на отримання копії документів. Копії документів по Договорах, які були закриті більше 
5 років тому,  не видаються. 

***** у відповідності до Додатку 3 Умов надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД» 

****** Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що надійшли, стають 
доступними для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок. 
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 Стягується в дату відображення Операції на Рахунку. Розраховується від суми грошових коштів, що переказуються. Кредит на оплату плати не 

надається. Не стягується в разі проведення моментальних платежів в АТМ або Cash-in.  
11

 Плата списується, після отримання Банком підтверджуючих документів про проведення операції. Написанням заяви клієнт бере на себе обов’язок 

забезпечити наявність грошових коштів  на рахунку у розмірі плати в дату написання заяви.  

 



 

Тарифи по продуктам 

3.3.2. 
Кредитна картка Форвард MC 25%/16_new 

(CS)  

Картка  
MasterCard Debit 

ID Cardtype 7493 ID B2 538 

Тарифний план ТП 25%/16 (CS) 

Строк дії  картки  5 років 

СТАТТЯ / НАЙМЕНУВАННЯ ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта рахунку Українска гривня 

1. Плата за обслуговування:  

 1.1.  картки , стягується щорічно не тарифікується 

 1.2.  Рахунку, стягується щомісячно не тарифікується 

 1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
1
 2,5% 

2. Плата за оформлення та обслуговування Додаткової  картки
2
  25 грн. 

3. Плата за оформлення/переоформлення Клієнту ПІН-коду не тарифікується 

4. Плата за переоформлення  картки  за ініціативою Клієнта
3
 50 грн. 

5. Плата за Блокування/Розблокування  картки  за заявою Клієнта не тарифікується 

6. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму 

понадлімітної заборгованості: 
 

6.1. протягом пільгового періоду 0,001% 

6.2. після закінчення пільгового періоду та по операціям, на які пільгови 

період не поширюється 
25% 

7. Плата за видачу готівкових грошових коштів
4
: 

7.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за 

кордоном 

7.1.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

7.1.2. за рахунок Кредиту 4,90% мін. 30 грн. 

7.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні: 

7.2.1. в межах залишку на Рахунку 1,5% мін. 15 грн. 

7.2.2. за рахунок Кредиту 5,90% мін. 30грн. 

7.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:  

7.3.1. в межах залишку на Рахунку 5,9%, мін. 30 грн. 

7.3.2. за рахунок Кредиту 5,9%, мін. 30 грн. 

8. Плата за безготівкову оплату Товарів не тарифікується 

9. Плата за направлення Клієнту  щомісячного Рахунку-виписки:  

9.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише 

для договорів відкритих до 01.03.2019р.) 
27 грн. 

9.2. електронного  Рахунку-виписки електронною поштою не тарифікується 

      9.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з 

посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ) 
17 грн. 

10. Мінімальний платіж:  

10.1. Платіж за Основним боргом 0,5% від суми Основного боргу, який 

наявний у клієнта на Розрахункову 

дату 

10.2. Мінімальний платіж по Договору  Сума грошових коштів, яка 

складається з наступних складових:   

- Платіж за Основним боргом, 

- сума процентів за користування 

кредитом 

- сума Понадлімітної 

заборгованості; 

- Плата за обслуговування 

кредитної заборгованості (за 

наявності); 

- сума Плати за пропуск 

                                                 
1 Нараховується відповідно до Умов надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД»  
2 За кожну Додаткову карту. Стягується за кожен рік обслуговування Додаткової картки. Щороку стягується в дату, що відповідає передостанньому 

дню календарного місяця в якому була випущена Додаткова картка. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, 
комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 
3 Стягується одноразово в дату переоформлення картки. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія 

стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
4
 В момент здійснення Операції на Рахунку блокується сума у розмірі до 5,9% від суми здійсненої операції. В дату відображення на Рахунку такої 

Операції, блокування суми знімається, плата списується у розмірі згідно Тарифів. При цьому, якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо 

власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 



 

Мінімального платежу (за 

наявності); 

- пропущені (не сплачені в строк) 

клієнтом Мінімальні платежі 

(повністю або частково) 

попередніх розрахункових 

періодів (за наявності) 

Не може бути меншим 50 грн. та не 

більше суми існуючої заборгованості 

за Договором  

11. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений: 

11.1.  вперше 150 грн. 

11.2.  2-й раз поспіль 250 грн. 

11.3.  3-й  раз поспіль 250 грн. 

11.4.  4-й  раз поспіль 400 грн. 

12. Розмір процентів, що нараховуться на залишок по Рахунку (річних)
5
 0% 

13. Комісія за здійснення конверсійних операцій  1,5% 

14. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі 

Електронних розпоряджень: 

14.1.на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні 

14.1.1. в межах залишку на Рахунку 4 грн. 

14.1.2.за рахунок Кредиту 4,90% min. 30 грн. 

14.2. на рахунки, відкриті в Банку: 

14.2.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

14.2.2. за рахунок Кредиту 4,90% min. 30 грн. 

15. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених 

Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень 

Тариф в  залежності від 

отримувача: 

не тарифікується або 

тарифікується в розмірі до 2%, 

мин.1 грн. від суми операції
 6
 

16. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується 

готівкою при здійсненні операції) 

Відповідно до Тарифів продукту 

«Прийом платежів від 

населення» 

17. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у 

вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
7
 

17 грн. 

18. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і 

хвороб 
8
 

1 % 

19. Плата за надання довідок
9
 про стан рахунку, відкритих по картковим продуктам*: 

19.1. Надання довідки про стан Рахунку 75 грн. 

19.2. Надання довідки про закриття Рахунку за запитом Клієнта  75 грн. 

19.3. Надання довідки про підтвердження видачі платіжної  картки  

Клієнту (в т.ч. ПДВ) 

75 грн. 

19.4. Додаткові послуги: направлення  Банком довідки поштою ( в т.ч. 

ПДВ)** 

6 грн. 

20. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно*** 50 грн. 

                                                 
5
 Виплата відсотків на позитивний залишок коштів, що знаходяться на Рахунку на кінець кожного операційного дня, здійснюється Банком щомісячно 

виходячи з кількості днів в періоді нарахування (факт/факт), з врахуванням вихідних (неробочих) днів, в останній рабочий робочий день поточного 
місяця, за період з дати останнього нарахування, тобто з дати, наступної за останнім робочим днем попереднього місяця, по останній робочий день 

поточного місяця, включаючи його 
6 Конкретний размір тарифу  вказується в системі Інтернет-Банк під час здійснення операції  
7
 Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця. Плата списується за умови якщо за період з останнього робочого 

дня календарного місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється списання по передостанній робочий день звітного календарного місяця (включно) 

за Рахунком було підключено послугу (на термін мінімум один день) та за Рахунком проводилась мінімум одна операція зняття/поповнення. За умови 

якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок 
Понадлімітної заборгованості. 
8 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, нараховується в залежності від суми фактичної кредитної заборгованості, згідно з 

умовами Договору страхування. 
9
 Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до відділення 

Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про поточний розмір 

його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про 
платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, 

надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної 

заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально. 

 



 

21. Плата за надання копії Договору/Оферти по картковим продуктам ( в т.ч. 

ПДВ)**** 
500 грн. 

22. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків 

суб’єктів господарювання, відкритих в інших банках України*****  
1,5% 

23. Пільговий період на операції безготівкових розрахунків Картою до 60 днів 

24. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі письмових 

заяв Клієнта (в т.ч. Постійних доручень), оформлених в підрозділах Банку
10

:  

24.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України 1% мін 15 грн 

24.2. комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів, 

телебачення 
2 грн. 

24.3. на рахунки, відкриті в Банку:  

27. на ім’я Клієнта не тарифікується 

28. на ім’я іншого клієнта Банку не тарифікується 

25. Плата за здійснення Банком розслідування згідно правил міжнародних 

платіжних систем за заявою клієнта про неправомірне списання з Рахунку
11

 
300 грн. 

26. Плата за надання Клієнту виписки за вказаний період:  

26.1. У відділенні Банку виписки:  

26.1.1. за період до 2-х місяців не тарифікується 

26.1.2. за період від 2-х до 12-ти місяців 50 грн. 

26.1.3. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

26.2. Надання Клієнту електронної виписки електронною поштою:  

26.2.1. за період до 12-ти місяців не тарифікується 

26.2.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

 
* У разі оформлення довідки у відділенні   - оплачується готівкою в касу Банку. У разі замовлення довідки в представництвах Банку, де відсутня  каса, 

при замовленні довідки шляхом відправки в Банк листа на паперовому носії - оплачується шляхом списання комісії з рахунку Клієнта, згідно 
договірного списання відповідно до Умов надання і обслуговування платіжних  карт АТ «Банк Форвард». 

** тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок. 

*** стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180  днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, 
безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на 

рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Стягується за наявності на 

Рахунку залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру 
встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку. 

**** оплачується готівкою в касу Банку при оформленні Заяви на отримання копії документів. Копії документів по Договорах, які були закриті більше 

5 років тому,  не видаються. 
***** Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що надійшли, стають 

доступними для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок. 
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 Стягується в дату відображення Операції на Рахунку. Розраховується від суми грошових коштів, що переказуються. Кредит на оплату плати не 

надається. Не стягується в разі проведення моментальних платежів в АТМ або Cash-in. 
11

 Плата списується, після отримання Банком підтверджуючих документів про проведення операції. Написанням заяви клієнт бере на себе обов’язок 

забезпечити наявність грошових коштів  на рахунку у розмірі плати в дату написання заяви. 



 

Тарифи по продукту 

3.3.3. Кредитна картка Форвард 25%_new (CS-Rising-Standard)  ID Cardtype 7499 ID B2 539 

Тарифний план ТП CS-Rising-Standard/25 

Картка  MasterCard Debit 

Строк дії  картки  5 років 

СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта Рахунку Українська грн. 

1. Плата за обслуговування:  

 1.1.  картки , стягується щорічно не тарифікується 

 1.2.  Рахунку, стягується щомісячно не тарифікується 

 1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
1
 2,5% 

2. Плата за оформлення та обслуговування додаткової  картки
2
  25 грн. 

3. Плата за оформлення/переоформлення Клієнту ПІН-коду не тарифікується 

4. Плата за переоформлення  картки  за ініціативою Клієнта
3
 50 грн. 

5. Плата за Блокування/Розблокування  картки  за заявою Клієнта не тарифікується 

6. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму 

понадлімітної заборгованості: 
 

6.1. протягом пільгового періоду 0,001% 

6.2. після закінчення пільгового періоду та по операціям, на які пільгови 

період не поширюється 
25% 

7. Плата за видачу готівкових грошових коштів
4
: 

7.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за кордоном 

7.1.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

7.1.2. за рахунок Кредиту 4,90% мін. 30 грн. 

7.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні: 

7.2.1. в межах залишку на Рахунку 1,5% мін. 15 грн. 

7.2.2. за рахунок Кредиту 5,90% мін. 30грн. 

7.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:  

7.3.1. в межах залишку на Рахунку 5,9%, мін. 30 грн. 

7.3.2. за рахунок Кредиту 5,9%, мін. 30 грн. 

8. Плата за безготівкову оплату Товарів не тарифікується 

9. Плата за направлення Клієнту  щомісячного Рахунку-виписки:  

9.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише 

для договорів відкритих до 01.03.2019р.) 
27 грн. 

9.2. електронного  Рахунку-виписки електронною поштою не тарифікується 

      9.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з 

посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ) 
17 грн. 

10. Мінімальний платіж:  

10.1. Платіж за Основним боргом 0,5% від суми Основного боргу, який 

наявний у клієнта на Розрахункову 

дату 

10.2. Мінімальний платіж по Договору  Сума грошових коштів, яка 

складається з наступних складових:   

- Платіж за Основним боргом, 

- сума процентів за користування 

кредитом 

- сума Понадлімітної 

заборгованості; 

- Плата за обслуговування кредитної 

заборгованості (за наявності); 

- сума Плати за пропуск 

Мінімального платежу (за 

                                                 
1 Нараховується відповідно до Умов надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД»  
2 За кожну Додаткову карту. Стягується за кожен рік обслуговування Додаткової картки. Щороку стягується в дату, що відповідає передостанньому 
дню календарного місяця в якому була випущена Додаткова картка. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, 

комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 
3 Стягується одноразово в дату переоформлення картки. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія 
стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
4
 В момент здійснення Операції на Рахунку блокується сума у розмірі до 5,9% від суми здійсненої операції. В дату відображення на Рахунку такої 

Операції, блокування суми знімається, плата списується у розмірі згідно Тарифів. При цьому, якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо 

власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 



 

наявності); 

- пропущені (не сплачені в строк) 

клієнтом Мінімальні платежі 

(повністю або частково) 

попередніх розрахункових 

періодів (за наявності) 

Не може бути меншим 50 грн. та не 

більше суми існуючої заборгованості 

за Договором  

11. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений: 

11.1.  вперше 150 грн. 

11.2.  2-й раз поспіль 250 грн. 

11.3.  3-й  раз поспіль 250 грн. 

11.4.  4-й  раз поспіль 400 грн. 

12. Розмір процентів, що нараховуться на залишок по Рахунку (річних)
5
 0% 

13. Комісія за здійснення конверсійних операцій  1,5% 

14. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі Електронних 

розпоряджень: 

14.1.на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні 

14.1.1. в межах залишку на Рахунку 4 грн. 

14.1.2.за рахунок Кредиту 4,90% min. 30 грн. 

14.2. на рахунки, відкриті в Банку: 

14.2.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

14.2.2.за рахунок Кредиту 4,90% min. 30 грн. 

15. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених 

Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень 

Тариф в  залежності від отримувача: 

не тарифікується або 

тарифікується в розмірі до 2%, 

мин.1 грн. від суми операції
 6
 

16. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується 

готівкою при здійсненні операції) 

Відповідно до Тарифів продукту 

«Прийом платежів від населення» 

17. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта 

у вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
7
 

17 грн. 

18. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і 

хвороб 
8
 

1 % 

19. Плата за надання довідок
9
 про стан рахунку, відкритих по картковим продуктам*: 

19.1. Надання довідки про стан Рахунку 75 грн. 

19.2. Надання довідки про закриття Рахунку за запитом Клієнта  75 грн. 

19.3. Надання довідки про підтвердження видачі платіжної  картки  

Клієнту (в т.ч. ПДВ) 

75 грн. 

19.4. Додаткові послуги: направлення  Банком довідки поштою ( в т.ч. 

ПДВ)** 

6 грн. 

20. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно*** 50 грн. 

21. Пільговий період на операції безготівкових розрахунків Картою до 60 днів 

22. Плата за надання копії Договору/Оферти по картковим продуктам ( в т.ч. 

ПДВ)**** 
500 грн. 

23. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків 1,5% 

                                                 
5
 Виплата відсотків на позитивний залишок коштів, що знаходяться на Рахунку на кінець кожного операційного дня, здійснюється Банком щомісячно 

виходячи з кількості днів в періоді нарахування (факт/факт), з врахуванням вихідних (неробочих) днів, в останній рабочий робочий день поточного 
місяця, за період з дати останнього нарахування, тобто з дати, наступної за останнім робочим днем попереднього місяця, по останній робочий день 

поточного місяця, включаючи його. 
6 Конкретний размір тарифу  вказується в системі Інтернет-Банк під час здійснення операції. 
7
 Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця. Плата списується за умови якщо за період з останнього робочого 

дня календарного місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється списання по передостанній робочий день звітного календарного місяця (включно) 

за Рахунком було підключено послугу (на термін мінімум один день) та за Рахунком проводилась мінімум одна операція зняття/поповнення. За умови 
якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок 

Понадлімітної заборгованості. 
8 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, нараховується в залежності від суми фактичної кредитної заборгованості, згідно з 
умовами Договору страхування. 
9
 Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до відділення 

Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про поточний розмір 

його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про 
платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, 

надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної 

заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально 



 

суб’єктів господарювання, відкритих в інших банках України*****  

24. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі письмових 

заяв Клієнта (в т.ч. Постійних доручень), оформлених в підрозділах Банку
10

:  

24.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України 1% мін 15 грн 

24.2. комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів, 

телебачення 
2 грн. 

24.3. на рахунки, відкриті в Банку:  

29. на ім’я Клієнта не тарифікується 

30. на ім’я іншого клієнта Банку не тарифікується 

25. Плата за здійснення Банком розслідування згідно правил міжнародних 

платіжних систем за заявою клієнта про неправомірне списання з Рахунку
11

 
300 грн. 

26. Плата за надання Клієнту виписки за вказаний період:  

26.1. У відділенні Банку виписки:  

26.1.1. за період до 2-х місяців не тарифікується 

26.1.2. за період від 2-х до 12-ти місяців 50 грн. 

26.1.3. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

26.2. Надання Клієнту електронної виписки електронною поштою:  

26.2.1. за період до 12-ти місяців не тарифікується 

26.2.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 
 

* У разі оформлення довідки у відділенні   - оплачується готівкою в касу Банку. У разі замовлення довідки в представництвах Банку, де відсутня  каса, 
при замовленні довідки шляхом відправки в Банк листа на паперовому носії - оплачується шляхом списання комісії з рахунку Клієнта, згідно 

договірного списання відповідно до Умов надання і обслуговування платіжних  карт АТ «Банк Форвард». 

** тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок. 
*** стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180  днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, 

безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на 

рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Стягується за наявності на 
Рахунку залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру 

встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку. 

**** оплачується готівкою в касу Банку при оформленні Заяви на отримання копії документів. Копії документів по Договорах, які були закриті більше 
5 років тому,  не видаються. 

***** Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що надійшли, стають 

доступними для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок. 
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 Стягується в дату відображення Операції на Рахунку. Розраховується від суми грошових коштів, що переказуються. Кредит на оплату плати не 

надається. Не стягується в разі проведення моментальних платежів в АТМ або Cash-in.  
11

 Плата списується, після отримання Банком підтверджуючих документів про проведення операції. Написанням заяви клієнт бере на себе обов’язок 

забезпечити наявність грошових коштів  на рахунку у розмірі плати в дату написання заяви. 



 

Тарифи по продукту 

3.3.4. Кредитна картка «Виручалка»_new (DS) ID Cardtype 7482 ID B2 541 

Тарифний план ТП «Виручалка»/24 (DS) 

Картка  MasterCard Debit 

Строк дії  картки  5 років 

СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта Рахунку Українська грн. 

1. Плата за обслуговування:  

 1.1.  картки , стягується щорічно не тарифікується 

 1.2. Рахунку, стягується щомісячно не тарифікується 

 1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
1
 2,25% 

2. Плата за оформлення та обслуговування Додаткової  картки 
2
 35 грн. 

3. Плата за оформлення/переоформлення Клієнту ПІН-коду не тарифікується 

4. Плата за переоформлення  картки  за ініціативою Клієнта
3
 50 грн. 

5. Плата за Блокування/Розблокування  картки  за заявою Клієнта не тарифікується 

6. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму 

понадлімітної заборгованості: 
 

6.1. протягом пільгового періоду 0,001% 

6.2. після закінчення пільгового періоду та по операціям, на які пільгови 

період не поширюється 
24% 

7. Плата за видачу готівкових грошових коштів
4
:  

7.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за 

кордоном: 

7.1.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

7.1.2. за рахунок Кредиту 4,9% мін. 30 грн. 

7.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні: 

7.2.1. в межах залишку на Рахунку 1,5% мін. 15 грн. 

7.2.2. за рахунок Кредиту 5,9% мін. 30 грн.
 
 

7.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:  

7.3.1. в межах залишку на Рахунку 5,9%, мін. 30 грн.
 
 

7.3.2. за рахунок Кредиту 5,9%, мін. 30 грн. 

8. Плата за безготівкову оплату Товарів не тарифікується 

9. Плата за направлення Клієнту  щомісячного Рахунку-виписки:  

9.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише 

для договорів відкритих до 01.03.2019р.) 
27 грн. 

9.2. електронного  Рахунку-виписки електронною поштою не тарифікується 

      9.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з 

посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ) 
17 грн. 

10. Мінімальний платіж:  

10.1. Платіж за Основним боргом 0,5% від суми Основного боргу, який 

наявний у клієнта на Розрахункову 

дату  

10.2. Мінімальний платіж по Договору  Сума грошових коштів, яка 

складається з наступних складових:   

- Платіж за Основним боргом, 

- сума процентів за користування 

кредитом 

- сума Понадлімітної 

заборгованості; 

- Плата за обслуговування 

кредитної заборгованості (за 

наявності); 

- сума Плати за пропуск 

Мінімального платежу (за 

наявності); 

- пропущені (не сплачені в строк) 

клієнтом Мінімальні платежі 

(повністю або частково) 

                                                 
1 Нараховується відповідно до Умов надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД»  
2 За кожну Додаткову карту. Стягується за кожен рік обслуговування Додаткової картки. Щороку стягується в дату, що відповідає передостанньому 
дню календарного місяця в якому була випущена Додаткова картка. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, 

комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 
3 Стягується одноразово в дату переоформлення картки. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія 
стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
4
 В момент здійснення Операції на Рахунку блокується сума у розмірі до 5,9% від суми здійсненої операції. В дату відображення на Рахунку такої 

Операції, блокування суми знімається, плата списується у розмірі згідно Тарифів. При цьому, якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо 

власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 



 

попередніх розрахункових 

періодів (за наявності) 

Не може бути меншим 50 грн. та не 

більше суми існуючої заборгованості 

за Договором  

11. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений: 

11.1.  вперше 150 грн. 

11.2.  2-й раз поспіль 250 грн. 

11.3.  3-й  раз поспіль 250 грн. 

11.4.  4-й  раз поспіль 400 грн. 

12. Розмір процентів, що нараховуться на залишок по Рахунку (річних) не нараховуються 

13. Комісія за здійснення конверсійних операцій  1,5% 

14. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі Електронних 

розпоряджень: 

14.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні 

14.1.1. в межах залишку на Рахунку 4 грн. 

14.1.2. за рахунок Кредиту 4,9% мін. 30 грн. 

14.2. на рахунки, відкриті в Банку: 

14.2.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

14.2.2. за рахунок Кредиту 4,9% мін. 30 грн. 

15. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених 

Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень 

Тариф в  залежності від 

отримувача: 

не тарифікується або 

тарифікується в розмірі до 2%, 

мин.1 грн. від суми операції
 5
 

16. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується 

готівкою при здійсненні операції) 

Відповідно до Тарифів продукту 

«Прийом платежів від 

населення» 

17. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у 

вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
6
 

17 грн. 

18. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і 

хвороб 
7
 

1% 

19. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків 

«Захист від шахрайства»
 8

 
12 грн. 

20. Пільговий період: 

20.1. на першу після відкриття Рахунку операцію безготівкового 

розрахунку Картою 
до 90 днів 

20.2. на другу та кожну наступну операцію безготівкового розрахунку 

Картою 
до 60 днів 

21. Плата за надання довідок
9  

про стан рахунку, відкритих по картковим продуктам*: 

21.1. Надання довідки про стан Рахунку 75 грн. 

21.2. Надання довідки про закриття Рахунку на вимогу клієнта  75 грн. 

21.3. Надання довідки про підтвердження видачі платіжної  картки  

Клієнту (в т.ч. ПДВ) 
75 грн. 

21.4. Додаткові послуги: направлення  Банком довідки поштою ( в т.ч. 

ПДВ)** 
6 грн. 

22. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно*** 50 грн. 

23. Плата за надання копії Договору/Оферти по картковим продуктам ( в т.ч. 

ПДВ)**** 
500 грн. 

24. Програма лояльності  
Програма лояльності CashBack 

(кеш-бек)*****  

25. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів 1,5% 

                                                 
5 Конкретний размір тарифу  вказується в системі Інтернет-Банк під час здійснення операції. 
6
 Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця. Плата списується за умови якщо за період з останнього робочого 

дня календарного місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється списання по передостанній робочий день звітного календарного місяця (включно) 
за Рахунком було підключено послугу (на термін мінімум один день) та за Рахунком проводилась мінімум одна операція зняття/поповнення. За умови 

якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок 

Понадлімітної заборгованості. 
7 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, нараховується в залежності від суми фактичної кредитної заборгованості, згідно з 

умовами Договору страхування. 
8 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, згідно з Договором страхування. 
9
  Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до відділення 9 

Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про поточний розмір 

його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про 
платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, 

надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної 

заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально. 

 



 

господарювання, відкритих в інших банках України******  

26. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі письмових 

заяв Клієнта (в т.ч. Постійних доручень), оформлених в підрозділах Банку
10

:  

26.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України 1% мін 15 грн 

26.2. комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів, 

телебачення 
2 грн. 

26.3. на рахунки, відкриті в Банку:  

31. на ім’я Клієнта не тарифікується 

32. на ім’я іншого клієнта Банку не тарифікується 

27. Плата за здійснення Банком розслідування згідно правил міжнародних 

платіжних систем за заявою клієнта про неправомірне списання з Рахунку
11

 
300 грн. 

28. Плата за надання Клієнту виписки за вказаний період:  

28.1. У відділенні Банку виписки:  

28.1.1. за період до 2-х місяців не тарифікується 

26.1.2. за період від 2-х до 12-ти місяців 50 грн. 

26.1.3. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

28.2. Надання Клієнту електронної виписки електронною поштою:  

28.2.1. за період до 12-ти місяців не тарифікується 

28.2.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 
 

* У разі оформлення довідки у відділенні   - оплачується готівкою в касу Банку. У разі замовлення довідки в представництвах Банку, де відсутня  каса, 
при замовленні довідки шляхом відправки в Банк листа на паперовому носії - оплачується шляхом списання комісії з рахунку Клієнта, згідно 

договірного списання відповідно до Умов надання і обслуговування платіжних  карт АТ «Банк Форвард». 

** тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок. 
*** стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180  днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, 

безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на 

рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Стягується за наявності на 
Рахунку залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру 

встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку. 

**** оплачується готівкою в касу Банку при оформленні Заяви на отримання копії документів. Копії документів по Договорах, які були закриті більше 
5 років тому,  не видаються.  

*****відповідно до Додатку №3 до Умов надання та обслуговування платіжних карт АТ «БАНК ФОРВАРД» 

******Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що поступили, стають 
доступними для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок. 
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 Стягується в дату відображення Операції на Рахунку. Розраховується від суми грошових коштів, що переказуються. Кредит на оплату плати не 

надається. Не стягується в разі проведення моментальних платежів в АТМ або Cash-in.  
11

 Плата списується, після отримання Банком підтверджуючих документів про проведення операції. Написанням заяви клієнт бере на себе обов’язок 

забезпечити наявність грошових коштів  на рахунку у розмірі плати в дату написання заяви. 



 

Тарифи по продуктам 

3.3.5. Кредитна картка «Виручалка  УТМ»_new (DS) ID Cardtype 7487 ID B2 542 

Тарифний план ТП «Виручалка УТМ»/24 (DS) 

Картка  MasterCard Debit 

Строк дії  картки  5 років 

СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта Рахунку Українська грн. 

1. Плата за обслуговування:  

 1.1.  картки , стягується щорічно не тарифікується 

 1.2.  Рахунку, стягується щомісячно не тарифікується 

 1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно1 2,25% 

1. Плата за обслуговування Рахунку, стягується щомісячно:  

1.1. протягом першого року не тарифікується 

1.2. протягом другого року на наступних  років не тарифікується 

2. Плата за оформлення та обслуговування додаткової  картки2 35 грн. 

3. Плата за оформлення/переоформлення Клієнту ПІН-коду не тарифікується 

4. Плата за переоформлення  картки  за ініціативою Клієнта3 50 грн. 

5. Плата за Блокування/Розблокування  картки  за заявою Клієнта не тарифікується 

6. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму 

понадлімітної заборгованості: 
 

6.1. протягом пільгового періоду 0,001% 

6.2. після закінчення пільгового періоду та по операціям, на які пільгови період не 

поширюється 
24% 

7. Плата за видачу готівкових грошових коштів4:  

7.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за кордоном: 

7.1.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

7.1.2. за рахунок Кредиту 4,9% мін. 30 грн. 

7.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні: 

7.2.1. в межах залишку на Рахунку 1,5% мін. 15 грн. 

7.2.2. за рахунок Кредиту 5,9% мін. 30 грн.  

7.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:  

7.3.1. в межах залишку на Рахунку 5,9%, мін. 30 грн.  

7.3.2. за рахунок Кредиту 5,9%, мін. 30 грн. 

8. Плата за безготівкову оплату Товарів не тарифікується 

9. Плата за направлення Клієнту  щомісячного Рахунку-виписки:  

9.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише для 

договорів відкритих до 01.03.2019р.) 
27 грн. 

9.2. електронного  Рахунку-виписки електронною поштою не тарифікується 

      9.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з посиланням на 

електронний файл (в т.ч. ПДВ) 
17 грн. 

10. Мінімальний платіж:  

10.1. Платіж за Основним боргом 0,5% від суми Основного боргу, який 

наявний у клієнта на Розрахункову 

дату 

10.2. Мінімальний платіж по Договору  Сума грошових коштів, яка складається з 
наступних складових:   

- Платіж за Основним боргом, 

- сума процентів за користування 
кредитом 

- сума Понадлімітної заборгованості; 

- Плата за обслуговування кредитної 
заборгованості (за наявності); 

- сума Плати за пропуск Мінімального 

платежу (за наявності); 
- пропущені (не сплачені в строк) 

клієнтом Мінімальні платежі 

(повністю або частково) попередніх 
розрахункових періодів (за 

наявності) 

Не може бути меншим 50 грн. та не 
більше суми існуючої заборгованості за 

Договором  

                                                 
1
 Нараховується відповідно до Умов надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД» 

2
 За кожну Додаткову карту. Стягується за кожен рік обслуговування Додаткової картки. Щороку стягується в дату, що відповідає передостанньому 

дню календарного місяця в якому була випущена Додаткова картка. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, 

комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 
3
 Стягується одноразово в дату переоформлення картки. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія 

стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
4
 В момент здійснення Операції на Рахунку блокується сума у розмірі до 5,9% від суми здійсненої операції. В дату відображення на Рахунку такої 

Операції, блокування суми знімається, плата списується у розмірі згідно Тарифів. При цьому, якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо 

власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 



 

11. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений: 

11.1.  вперше 150 грн. 

11.2.  2-й раз поспіль 250 грн. 

11.3.  3-й  раз поспіль 250 грн. 

11.4.  4-й  раз поспіль 400 грн. 

12. Розмір процентів, що нараховуться на залишок по Рахунку (річних) не нараховуються 

13. Комісія за здійснення конверсійних операцій  1,5% 

14. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі 

Електронних розпоряджень: 

14.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні 

14.1.1. в межах залишку на Рахунку 4 грн. 

14.1.2. за рахунок Кредиту 4,9% мін. 30 грн. 

14.2. на рахунки, відкриті в Банку: 

14.2.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

14.2.2. за рахунок Кредиту 4,9% мін. 30 грн. 

15. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених 

Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень 

Тариф в  залежності від 

отримувача: 

не тарифікується або 

тарифікується в розмірі до 2%, 

мин.1 грн. від суми операції
5
 

16. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується 

готівкою при здійсненні операції) 

Відповідно до Тарифів продукту 

«Прийом платежів від 

населення» 

17. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта 

у вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
6
 

17 грн. 

18. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і 

хвороб
7
 

1% 

19. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових 

ризиків «Захист від шахрайства»
8
 

12 грн. 

20. Пільговий період: 

20.1. на першу після відкриття Рахунку операцію безготівкового 

розрахунку Картою 
до 90 днів 

20.2. на другу та кожну наступну операцію безготівкового розрахунку 

Картою 
до 60 днів 

21. Плата за надання довідок
9 
 про стан рахунку, відкритих по картковим продуктам*: 

21.1. Надання довідки про стан Рахунку 75 грн. 

21.2. Надання довідки про закриття Рахунку на вимогу клієнта  75 грн. 

21.3. Надання довідки про підтвердження видачі платіжної  картки  

Клієнту (в т.ч. ПДВ) 
75 грн. 

21.4. Додаткові послуги: направлення  Банком довідки поштою ( в т.ч. 

ПДВ)** 
6 грн. 

22. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно*** 50 грн. 

23. Плата за надання копії Договору/Оферти по картковим продуктам ( в т.ч. 

ПДВ)**** 
500 грн. 

24. Програма лояльності  
Програма лояльності CashBack 

(кеш-бек)*****  

25. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків 

суб’єктів господарювання, відкритих в інших банках України****** 
1,5% 

26. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі письмових 

заяв Клієнта (в т.ч. Постійних доручень), оформлених в підрозділах Банку
10

:  

26.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України 1% мін 15 грн 

                                                 
5 Конкретний размір тарифу  вказується в системі Інтернет-Банк під час здійснення операції . 
6 Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця. Плата списується за умови якщо за період з останнього робочого 
дня календарного місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється списання по передостанній робочий день звітного календарного місяця (включно) 

за Рахунком було підключено послугу (на термін мінімум один день) та за Рахунком проводилась мінімум одна операція зняття/поповнення. За умови 

якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок 
Понадлімітної заборгованості. 
7 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, нараховується в залежності від суми фактичної кредитної заборгованості, згідно з 

умовами Договору страхування. 
8 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, згідно з Договором страхування. 
9 Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до відділення 

Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про поточний розмір 
його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про 

платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, 

надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної 
заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально. 
10 Стягується в дату відображення Операції на Рахунку. Розраховується від суми грошових коштів, що переказуються. Кредит на оплату плати не 

надається. Не стягується в разі проведення моментальних платежів в АТМ або Cash-in.   



 

26.2. комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів, 

телебачення 
2 грн. 

26.3. на рахунки, відкриті в Банку:  

o на ім’я Клієнта не тарифікується 

o на ім’я іншого клієнта Банку не тарифікується 

27. Плата за здійснення Банком розслідування згідно правил міжнародних 

платіжних систем за заявою клієнта про неправомірне списання з Рахунку
11

 
300 грн. 

28.  Плата за надання Клієнту виписки за вказаний період:  

28.1. У відділенні Банку виписки:  

28.1.1 за період до 2-х місяців не тарифікується 

28.1.2. за період від 2-х до 12-ти місяців 50 грн. 

28.1.3. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

28.2. Надання Клієнту електронної виписки електронною поштою:  

28.2.1. за період до 12-ти місяців не тарифікується 

28.2.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

 

 

* У разі оформлення довідки у відділенні   - оплачується готівкою в касу Банку. У разі замовлення довідки в представництвах Банку, де відсутня  каса, 
при замовленні довідки шляхом відправки в Банк листа на паперовому носії - оплачується шляхом списання комісії з рахунку Клієнта, згідно 

договірного списання відповідно до Умов надання і обслуговування платіжних  карт АТ «Банк Форвард». 

** тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок. 
*** стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180  днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, 

безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на 
рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Стягується за наявності на 

Рахунку залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру 

встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку. 
**** оплачується готівкою в касу Банку при оформленні Заяви на отримання копії документів. Копії документів по Договорах, які були закриті більше 

5 років тому,  не видаються.  

*****відповідно до Додатку №3 до Умов надання та обслуговування платіжних карт АТ «БАНК ФОРВАРД» 
******Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що поступили, стають 

доступними для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

                                                 
11

 Плата списується, після отримання Банком підтверджуючих документів про проведення операції. Написанням заяви клієнт бере на себе обов’язок 

забезпечити наявність грошових коштів  на рахунку у розмірі плати в дату написання заяви. 



 

Тарифи по продукту 
 

3.3.6. Кредитна картка «Виручалка NoName»_dist (DS) ID Cardtype 7597 ID B2 556 

Тарифний план ТП «Виручалка NoName»/24 (DS) 

Картка  MasterCard Debit NoName 

Строк дії  картки  5 років 
 

СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта Рахунку Українська грн. 

1. Плата за обслуговування:  

 1.1.  картки , стягується щорічно не тарифікується 

 1.2.  Рахунку, стягується щомісячно не тарифікується 

 1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
1
 2,25% 

2. Плата за оформлення/переоформлення Клієнту ПІН-коду не тарифікується 

3. Плата за переоформлення  картки  за ініціативою Клієнта
2
 50 грн. 

4. Плата за Блокування/Розблокування  картки  за заявою Клієнта не тарифікується 

5. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму 

понадлімітної заборгованості: 
 

5.1. протягом пільгового періоду 0,001% 

5.2. після закінчення пільгового періоду та по операціям, на які пільгови 

період не поширюється 
24% 

6. Плата за видачу готівкових грошових коштів
3
:  

6.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за кордоном: 

6.1.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

6.1.2. за рахунок Кредиту 4,9% мін. 30 грн. 

6.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні: 

6.2.1. в межах залишку на Рахунку 1,5% мін. 15 грн. 

6.2.2. за рахунок Кредиту 5,9% мін. 30 грн.
 
 

6.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:  

6.3.1. в межах залишку на Рахунку 5,9%, мін. 30 грн.
 
 

6.3.2. за рахунок Кредиту 5,9%, мін. 30 грн. 

7. Плата за безготівкову оплату Товарів не тарифікується 

8. Плата за направлення Клієнту  щомісячного Рахунку-виписки:  

8.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише для 

договорів відкритих до 01.03.2019р.) 
27 грн. 

8.2. електронного  Рахунку-виписки електронною поштою не тарифікується 
     8.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з посиланням на 

електронний файл (в т.ч. ПДВ) 
17 грн. 

9. Мінімальний платіж:  

9.1. Платіж за Основним боргом 0,5% від суми Основного боргу, який 

наявний у клієнта на Розрахункову 

дату 

9.2. Мінімальний платіж по Договору  Сума грошових коштів, яка 

складається з наступних складових:   

- Платіж за Основним боргом, 

- сума процентів за користування 

кредитом 

- сума Понадлімітної 

заборгованості; 

- Плата за обслуговування кредитної 

заборгованості (за наявності); 

- сума Плати за пропуск 

Мінімального платежу (за 

наявності); 

- пропущені (не сплачені в строк) 

клієнтом Мінімальні платежі 

(повністю або частково) 

попередніх розрахункових 

періодів (за наявності) 

Не може бути меншим 50 грн. та не 

більше суми існуючої заборгованості 

за Договором  

                                                 
1 Нараховується відповідно до Умов надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД»   
2 Стягується одноразово в дату переоформлення картки. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія 
стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
3
 В момент здійснення Операції на Рахунку блокується сума у розмірі до 5,9% від суми здійсненої операції. В дату відображення на Рахунку такої 

Операції, блокування суми знімається, плата списується у розмірі згідно Тарифів. При цьому, якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо 

власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 



 

10. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений: 

10.1.  вперше 150 грн. 

10.2.  2-й раз поспіль 250 грн. 

10.3.  3-й  раз поспіль 250 грн. 

10.4.  4-й  раз поспіль 400 грн. 

11. Розмір процентів, що нараховуться на залишок по Рахунку (річних) не нараховуються 

12. Комісія за здійснення конверсійних операцій  1,5% 

13. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі Електронних 

розпоряджень: 

13.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні 

13.1.1. в межах залишку на Рахунку 4 грн. 

13.1.2. за рахунок Кредиту 4,9% мін. 30 грн. 

13.2. на рахунки, відкриті в Банку: 

13.2.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

13.2.2. за рахунок Кредиту 4,9% мін. 30 грн. 

14. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених 

Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень 

Тариф в  залежності від отримувача: 

не тарифікується або 

тарифікується в розмірі до 2%, 

мин.1 грн. від суми операції
 4
 

15. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується 

готівкою при здійсненні операції) 

Відповідно до Тарифів продукту 

«Прийом платежів від населення» 

16. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у 

вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
5
 

17 грн. 

17. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і 

хвороб 
6
 

1% 

18. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків 

«Захист від шахрайства» 
 7

 
12 грн. 

19. Пільговий період: 

19.1. на першу після відкриття Рахунку операцію безготівкового 

розрахунку Картою 
до 90 днів 

19.2. на другу та кожну наступну операцію безготівкового розрахунку 

Картою 
до 60 днів 

20. Плата за надання довідок
8
 про стан рахунку, відкритих по картковим продуктам*: 

20.1. Надання довідки про стан Рахунку 75 грн. 

20.2. Надання довідки про закриття Рахунку на вимогу клієнта  75 грн. 

20.3. Надання довідки про підтвердження видачі платіжної  картки  

Клієнту (в т.ч. ПДВ) 
75 грн. 

20.4. Додаткові послуги: направлення  Банком довідки поштою ( в т.ч. 

ПДВ)** 
6 грн. 

21. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно*** 50 грн. 

22. Плата за надання копії Договору/Оферти по картковим продуктам ( в т.ч. 

ПДВ)**** 
500 грн. 

23. Програма лояльності  
Програма лояльності CashBack 

(кеш-бек)*****  

24. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів 

господарювання, відкритих в інших банках України******  
1,5% 

25. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі письмових заяв 

Клієнта (в т.ч. Постійних доручень), оформлених в підрозділах Банку
9
:  

25.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України 1% мін 15 грн 

                                                 
4 Конкретний размір тарифу  вказується в системі Інтернет-Банк під час здійснення операції . 
5 Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця. Плата списується за умови якщо за період з останнього робочого 

дня календарного місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється списання по передостанній робочий день звітного календарного місяця (включно) 

за Рахунком було підключено послугу (на термін мінімум один день) та за Рахунком проводилась мінімум одна операція зняття/поповнення. За умови 
якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок 

Понадлімітної заборгованості. 
6 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, нараховується в залежності від суми фактичної кредитної заборгованості, згідно з 
умовами Договору страхування. 
7 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, згідно Договору страховання. 
8
 Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до відділення 

Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про поточний розмір 
його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про 

платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, 

надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної 
заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально. 
9
 Стягується в дату відображення Операції на Рахунку. Розраховується від суми грошових коштів, що переказуються. Кредит на оплату плати не 

надається. Не стягується в разі проведення моментальних платежів в АТМ або Cash-in.   

 



 

25.2. комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів, 

телебачення 
2 грн. 

25.3. на рахунки, відкриті в Банку:  

33. на ім’я Клієнта не тарифікується 

34. на ім’я іншого клієнта Банку не тарифікується 

26. Плата за здійснення Банком розслідування згідно правил міжнародних 

платіжних систем за заявою клієнта про неправомірне списання з Рахунку
10

 
300 грн. 

27. Плата за надання Клієнту виписки за вказаний період:  

27.1. У відділенні Банку виписки:  

27.1.1. за період до 2-х місяців не тарифікується 

27.1.2. за період від 2-х до 12-ти місяців 50 грн. 

27.1.3. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

27.2. Надання Клієнту електронної виписки електронною поштою:  

27.2.1. за період до 12-ти місяців не тарифікується 

27.2.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

 

 

* У разі оформлення довідки у відділенні   - оплачується готівкою в касу Банку. У разі замовлення довідки в представництвах Банку, де відсутня  каса, 
при замовленні довідки шляхом відправки в Банк листа на паперовому носії - оплачується шляхом списання комісії з рахунку Клієнта, згідно 

договірного списання відповідно до Умов надання і обслуговування платіжних  карт АТ «Банк Форвард». 

** тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок. 
*** стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180  днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, 

безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на 
рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Стягується за наявності на 

Рахунку залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру 

встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку. 
**** оплачується готівкою в касу Банку при оформленні Заяви на отримання копії документів. Копії документів по Договорах, які були закриті більше 

5 років тому,  не видаються.  

*****відповідно до Додатку №3 до Умов надання та обслуговування платіжних карт АТ «БАНК ФОРВАРД» 
******Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що поступили, стають 

доступними для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок. 
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 Плата списується, після отримання Банком підтверджуючих документів про проведення операції. Написанням заяви клієнт бере на себе обов’язок 

забезпечити наявність грошових коштів  на рахунку у розмірі плати в дату написання заяви. 



 

Тарифи по продукту 

3.3.7. Кредитна картка «Виручалка NoName»_new (DS) ID Cardtype 7460 ID B2 543 

Тарифний план ТП «Виручалка NoName»/24 (DS) 

Картка  MasterCard Debit NoName 

Строк дії  картки  5 років 
 

СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта Рахунку Українська грн. 

1. Плата за обслуговування:  

 1.1.  картки , стягується щорічно не тарифікується 

 1.2.  Рахунку, стягується щомісячно не тарифікується 

 1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
1
 2,25% 

2. Плата за оформлення/переоформлення Клієнту ПІН-коду не тарифікується 

3. Плата за переоформлення  картки  за ініціативою Клієнта
2
 50 грн. 

4. Плата за Блокування/Розблокування  картки  за заявою Клієнта не тарифікується 

5. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму 

понадлімітної заборгованості: 
 

5.1. протягом пільгового періоду 0,001% 

5.2. після закінчення пільгового періоду та по операціям, на які пільгови 

період не поширюється 
24% 

6. Плата за видачу готівкових грошових коштів
3
:  

6.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за кордоном: 

6.1.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

6.1.2. за рахунок Кредиту 4,9% мін. 30 грн. 

6.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні: 

6.2.1. в межах залишку на Рахунку 1,5% мін. 15 грн. 

6.2.2. за рахунок Кредиту 5,9% мін. 30 грн.
 
 

6.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки  інших банків за кордоном:  

6.3.1. в межах залишку на Рахунку 5,9%, мін. 30 грн.
 
 

6.3.2. за рахунок Кредиту 5,9%, мін. 30 грн. 

7. Плата за безготівкову оплату Товарів не тарифікується 

8. Плата за направлення Клієнту  щомісячного Рахунку-виписки:  

8.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише 

для договорів відкритих до 01.03.2019р.) 
27 грн. 

8.2. електронного  Рахунку-виписки електронною поштою не тарифікується 

      8.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з 

посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ) 
17 грн. 

9. Мінімальний платіж:  

9.1. Платіж за Основним боргом 0,5% від суми Основного боргу, який 

наявний у клієнта на Розрахункову 

дату 

9.2. Мінімальний платіж по Договору  Сума грошових коштів, яка 

складається з наступних складових:   

- Платіж за Основним боргом, 

- сума процентів за користування 

кредитом 

- сума Понадлімітної 

заборгованості; 

- Плата за обслуговування кредитної 

заборгованості (за наявності); 

- сума Плати за пропуск 

Мінімального платежу (за 

наявності); 

- пропущені (не сплачені в строк) 

клієнтом Мінімальні платежі 

(повністю або частково) 

попередніх розрахункових 

періодів (за наявності) 

Не може бути меншим 50 грн. та не 

                                                 
1
 Нараховується відповідно до Умов надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД». 

2
 Стягується одноразово в дату переоформлення картки. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія 

стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
3
 В момент здійснення Операції на Рахунку блокується сума у розмірі до 5,9% від суми здійсненої операції. В дату відображення на Рахунку такої 

Операції, блокування суми знімається, плата списується у розмірі згідно Тарифів. При цьому, якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо 

власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 



 

більше суми існуючої заборгованості 

за Договором  

10. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений: 

10.1.  вперше 150 грн. 

10.2.  2-й раз поспіль 250 грн. 

10.3.  3-й  раз поспіль 250 грн. 

10.4.  4-й  раз поспіль 400 грн. 

11. Розмір процентів, що нараховуться на залишок по Рахунку (річних) не нараховуються 

12. Комісія за здійснення конверсійних операцій  1,5% 

13. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі Електронних 

розпоряджень: 

13.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні 

13.1.1. в межах залишку на Рахунку 4 грн. 

13.1.2. за рахунок Кредиту 4,9% мін. 30 грн. 

13.2. на рахунки, відкриті в Банку: 

13.2.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

13.2.2. за рахунок Кредиту 4,9% мін. 30 грн. 

14. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених 

Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень 

Тариф в  залежності від отримувача: 

не тарифікується або 

тарифікується в розмірі до 2%, 

мин.1 грн. від суми операції
 4
 

15. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується 

готівкою при здійсненні операції) 

Відповідно до Тарифів продукту 

«Прийом платежів від населення» 

16. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у 

вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
5
 

17 грн. 

17. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і 

хвороб
6
 

1% 

18. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків 

«Захист від шахрайства»
7
 

12 грн. 

19. Пільговий період: 

19.1. на першу після відкриття Рахунку операцію безготівкового 

розрахунку Картою 
до 90 днів 

19.2. на другу та кожну наступну операцію безготівкового розрахунку 

Картою 
до 60 днів 

20. Плата за надання довідок
8 
 про стан рахунку, відкритих по картковим продуктам*: 

20.1. Надання довідки про стан Рахунку 75 грн. 

20.2. Надання довідки про закриття Рахунку на вимогу клієнта 75 грн. 

20.3. Надання довідки про підтвердження видачі платіжної  картки  

Клієнту (в т.ч. ПДВ) 
75 грн. 

20.4. Додаткові послуги: направлення  Банком довідки поштою ( в т.ч. 

ПДВ)** 
6 грн. 

21. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно*** 50 грн. 

22. Плата за надання копії Договору/Оферти по картковим продуктам ( в т.ч. 

ПДВ)**** 
500 грн. 

23. Програма лояльності  
Програма лояльності CashBack (кеш-

бек)*****  

24. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів 

господарювання, відкритих в інших банках України******  
1,5% 

25. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі письмових заяв 

Клієнта (в т.ч. Постійних доручень), оформлених в підрозділах Банку
9
:  

                                                 
4
 Конкретний размір тарифу  вказується в системі Інтернет-Банк під час здійснення операції . 

5
 Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця. Плата списується за умови якщо за період з останнього робочого 

дня календарного місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється списання по передостанній робочий день звітного календарного місяця (включно) 
за Рахунком було підключено послугу (на термін мінімум один день) та за Рахунком проводилась мінімум одна операція зняття/поповнення. За умови 

якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок 

Понадлімітної заборгованості. 
6
 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, нараховується в залежності від суми фактичної кредитної заборгованості, згідно з 

умовами Договору страхування. 
7
 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, згідно Договору страховання. 

8
 Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до відділення 

Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про поточний розмір 

його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про 

платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, 
надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної 

заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально. 
9
 Стягується в дату відображення Операції на Рахунку. Розраховується від суми грошових коштів, що переказуються. Кредит на оплату плати не 

надається. Не стягується в разі проведення моментальних платежів в АТМ або Cash-in.   



 

25.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України 1% мін 15 грн 

25.2. комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів, 

телебачення 
2 грн. 

25.3. на рахунки, відкриті в Банку:  

28. на ім’я Клієнта не тарифікується 

29. на ім’я іншого клієнта Банку не тарифікується 

26. Плата за здійснення Банком розслідування згідно правил міжнародних 

платіжних систем за заявою клієнта про неправомірне списання з Рахунку
10

 
300 грн. 

27. Плата за надання Клієнту виписки за вказаний період:  

27.1. У відділенні Банку виписки:  

27.1.1. за період до 2-х місяців не тарифікується 

27.1.2. за період від 2-х до 12-ти місяців 50 грн. 

27.1.3. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

27.2. Надання Клієнту електронної виписки електронною поштою:  

27.2.1. за період до 12-ти місяців не тарифікується 

27.2.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

 

 

* У разі оформлення довідки у відділенні   - оплачується готівкою в касу Банку. У разі замовлення довідки в представництвах Банку, де відсутня  каса, 

при замовленні довідки шляхом відправки в Банк листа на паперовому носії - оплачується шляхом списання комісії з рахунку Клієнта, згідно 

договірного списання відповідно до Умов надання і обслуговування платіжних  карт АТ «Банк Форвард». 

** тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок. 
*** стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180  днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, 

безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на 

рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Стягується за наявності на 
Рахунку залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру 

встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку. 

**** оплачується готівкою в касу Банку при оформленні Заяви на отримання копії документів. Копії документів по Договорах, які були закриті більше 
5 років тому,  не видаються.  

*****відповідно до Додатку №3 до Умов надання та обслуговування платіжних карт АТ «БАНК ФОРВАРД» 

******Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що поступили, стають 
доступними для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок. 
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 Плата списується, після отримання Банком підтверджуючих документів про проведення операції. Написанням заяви клієнт бере на себе обов’язок 

забезпечити наявність грошових коштів  на рахунку у розмірі плати в дату написання заяви. 



 

Тарифи по продуктам 

3.3.8. Кредитна картка «EasyPay кобренд»_new (DS) (Україна) ID Cardtype 7478 ID B2 545 

Тарифний план ТП «EasyPay кобренд»/21 

Картка  MasterCard World Debit NoName 

Строк дії  картки  5 років 
 

СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта Рахунку Українська грн. 

1. Плата за оформлення Пакету послуг
1
, в т.ч. оформлення  картки  в зв’язку із закінченням дії раніше випущеної  

картки : 

1.1. протягом першого року не тарифікується 

1.2. протягом другого та наступних років не тарифікується 

2. Плата за обслуговування:  

 2.1.  картки , стягується щорічно не тарифікується 

 2.2.  Рахунку, стягується щомісячно не тарифікується 

 2.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
2
 1,0% 

3. Плата за оформлення/переоформлення Клієнту ПІН-коду не тарифікується 

4. Плата за переоформлення  картки  за ініціативою Клієнта
3
 100 грн. 

5. Плата за Блокування/Розблокування  картки  за заявою Клієнта не тарифікується 

6. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму 

понадлімітної заборгованості: 
 

6.1. протягом пільгового періоду 0,001% 

6.2. після закінчення пільгового періоду та по операціям, на які пільгови період 

не поширюється 
39% 

7. Плата за видачу готівкових грошових коштів
4
:  

7.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за кордоном: 

7.1.1. в межах залишку на Рахунку 1% 

7.1.2. за рахунок Кредиту 4%, мін. 10 грн. 

7.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні: 

7.2.1. в межах залишку на Рахунку 1% 

7.2.2. за рахунок Кредиту 4%, мін. 10 грн. 

7.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:  

7.3.1. в межах залишку на Рахунку 5,9%, мін. 30 грн.
 
 

7.3.2. за рахунок Кредиту 5,9%, мін. 30 грн. 

8. Плата за безготівкову оплату Товарів не тарифікується 

9. Плата за направлення Клієнту  щомісячного Рахунку-виписки:  

9.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише для 

договорів відкритих до 01.03.2019р.) 
не тарифікується 

9.2. електронного  Рахунку-виписки електронною поштою не тарифікується 

      9.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з посиланням 

на електронний файл (в т.ч. ПДВ) 
17 грн. 

10. Мінімальний платіж:  

10.1. Платіж за Основним боргом 0,5% від суми Основного боргу, який 

наявний у клієнта на Розрахункову 

дату  

10.2. Мінімальний платіж по Договору  Сума грошових коштів, яка 

складається з наступних складових:   

- Платіж за Основним боргом, 

- сума процентів за користування 

кредитом 

- сума Понадлімітної 

заборгованості; 

- Плата за обслуговування 

кредитної заборгованості (за 

наявності); 

- сума Плати за пропуск 

Мінімального платежу (за 

наявності); 

- пропущені (не сплачені в строк) 

                                                 
1 Пакет послуг включає оформлення Основної  картки  MasterCard Debit World. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів 

Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 
2 Нараховується відповідно до Умов надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД»  
3 Стягується одноразово в дату переоформлення картки. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія 

стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
4
 В момент здійснення Операції на Рахунку блокується сума у розмірі до 5,9% від суми здійсненої операції. В дату відображення на Рахунку такої 

Операції, блокування суми знімається, плата списується у розмірі згідно Тарифів. При цьому, якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо 

власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 



 

клієнтом Мінімальні платежі 

(повністю або частково) 

попередніх розрахункових 

періодів (за наявності) 

Не може бути меншим 50 грн. та не 

більше суми існуючої заборгованості 

за Договором  

11. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений: 

11.1.  вперше 150 грн. 

11.2.  2-й раз поспіль 250 грн. 

11.3.  3-й  раз поспіль 250 грн. 

11.4.  4-й  раз поспіль 400 грн. 

12. Розмір процентів, що нараховуться на залишок по Рахунку (річних) не нараховуються 

13. Комісія за здійснення конверсійних операцій  1,5% 

14. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі Електронних 

розпоряджень: 

14.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні 

14.1.1. в межах залишку на Рахунку 4 грн. 

14.1.2. за рахунок Кредиту 4% мін. 10 грн. 

14.2. на рахунки, відкриті в Банку: 

14.2.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

14.2.2. за рахунок Кредиту 4% мін. 10 грн. 

15. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених Банком, 

що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень 

Тариф в  залежності від 

отримувача: 

не тарифікується або 

тарифікується в розмірі до 2%, 

мин.1 грн. від суми операції
 5
 

16. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується 

готівкою при здійсненні операції) 

Відповідно до Тарифів продукту 

«Прийом платежів від населення» 

17. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у 

вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
6
 

не тарифікується 

18. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і 

хвороб 
7
 

1%  

19. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків 

«Захист від шахрайства»
 8

 
12 грн.  

20. Пільговий період: 

20.1. на першу після відкриття Рахунку операцію безготівкового розрахунку 

Картою 
до 90 днів 

20.2. на другу та кожну наступну операцію безготівкового розрахунку 

Картою 
до 60 днів 

21. Плата за надання довідок
9  про стан рахунку, відкритих по картковим продуктам*: 

21.1. Надання довідки про стан Рахунку 75 грн. 

21.2. Надання довідки про закриття Рахунку на вимогу клієнта 75 грн. 

21.3. Надання довідки про підтвердження видачі платіжної  картки  Клієнту (в 

т.ч. ПДВ) 
75 грн. 

21.4. Додаткові послуги: направлення  Банком довідки поштою ( в т.ч. 

ПДВ)** 
6 грн. 

22. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно*** 50 грн. 

23. Плата за надання копії Договору/Оферти по картковим продуктам ( в т.ч. 

ПДВ)**** 
500 грн. 

24. Програма лояльності  
Програма лояльності CashBack 

(кеш-бек)*****  

                                                 
5 Конкретний размір тарифу  вказується в системі Інтернет-Банк під час здійснення операції . 
6
 Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця. Плата списується за умови якщо за період з останнього робочого 

дня календарного місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється списання по передостанній робочий день звітного календарного місяця (включно) 

за Рахунком було підключено послугу (на термін мінімум один день) та за Рахунком проводилась мінімум одна операція зняття/поповнення. За умови 
якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок 

Понадлімітної заборгованості. 
7
 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, нараховується в залежності від суми фактичної кредитної заборгованості, згідно з 

умовами Договору страхування. Послуга надається виключно за бажанням Клієнта.. 
8 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, згідно з Договором страхування. Послуга надається виключно за бажанням Клієнта. 

9
 Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до відділення 

Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про поточний розмір 

його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про 

платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, 

надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної 

заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально. 

 



 

25. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів 

господарювання, відкритих в інших банках України******  
1,5% 

26. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі письмових заяв 

Клієнта (в т.ч. Постійних доручень), оформлених в підрозділах Банку:  

26.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України в межах 

залишку грошових коштів на Рахунку
10

 
1% мін 15 грн 

26.2. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України за рахунок 

Кредиту 
не тарифікується

 

26.3. комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів, телебачення 2 грн. 

26.4. на рахунки, відкриті в Банку:  

30. на ім’я Клієнта не тарифікується 

31. на ім’я іншого клієнта Банку не тарифікується 

27. Плата за здійснення Банком розслідування згідно правил міжнародних 

платіжних систем за заявою клієнта про неправомірне списання з Рахунку
11

 
300 грн. 

32. Плата за надання Клієнту виписки за вказаний період:  

32.1. У відділенні Банку виписки:  

32.1.1. за період до 2-х місяців не тарифікується 

26.1.2. за період від 2-х до 12-ти місяців 50 грн. 

26.1.3. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

32.2. Надання Клієнту електронної виписки електронною поштою:  

32.2.1. за період до 12-ти місяців не тарифікується 

32.2.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 
 

* У разі оформлення довідки у відділенні   - оплачується готівкою в касу Банку. У разі замовлення довідки в представництвах Банку, де відсутня  каса, 

при замовленні довідки шляхом відправки в Банк листа на паперовому носії - оплачується шляхом списання комісії з рахунку Клієнта, згідно 
договірного списання відповідно до Умов надання і обслуговування платіжних  карт АТ «Банк Форвард». 

** тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок. 

*** стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180  днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, 
безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на 

рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Стягується за наявності на 

Рахунку   
залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру встановленої 

комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку. 

**** оплачується готівкою в касу Банку при оформленні Заяви на отримання копії документів. Копії документів по Договорах, які були закриті більше 
5 років тому,  не видаються.  

*****відповідно до Додатку №3 до Умов надання та обслуговування платіжних карт АТ «БАНК ФОРВАРД» 

******Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що поступили, стають 
доступними для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок. 
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 Плата розраховується від суми безготівкового переказу грошових коштів та стягується в дату відображення операції на Рахунку Клієнта. Кредит на 

оплату плати не надається. 
11

 Плата списується, після отримання Банком підтверджуючих документів про проведення операції. Написанням заяви клієнт бере на себе обов’язок 

забезпечити наявність грошових коштів  на рахунку у розмірі плати в дату написання заяви. 



 

Тарифи по продуктам 

3.3.9. Кредитна картка «Виручалка MAX»_new (DS) ID Cardtype  7469 ID B2 546 

Тарифний план ТП «Виручалка MAX»new (DS) 

Картка  MasterCard Debit NoName 

Строк дії  картки  5 років 
 

СТАТТЯ / НАЗВА ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта рахунку Українська гривня 

1. Плата за обслуговування: 

 1.1.  картка , стягується щорічно не тарифікується 

 1.2.  Рахунку, стягується щомісячно не тарифікується 

 1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
1
 1,6 % 

2. Плата за оформлення \ переоформлення клієнту ПІН-кода не тарифікується 

3. Плата за переоформлення  картка  за ініціативою Клієнта
2
 50 грн 

4. Плата за блокування \ розблокування  картка  за заявою Клієнта не тарифікується 

5. Розмір процентів, що нараховуються по Кредиту (річних) у т.ч. на суму 

понадлімітної заборгованості: 
 

5.1. протягом пільгового періоду 0,001 % 

5.2. після закінчення пільгового періоду і по операціях, на які пільговий 

період  не поширюється  
20,5 % 

6. Плата за видачу готівкових грошових коштів
3
:  

6.1. у банкоматах та пунктах видачі готівки Банка, банків-партнерів в Україні і банків-партнерів за кордоном: 

6.1.1. у межах залишку на рахунку не тарифікується 

6.1.2. за рахунок Кредиту 2%, мін. 30 грн. 

6.2. у банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні: 

6.2.1. у межах залишку на рахунку не тарифікується 

6.2.2. за рахунок Кредиту 2%, мін. 30 грн. 

6.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном: 

6.3.1. у межах залишку на рахунку 5,9 %, мін. 30 грн. 

6.3.2. за рахунок Кредиту 5,9 %, мін. 30 грн. 

7. Плата за безготівкову оплату Товарів не тарифікується 

8. Плата за направлення Клієнту  щомісячного Рахунку-виписки:  

8.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише 

для договорів відкритих до 01.03.2019р.) 
27 грн. 

8.2. електронного  Рахунку-виписки електронною поштою не тарифікується 

      8.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з 

посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ) 
17 грн. 

10. Мінімальний платіж:  

10.1. Платіж за Основним боргом 0,5% від суми Основного боргу, який 

наявний у клієнта на Розрахункову 

дату 

10.2. Мінімальний платіж по Договору  Сума грошових коштів, яка 

складається з наступних складових:   

- Платіж за Основним боргом, 

- сума процентів за користування 

кредитом 

- сума Понадлімітної 

заборгованості; 

- Плата за обслуговування кредитної 

заборгованості (за наявності); 

- сума Плати за пропуск 

Мінімального платежу (за 

наявності); 

- пропущені (не сплачені в строк) 

клієнтом Мінімальні платежі 

(повністю або частково) 

попередніх розрахункових 

періодів (за наявності) 

Не може бути меншим 50 грн. та не 

більше суми існуючої заборгованості 

за Договором  

                                                 
1 Нараховується відповідно до Умов надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД». 
2 Стягується одноразово в дату переоформлення картки. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія 

стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
3
 В момент здійснення Операції на Рахунку блокується сума у розмірі до 5,9% від суми здійсненої операції. В дату відображення на Рахунку такої 

Операції, блокування суми знімається, плата списується у розмірі згідно Тарифів. При цьому, якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо 

власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 



 

11. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійсненого: 

11.1.  вперше 150 грн. 

11.2.  2-й раз поспіль 250 грн. 

11.3.  3-й  раз поспіль 250 грн. 

11.4.  4-й  раз поспіль 400 грн. 

11. Розмір процентів, що нараховуються на залишок на Рахунку (річних) не нараховуються 

12.Комісія за здійснення конверсійних операцій 1,5 % 

13. Плата за безготівкове перерахування грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі 

Електронних розпоряджень: 

13.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні  

13.1.1. у межах залишку на Рахунку 4 грн. 

13.1.2. за рахунок Кредиту 4,9 % мін. 30 грн. 

13.2. на рахунки, відкриті в Банку: 

13.2.1. у межах залишку на Рахунку не тарифікується 

13.2.2. за рахунок Кредиту 4,9 % мін. 30 грн. 

14. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених 

Банком, що здійснюються Банком на підставі Електронних розпоряджень  

Тариф в залежності від 

отримувача: 

не тарифікується 

або 

тарифікується в розмірі до 2 %, 

мін.1 грн. від суми операції
4
 

15. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банка (сплачується 

готівкою при здійсненні операції) 

У відповідності з тарифами 

продукту «Прийманням платежів 

від населення» 

16. Щомісячна плата за надання виписки  по рахунку клієнта у вигляді 

текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
5
 

17 грн. 

17. Щомісячний тариф по Програмі страхування від нещасних випадків і 

хвороб
6
 

1 % 

18. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків 

«Захист від шахрайства»
7
 

12 грн. 

19. Пільговий період: 

19.1. на першу після відкриття Рахунку операцію безготівкового 

розрахунку Карткою 
до 90 днів 

19.2. на другу і кожну наступну операцію безготівкового рахунку 

Карткою 
до 60 днів 

20. Плата за надання довідок
8 
 про стан рахунків, відкритих в рамках карткових продуктів*: 

20.1. Надання довідки про стан Рахунку 75 грн. 

20.2. Надання довідки про закриття Рахунку за запитом клієнта 75 грн. 

20.3. Надання довідки про підтвердження видачі платіжної  картка  

клієнту (у т.ч. ПДВ) 
75 грн. 

20.4. Додаткові послуги: відправлення Банком довідки поштою (у т.ч. 

ПДВ)** 
6 грн. 

21. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно*** 50 грн. 

22.Плата за надання копії Договору/Оферти в рамках карткових продуктів (у 

т.ч. ПДВ)**** 
500 грн. 

23. Програма лояльності  
Програма лояльності CashBack 

(кеш-бек)*****  

24. Плата за зарахування на Рахунок коштів, перерахованих з рахунків 

суб’єктів господарювання, відкритих в інших банках України******  
1,5 % 

                                                 
4
 Конкретний размір тарифу  вказується в системі Інтернет-Банк під час здійснення операції . 

5
 Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця. Плата списується за умови якщо за період з останнього робочого 

дня календарного місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється списання по передостанній робочий день звітного календарного місяця (включно) 
за Рахунком було підключено послугу (на термін мінімум один день) та за Рахунком проводилась мінімум одна операція зняття/поповнення. За умови 

якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок 
Понадлімітної заборгованості. 
6
 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, нараховується в залежності від суми фактичної кредитної заборгованості, згідно з 

умовами Договору страхування. 
7
 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, згідно з Договором страхування. Послуга надається виключно за бажанням Клієнта. 

8
 Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до відділення 

Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про поточний розмір 

його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про 

платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, 
надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної 

заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально. 



 

25. Плата за безготівкове перерахування коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі письмових заяв 

Клієнта (у тому числі Постійних доручень), оформлених у підрозділах Банку
9
:  

25.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України 1% мін 15 грн. 

25.2. комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів, 

телебачення 
2 грн. 

25.3. на рахунки, відкриті в Банку:  

o на ім’я Клієнта не тарифікується 

o на ім’я іншого клієнта Банку не тарифікується 

26. Плата за проведення Банком розслідування згідно з правилами 

міжнародних платіжних систем за заявою клієнта про неправомірне списання 

з Рахунку
10

 

300 грн. 

27. Плата за надання Клієнту виписки за вказаний період:  

27.1. У відділенні Банку виписки:  

27.1.1. за період до 2-х місяців не тарифікується 

27.1.2. за період від 2-х до 12-ти місяців 50 грн. 

27.1.3. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

27.2. Надання Клієнту електронної виписки електронною поштою:  

27.2.1. за період до 12-ти місяців не тарифікується 

27.2.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

 
 

* при оформленні довідки у відділенні -   сплачується готівкою в касу Банку. При замовленні довідки в представництвах Банку, де відсутня каса, при 

замовленні довідки шляхом відправлення в Банк листа на паперовому носії - сплачується шляхом списання комісії з рахунку Клієнта, згідно з 
договірним списанням відповідно до Умов надання та обслуговування платіжних карток АТ «Банк Форвард». 

** тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок. 

*** стягується в Розрахункову дату, якщо за попередні 180  днів за Рахунком не здійснювалися операції зі зняття/зарахування готівки, безготівкової 
оплати товарів і послуг, безготівкового перерахування/зарахування коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на рахунок 

нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і/або стягнення комісій і плат, передбачених Тарифами. Стягується при наявності на Рахунку 

залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менша за розмір встановленої 
комісії, комісія стягується в розмірі такого залишку. 

**** сплачується готівкою в касу Банку при оформленні Заяви на отримання копії документів. Копії документів за Договорами, які були закриті 

більше 5 років тому, не видаються. 
***** відповідно до Додатку № 3 до Умов надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД». 

****** плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що надійшли, стають 

доступними для використання на наступний день після їх зарахування на Рахунок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Стягується в дату відображення Операції на Рахунку. Розраховується від суми переведених грошових коштів. Кредит на оплату плати не надається. 

Не стягується у разі проведення миттєвих платежів в АТМ або Cash-in. 
10

 Плата списується, після отримання Банком підтверджуючих документів про проведення операції. Написанням заяви клієнт бере на себе обов’язок 

забезпечити наявність грошових коштів  на рахунку у розмірі плати в дату написання заяви. 



 

Тарифи по продукту 

 

3.3.10. Forward Кредитка - Go Shopping_new (DS) ID Cardtype  7490 ID B2 548 

Тарифний план ТП «Go Shopping»/24 (DS) 

Картка  MasterCard  Gold 

Строк дії  картки  5 років 

 

СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта Рахунку Українська грн. 

1. Плата за обслуговування:  

 1.1. Картки, стягується щорічно
1
: 299 грн. 

 1.2. Рахунку, стягується щомісячно не тарифікується 

 1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
2
 1,6% 

2. Плата за оформлення та обслуговування Додаткової  картки 
3
 150 грн. 

3. Плата за оформлення/переоформлення Клієнту ПІН-коду не тарифікується 

4. Плата за переоформлення  картки  за ініціативою Клієнта
4
 100 грн. 

5. Плата за Блокування/Розблокування  картки  за заявою Клієнта не тарифікується 

6. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму понадлімітної заборгованості: 

6.1. протягом пільгового періоду 0,001% 

6.2. після закінчення пільгового періоду та по операціям, на які  пільговий 

період  не поширюється 
24% 

7. Плата за видачу готівкових грошових коштів
5
:   

7.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за кордоном 

7.1.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

7.1.2. за рахунок Кредиту 4,9% мін. 30 грн. 

7.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні 

7.2.1. в межах залишку на Рахунку 1,5% мін. 15 грн. 

7.2.2. за рахунок Кредиту 5,9% мін. 30 грн. 

7.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном 

7.3.1. в межах залишку на Рахунку 5,9% мін. 30 грн. 

7.3.2. за рахунок Кредиту 5,9% мін. 30 грн. 

8. Плата за безготівкову оплату Товарів не тарифікується 

9. Плата за направлення Клієнту  щомісячного Рахунку-виписки:  

9.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише 

для договорів відкритих до 01.03.2019р.) 
27 грн. 

9.2. електронного  Рахунку-виписки електронною поштою не тарифікується 
      9.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з посиланням на 

електронний файл (в т.ч. ПДВ) 
17 грн. 

10. Мінімальний платіж:  

10.1. Платіж за Основним боргом 0,5% від суми Основного боргу, який 

наявний у клієнта на Розрахункову дату  

10.2. Мінімальний платіж по Договору  Сума грошових коштів, яка складається 

з наступних складових:   

- Платіж за Основним боргом, 

- сума процентів за користування 

кредитом 

- сума Понадлімітної заборгованості; 

- Плата за обслуговування кредитної 

заборгованості (за наявності); 

- сума Плати за пропуск 

Мінімального платежу (за 

                                                 
1 Стягується за кожен рік обслуговування Основної  картки. Вперше стягується в місяць, в якому на Рахунку була відображена перша Операція з 

використанням Основної  картки. За рік обслуговування Основної  картки, в якому на Рахунку була відображена перша Операція з використанням 

Основної  картки, стягується в передостанній робочий день календарного місяця в якому на Рахунку була відображена перша Операція з 

використанням Основної  картки. За кожен наступний рік обслуговування Основної  картки  стягується в дату, що відповідає передостанньому дню 
календарного місяця в якому був відкритий Рахунок. Рік обслуговування Основної  картки  дорівнює одному року. Якщо на дату списання плати на 

Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 
2 Нараховується відповідно до Умов надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД»  
3 За кожну Додаткову карту. Стягується за кожен рік обслуговування Додаткової картки. Щороку стягується в дату, що відповідає передостанньому 

дню календарного місяця в якому була випущена Додаткова картка. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, 

комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 
4
 Стягується одноразово в дату переоформлення картки. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія 

стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
5
 В момент здійснення Операції на Рахунку блокується сума у розмірі до 5,9% від суми здійсненої операції. В дату відображення на Рахунку такої 

Операції, блокування суми знімається, плата списується у розмірі згідно Тарифів. При цьому, якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо 

власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 



 

наявності); 

- пропущені (не сплачені в строк) 

клієнтом Мінімальні платежі 

(повністю або частково) попередніх 

розрахункових періодів (за 

наявності) 

Не може бути меншим 50 грн. та не 

більше суми існуючої заборгованості за 

Договором  

11. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений: 

11.1. вперше 150 грн. 

11.2. 2-й раз поспіль 300 грн. 

11.3. 3-й раз поспіль 500 грн. 

11.4. 4-й раз поспіль 1000 грн. 

12. Розмір процентів, що нараховуться на залишок по Рахунку (річних) 12%
6
 

13. Комісія за здійснення конверсійних операцій   1,5% 

14. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі Електронних 

розпоряджень: 

14.1.на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні 

14.1.1. в межах залишку на Рахунку 3 грн 

14.1.2. за рахунок Кредиту 4,9% мін. 30 грн. 

14.2. на рахунки, відкриті в Банку: 

14.2.1. в межах залишку на Рахунку не стягується 

14.2.2. за рахунок Кредиту 4,9% мін. 30 грн. 

15. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених 

Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень 

Тариф в  залежності від отримувача: 

не тарифікується або 

тарифікується в розмірі до 2%, мин.1 

грн. від суми операції 
7
 

16. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується 

готівкою при здійсненні операції) 

Відповідно до Тарифів продукту 

«Прийом платежів від населення» 

17. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта 

у вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
8
 

17 грн. 

18. Пільговий період: 

18.1. на першу після відкриття Рахунку операцію безготівкового 

розрахунку Картою 
до 90 днів 

18.2. на другу та кожну наступну операцію безготівкового розрахунку 

Картою 
до 60 днів 

19. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і 

хвороб 
9
 

1% 

20. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових 

ризиків «Захист від шахрайства»
 10

 
12 грн. 

21. Плата за надання довідок
11

 про стан рахунку, відкритих по картковим продуктам*: 

21.1. Надання довідки про стан Рахунку 75,00 грн. 

21.2. Надання довідки про закриття Рахунку на вимогу Клієнта 75,00 грн. 

21.3. Надання довідки про підтвердження видачі платіжної  картки  

Клієнту (в т.ч. ПДВ) 
75,00 грн. 

21.4. Додаткові послуги: направлення  Банком довідки поштою ( в т.ч. 

ПДВ)** 
6,00 грн. 

                                                 
6 Відсотки нараховуються на залишок коштів на Рахунку, рівний або перевищує 150 грн. На залишок власних коштів на Рахунку менше 150 грн. 

відсотки нараховуються за ставкою 0% річних. Виплата відсотків на позитивний залишок коштів, що знаходяться на Рахунку на кінець кожного 
операційного дня, здійснюється Банком щомісяця виходячи з кількості днів в періоді нарахування (факт / факт), з урахуванням вихідних (неробочих) 

днів, в останній робочий день поточного місяця, за період з дати останнього робочого дня попереднього місяця по день, попередній останньому 

робочому дню поточного місяця, включаючи його. 
7 Конкретний размір тарифу  вказується в системі Інтернет-Банк під час здійснення операції . 
8
 Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця. Плата списується за умови якщо за період з останнього робочого 

дня календарного місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється списання по передостанній робочий день звітного календарного місяця (включно) 
за Рахунком було підключено послугу (на термін мінімум один день) та за Рахунком проводилась мінімум одна операція зняття/поповнення. За умови 

якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок 

Понадлімітної заборгованості. 
9 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, нараховується в залежності від суми фактичної кредитної заборгованості, згідно з 

умовами Договору страхування. 
10 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, згідно з Договором страхування. 
11

 Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до відділення 

Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про поточний розмір 

його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про 
платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, 

надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної 

заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально. 



 

22. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно*** 50 грн. 

23. Плата за надання копії Договору/Оферти по картковим продуктам ( в т.ч. 

ПДВ)**** 
500 грн. 

24. Програма лояльності 
Програма лояльності CashBack 

(кеш-бек)***** 

25. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків 

суб’єктів господарювання, відкритих в інших банках України****** 
1,5% 

26. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі письмових заяв 

Клієнта (в т.ч. Постійних доручень), оформлених в підрозділах Банку
12

:  

26.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України 1% мін 15 грн 

26.2. комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів, 

телебачення 
2 грн. 

26.3. на рахунки, відкриті в Банку:  

28. на ім’я Клієнта не тарифікується 

29. на ім’я іншого клієнта Банку не тарифікується 

27. Плата за здійснення Банком розслідування згідно правил міжнародних 

платіжних систем за заявою клієнта про неправомірне списання з Рахунку
13

 
300 грн. 

30. Плата за надання Клієнту виписки за вказаний період:  

30.1. У відділенні Банку виписки:  

30.1.1. за період до 2-х місяців не тарифікується 

28.1.2. за період від 2-х до 12-ти місяців 50 грн. 

28.1.3. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

30.2. Надання Клієнту електронної виписки електронною поштою:  

30.2.1. за період до 12-ти місяців не тарифікується 

30.2.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

 

* У разі оформлення довідки у відділенні   - оплачується готівкою в касу Банку. У разі замовлення довідки в представництвах Банку, де відсутня  каса, 
при замовленні довідки шляхом відправки в Банк листа на паперовому носії - оплачується шляхом списання комісії з рахунку Клієнта, згідно 

договірного списання відповідно до Умов надання і обслуговування платіжних  карт АТ «Банк Форвард». 

** тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок. 
*** стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180  днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, 

безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на 

рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Стягується за наявності на 
Рахунку залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру 

встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку. 

**** оплачується готівкою в касу Банку при оформленні Заяви на отримання копії документів. Копії документів по Договорах, які були закриті більше 
5 років тому,  не видаються.  

*****відповідно до Додатку №3 до Умов надання та обслуговування платіжних карт АТ «БАНК ФОРВАРД» 

******Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що поступили, стають 
доступними для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок. 
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 Стягується в дату відображення Операції на Рахунку. Розраховується від суми грошових коштів, що переказуються. Кредит на оплату плати не 

надається. Не стягується в разі проведення моментальних платежів в АТМ або Cash-in.  
13

 Плата списується, після отримання Банком підтверджуючих документів про проведення операції. Написанням заяви клієнт бере на себе обов’язок 

забезпечити наявність грошових коштів  на рахунку у розмірі плати в дату написання заяви. 



 

Разділ IV.      КО-БРЕНД  КАРТКИ  

4.1. Arbooz 
 

Тарифи по продукту 

4.1.1. Arbooz Debet ID Cardtype 
5414 

ID B2 771 

Тарифний план ТП Arbooz Debit (Україна) 

Картка  MasterCard Standart 

Строк дії  картки  2 роки 
 

СТАТТЯ/НАЙМЕНУВАННЯ ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта Рахунку Українська грн. 

1. Плата за обслуговування  картки, стягується щорічно не тарифікується 

2. Плата за оформлення/ переоформлення Клієнту ПІНа не тарифікується 

3. Плата за переоформлення  картки  за ініціативою Клієнта
1
 25 грн. 

4. Плата за Блокування  картки /Розблокування  картки  за заявою Клієнта  не тарифікується 

5. Плата за видачу готівкових грошових коштів
2
 в межах залишку на Рахунку: 

5.1 в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні та банків-партнерів за кордоном 
3
: 

- від 0 до 250 000,00 грн. включно 4,9% 

- від 250 000,01 до 500 000,00 грн. включно 5% 

- від 500 000,01 грн. 10% 

5.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні
2
: 

- від 0 до 250 000,00 грн. включно 4,9% 

- від 250 000,01 до 500 000,00 грн. включно 5% 

- від 500 000,01 грн. 10% 

5.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном
4
: 5,9%, мін. 30 грн. 

6. Плата за безготівкову оплату Товарів не тарифікується 

7. Плата за надання Клієнту Рахунку-виписки не тарифікується 

8. Розмір процентів, нарахованих на залишок власних коштів на Рахунку
5
, 

річних. Мінімальний залишок для нарахувння процентів 1 000,00 грн. 
10% 

9. Комісія за здійснення конверсійних операцій під час здійснення операції з 

використанням  картки 
6
 

1,5% 

10. Комісія за Понадлімітну заборгованість не тарифікується 

11. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, здійснюваний Банком на підставі письмових заяв 

Клієнта (в тому числі Постійних доручень), оформленних в підрозділах Банку
7
:  

11.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України 1% мін 15 грн. 

11.2. комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів, 

телебачення 
2 грн. 

11.3. на рахунки, відкриті в Банку:  

31. на ім’я Клієнта не тарифікується 

32. на ім’я іншого клієнта Банку не тарифікується 

11.4. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів визначенних Банком, здійснюваних Банком на 

підставі Електронних розпоряджень:  

11.4.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні  4грн. 

                                                 
1 Стягується одноразово в дату переоформлення картки. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія 

стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
2
 В момент здійснення Операції на Рахунку блокується сума у розмірі до 5,9% від суми здійсненої операції. В дату відображення на Рахунку такої 

Операції, блокування суми знімається, плата списується у розмірі згідно Тарифів. При цьому, якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо 

власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 
3 Розраховується в момент здійснення Операції отримання готівкових коштів в банкоматах та пунктах видачі готівки в межах залишку на Рахунку (далі 
- Операція отримання власних коштів готівкою в Банку) від загальної суми Операцій отримання власних коштів готівкою,здійснених в цей же 

календарний день, включаючи суму такої здійснюваної Операції отримання власних коштів готівкою, та зменшується на загальну суму вже 

призначених до сплати Клієнтом Банку плат за видачу готівкових коштів, розрахованих за раніше здійснені протягом такого календарного дня 
Операції отримання власних коштів готівкою. Стягується в дату відображення на Рахунку такої Операції. 
4 Розраховується від суми видаткової Операції отримання готівкових грошових коштів, відображених на Рахунку і стягується в дату відображення на 

Рахунку такої Операції. 
5 Виплата відсотків на позитивний залишок коштів, що знаходяться на Рахунку на кінець кожного операційного дня, здійснюється Банком щомісяця 

виходячи з кількості днів в періоді нарахування (факт / факт), з урахуванням вихідних (неробочих) днів, в останній робочий день поточного місяця, за 

період з дати останнього робочого дня попереднього місяця по день, попередній останньому робочому дню поточного місяця, включаючи його. У разі 
виставлення Банком Заключного Рахунку-виписки відсотки не нараховуються з дня, наступного за днем виставлення Банком Заключного Рахунку-

виписки. Відсотки, нараховані Банком до дня виставлення Заключного Рахунку-виписки (включно), виплачуються шляхом зарахування на Рахунок в 

день виставлення такого Заключного Рахунку-виписки. 
6 Розраховується від суми Операції, відображеної на Рахунку, та стягується в дату відображення на Рахунку такої Операції. 
7 Стягується в дату відображення Операції на Рахунку. Розраховується від суми переказаних коштів. Кредит на оплату плати не надається. Не 

справляється у разі проведення моментальних платежів в АТМ або Cash-in.  



 

11.4.2. на рахунки, відкриті в Банку  не тарифікується 

11.4.3. плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, 

визначених Банком, здійснюваних Банком на підставі Електронних 

розпоряджень 

4,9% 

12. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується 

готівкою під час здійснення операції) 

Відповідно до Тарифів продукту 

«Прийом платежів від 

населення» 

13. Комісія за безготівкове зарахування грошових коштів, що перевищують 

суму Заборгованості за Кредитним договором, укладеним відповідно до Умов 

надання та обслуговування кредитів Банку, що передбачають надання 

кредитних коштів на власні потреби 

50,00 грн.,  

але не більше суми такого 

безготівкового зарахування 

14. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у 

вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
8
 

17 грн. 

15. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків 

«Захист від шахрайства»
9
 

12 грн 

16. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків 

«Страхування особистих речей» (для договорів, укладених до 19.06.2017 року 

включно) 
9
 

12 грн.
 
 

17. Щомісячна страхова премія за Програму страхування від нещасних 

випадків (для договорів, укладених до 19.06.2017 року включно)
 9
 

12 грн. 

18. Плата за надання довідок
10

 про стан рахунків, відкритих в рамках карткових продуктів *: 

18.1 Надання довідки про стан Рахунку 75 грн. 

18.2 Надання повторної довідки про закриття Рахунку  75 грн. 

18.3 Надання довідки про підтвердження видачі платіжної  картки  

Клієнту (в т.ч. ПДВ) 
75 грн. 

18.4 Додаткові послуги: відправка Банком довідки поштою (в т.ч. ПДВ)** 6 грн. 

19. Комісія за обслуговування неактивного рахуку, щомісячно*** 50 грн. 

20. Плата за надання копії Договору/Оферти в рамках карткових продуктів (в 

т.ч. ПДВ)**** 
500 грн. 

21. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів 

господарювання, відкритих в інших банках України*****  
1,5% 

22. Плата за здійснення Банком розслідування, відповідно до правил 

міжнародних платіжних систем, за заявою Клієнта про неправомірне 

списання з Рахунку
11

 

300 грн. 

23.  Плата за надання Клієнту виписки за вказаний період:  

23.1. У відділенні Банку виписки:  

23.1.1. за період до 2-х місяців не тарифікується 

23.1.2. за період від 2-х до 12-ти місяців 50 грн. 

23.1.3. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

23.2. Надання Клієнту електронної виписки електронною поштою:  

23.2.1. за період до 12-ти місяців не тарифікується 

23.2.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

 

 

* у випадку оформлення довідки у відділенні  - оплачується готівкою в касу Банку. У випадку замовлення довідки в представництвах Банку, де 
відсутня  каса, шляхом відправки в Банк листа на паперовому носії - оплачується шляхом списання комісії з рахунку Клієнта, згідно договірного 

списання відповідно до Умов надання і обслуговування платіжних  карт АТ «Банк Форвард». 

** тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок. 
*** стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180  днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, 

безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на 

рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Стягується за наявності на 
Рахунку   

залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру встановленої 

комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку. 

                                                 
8
 Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця. Плата списується за умови якщо за період з останнього робочого 

дня календарного місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється списання по передостанній робочий день звітного календарного місяця (включно) 

за Рахунком було підключено послугу (на термін мінімум один день) та за Рахунком проводилась мінімум одна операція зняття/поповнення. За умови 
якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок 

Понадлімітної заборгованості. 
9
 Стягується за рахунок позитивного залишку на Рахунку Клієнта на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, згідно з Договором страхування. 

10
 Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до відділення 

Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про поточний розмір 

його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про 

платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, 
надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної 

заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально. 
11

 Плата списується, після отримання Банком підтверджуючих документів про проведення операції. Написанням заяви клієнт бере на себе обов’язок 

забезпечити наявність грошових коштів  на рахунку у розмірі плати в дату написання заяви. 



 

**** оплачується готівкою в касу Банку під час оформлення Заяви на отримання копії документів. Копії документів по Договорах, які були закриті 

більше 5 років тому,  не видаються. 

***** Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що надійшли, стають 
доступними для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок.  

 



 

4.1.2. 
Кредитна картка «Посвідчення застрахованої особи» 

(Україна) 
ID Cardtype 7636 ID B2 561 

Тарифний план ТП «______________» 

Картка  MasterCard World Debit NoName 

Строк дії  картки  5 років 
СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта Рахунку Українська грн. 

1. Плата за оформлення Пакету послуг
1
, в т.ч. оформлення  картки  в зв’язку із закінченням дії раніше 

випущеної  картки : 

1.1. протягом першого року не тарифікується 

1.2. протягом другого та наступних років не тарифікується 

2. Плата за обслуговування:  

 2.1.  картки , стягується щорічно не тарифікується 

 2.2.  Рахунку, стягується щомісячно не тарифікується 

 2.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
2
 1,9% 

3. Плата за оформлення/переоформлення Клієнту ПІН-коду не тарифікується 

4. Плата за переоформлення  картки  за ініціативою Клієнта
3
 50 грн. 

5. Плата за оформлення та обслуговування додаткової картки
4 

35 грн. 

5. Плата за Блокування/Розблокування  картки  за заявою Клієнта не тарифікується 

6. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму 

понадлімітної заборгованості: 
 

6.1. протягом пільгового періоду 0,001% 

6.2. після закінчення пільгового періоду та по операціям, на які пільгови період 

не поширюється 
36% 

7. Плата за видачу готівкових грошових коштів
5
:  

7.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за 

кордоном: 

7.1.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

7.1.2. за рахунок Кредиту 4,9%, мін. 30 грн. 

7.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні: 

7.2.1. в межах залишку на Рахунку 5 грн./операція 

7.2.2. за рахунок Кредиту 5,9%, мін. 30 грн. 

7.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:  

7.3.1. в межах залишку на Рахунку 5,9%, мін. 30 грн.
 
 

7.3.2. за рахунок Кредиту 5,9%, мін. 30 грн. 

8. Плата за безготівкову оплату Товарів не тарифікується 

9. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:  

9.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише для 

договорів відкритих до 01.03.2019р.) 
27 грн. 

9.2. електронного  Рахунку-виписки електронною поштою не тарифікується 

9.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з посиланням 

на електронний файл (в т.ч. ПДВ) 
17 грн. 

10. Мінімальний платіж:  

10.1. Платіж за Основним боргом 0,5% від суми Основного 

боргу, який наявний у клієнта 

на Розрахункову дату  

10.2. Мінімальний платіж по Договору  Сума грошових коштів, яка 

складається з наступних 

складових:   

- Платіж за Основним 

боргом, 

                                                 
1
 Пакет послуг включає оформлення Основної  картки  MasterCard Debit World. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо 

власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 
2 Нараховується відповідно до Умов надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД»  
3
 Стягується одноразово в дату переоформлення картки. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, 

комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
4
 За кожну Додаткову карту. Стягується за кожен рік обслуговування Додаткової картки. Щороку стягується в дату, що відповідає 

передостанньому дню календарного місяця в якому була випущена Додаткова картка. Якщо на дату списання плати на Рахунку не 

достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 
5
 В момент здійснення Операції на Рахунку блокується сума у розмірі до 5,9% від суми здійсненої операції. В дату відображення на 

Рахунку такої Операції, блокування суми знімається, плата списується у розмірі згідно Тарифів. При цьому, якщо на дату списання плати 
на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної 

заборгованості 



 

- сума процентів за 
користування кредитом 

- сума Понадлімітної 

заборгованості; 

- Плата за обслуговування 

кредитної заборгованості 

(за наявності); 

- сума Плати за пропуск 

Мінімального платежу (за 

наявності); 

- пропущені (не сплачені в 

строк) клієнтом 

Мінімальні платежі 

(повністю або частково) 

попередніх розрахункових 

періодів (за наявності) 

Не може бути меншим 50 грн. 

та не більше суми існуючої 

заборгованості за Договором  

11. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений: 

11.1.  вперше 150 грн. 

11.2.  2-й раз поспіль 250 грн. 

11.3.  3-й  раз поспіль 250 грн. 

11.4.  4-й  раз поспіль 400 грн. 

12. Розмір процентів, що нараховуться на залишок власних коштів на Рахунку
6
 

річних. Мінімальний залишок для нарахування процентів 1 000,00 грн. 
7% 

13. Комісія за здійснення конверсійних операцій  1,5% 

14. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі 

Електронних розпоряджень: 

14.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні 

14.1.1. в межах залишку на Рахунку 4 грн. 

14.1.2. за рахунок Кредиту 4,9% мін. 30 грн. 

14.2. на рахунки, відкриті в Банку: 

14.2.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

14.2.2. за рахунок Кредиту 4,9% мін. 30 грн. 

15. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених Банком, 

що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень 

Тариф в  залежності від 

отримувача: 

не тарифікується або 

тарифікується в розмірі до 

2%, мин.1 грн. від суми 

операції
 7
 

16. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується 

готівкою при здійсненні операції) 

Відповідно до Тарифів 

продукту «Прийом 

платежів від населення» 

                                                 
6
 Виплата відсотків на позитивний залишок коштів, що знаходяться на Рахунку на кінець кожного операційного дня, здійснюється Банком 

щомісяця виходячи з кількості днів в періоді нарахування (факт / факт), з урахуванням вихідних (неробочих) днів, в останній робочий день 
поточного місяця, за період з дати останнього робочого дня попереднього місяця по день, попередній останньому робочому дню поточного 

місяця, включаючи його. У разі виставлення Банком Заключного Рахунку-виписки відсотки не нараховуються з дня, наступного за днем 

виставлення Банком Заключного Рахунку-виписки. Відсотки, нараховані Банком до дня виставлення Заключного Рахунку-виписки 
(включно), виплачуються шляхом зарахування на Рахунок в день виставлення такого Заключного Рахунку-виписки. 

7 Конкретний розмір тарифу  вказується в системі Інтернет-Банк під час здійснення операції. 



 

17. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через сервіс card to card Банку
8
 не тарифікується 

17. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у 

вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
9
 

не тарифікується 

18. Пільговий період: 

18.1. на першу після відкриття Рахунку операцію безготівкового розрахунку 

Картою 
до 90 днів 

18.2. на другу та кожну наступну операцію безготівкового розрахунку 

Картою 
до 60 днів 

19. Плата за надання довідок
10

 про стан рахунку, відкритих по картковим продуктам*: 

19.1. Надання довідки про стан Рахунку 75 грн. 

19.2. Надання довідки про закриття Рахунку на вимогу клієнта 75 грн. 

19.3. Надання довідки про підтвердження видачі платіжної  картки  Клієнту (в 

т.ч. ПДВ) 
75 грн. 

19.4. Додаткові послуги: направлення  Банком довідки поштою ( в т.ч. 

ПДВ)** 
6 грн. 

20. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно*** Не тарифікується 

21. Плата за надання копії Договору/Оферти по картковим продуктам ( в т.ч. 

ПДВ)**** 
500 грн. 

22. Програма лояльності  
Програма лояльності 

CashBack (кеш-бек)*****  

23. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів 

господарювання, відкритих в інших банках України******  
1,5% 

24. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі письмових 

заяв Клієнта (в т.ч. Постійних доручень), оформлених в підрозділах Банку:  

24.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України в межах 

залишку грошових коштів на Рахунку
11

 
1% мін 15 грн 

24.2. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України за рахунок 

Кредиту 
не тарифікується

 

24.3. комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів, телебачення 2 грн. 

24.4. на рахунки, відкриті в Банку:  

24. на ім’я Клієнта не тарифікується 

24. на ім’я іншого клієнта Банку не тарифікується 

25. Плата за здійснення Банком розслідування згідно правил міжнародних 

платіжних систем за заявою клієнта про неправомірне списання з Рахунку
12

 
300 грн. 

33. Плата за надання Клієнту виписки за вказаний період:  

33.1. У відділенні Банку виписки:  

33.1.1. за період до 2-х місяців не тарифікується 

26.1.2. за період від 2-х до 12-ти місяців 50 грн. 

26.1.3. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

33.2. Надання Клієнту електронної виписки електронною поштою:  

33.2.1. за період до 12-ти місяців не тарифікується 

33.2.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 
 

* У разі оформлення довідки у відділенні   - оплачується готівкою в касу Банку. У разі замовлення довідки в представництвах Банку, де 

відсутня  каса, при замовленні довідки шляхом відправки в Банк листа на паперовому носії - оплачується шляхом списання комісії з 
рахунку Клієнта, згідно договірного списання відповідно до Умов надання і обслуговування платіжних  карт АТ «Банк Форвард». 

** тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок. 

                                                 
8
 Тариф вводиться в дію після технічної реалізації 

9
 Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця. Плата списується за умови якщо за період з останнього 

робочого дня календарного місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється списання по передостанній робочий день звітного 

календарного місяця (включно) за Рахунком було підключено послугу (на термін мінімум один день) та за Рахунком проводилась мінімум 

одна операція зняття/поповнення. За умови якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія 
стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 
10

 Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до 

відділення Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію 
про поточний розмір його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення 

Заборгованості, зокрема інформацію про платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та 

умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором 
про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути 

засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально 
11

 Плата розраховується від суми безготівкового переказу грошових коштів та стягується в дату відображення операції на Рахунку Клієнта. 

Кредит на оплату плати не надається. 
12

 Плата списується, після отримання Банком підтверджуючих документів про проведення операції. Написанням заяви клієнт бере на себе 

обов’язок забезпечити наявність грошових коштів  на рахунку у розмірі плати в дату написання заяви. 



 

*** стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180  днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових 

коштів, безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по 
зарахуванню на рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. 

Стягується за наявності на Рахунку   

залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру 
встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку. 

**** оплачується готівкою в касу Банку при оформленні Заяви на отримання копії документів. Копії документів по Договорах, які були 

закриті більше 5 років тому,  не видаються.  
*****відповідно до Додатку №3 до Умов надання та обслуговування платіжних карт АТ «БАНК ФОРВАРД» 

******Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що поступили, 

стають доступними для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок. Плата не застосовується до зарахувань з рахунків 
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НАФТАГАЗСТРАХ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.1.3. Кредитна картка «Соціальна картка» (Україна) ID Cardtype 7635 ID B2 560 

Тарифний план ТП «______________» 

Картка  MasterCard World Debit NoName 

Строк дії  картки  5 років 
СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта Рахунку Українська грн. 

1. Плата за оформлення Пакету послуг
1
, в т.ч. оформлення  картки  в зв’язку із закінченням дії раніше 

випущеної  картки : 

1.1. протягом першого року не тарифікується 

1.2. протягом другого та наступних років не тарифікується 

2. Плата за обслуговування:  

 2.1.  картки , стягується щорічно не тарифікується 

 2.2.  Рахунку, стягується щомісячно не тарифікується 

 2.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
2
 1,9% 

3. Плата за оформлення/переоформлення Клієнту ПІН-коду не тарифікується 

4. Плата за переоформлення  картки  за ініціативою Клієнта
3
 50 грн. 

5. Плата за оформлення та обслуговування додаткової картки
4 

35 грн. 

5. Плата за Блокування/Розблокування  картки  за заявою Клієнта не тарифікується 

6. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму 

понадлімітної заборгованості: 
 

6.1. протягом пільгового періоду 0,001% 

6.2. після закінчення пільгового періоду та по операціям, на які пільгови період 

не поширюється 
36% 

7. Плата за видачу готівкових грошових коштів
5
:  

7.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за 

кордоном: 

7.1.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

7.1.2. за рахунок Кредиту 4,9%, мін. 30 грн. 

7.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні: 

7.2.1. в межах залишку на Рахунку 5 грн./операція 

7.2.2. за рахунок Кредиту 5,9%, мін. 30 грн. 

7.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:  

7.3.1. в межах залишку на Рахунку 5,9%, мін. 30 грн.
 
 

7.3.2. за рахунок Кредиту 5,9%, мін. 30 грн. 

8. Плата за безготівкову оплату Товарів не тарифікується 

9. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:  

9.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише для 

договорів відкритих до 01.03.2019р.) 
27 грн. 

9.2. електронного  Рахунку-виписки електронною поштою не тарифікується 

9.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з посиланням 

на електронний файл (в т.ч. ПДВ) 
17 грн. 

10. Мінімальний платіж:  

10.1. Платіж за Основним боргом 0,5% від суми Основного 

боргу, який наявний у клієнта 

на Розрахункову дату  

10.2. Мінімальний платіж по Договору  Сума грошових коштів, яка 

складається з наступних 

складових:   

- Платіж за Основним 

боргом, 

                                                 
1
 Пакет послуг включає оформлення Основної  картки  MasterCard Debit World. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо 

власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 
2 Нараховується відповідно до Умов надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД»  
3
 Стягується одноразово в дату переоформлення картки. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, 

комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
4
 За кожну Додаткову карту. Стягується за кожен рік обслуговування Додаткової картки. Щороку стягується в дату, що відповідає 

передостанньому дню календарного місяця в якому була випущена Додаткова картка. Якщо на дату списання плати на Рахунку не 

достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 
5
 В момент здійснення Операції на Рахунку блокується сума у розмірі до 5,9% від суми здійсненої операції. В дату відображення на 

Рахунку такої Операції, блокування суми знімається, плата списується у розмірі згідно Тарифів. При цьому, якщо на дату списання плати 
на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної 

заборгованості 



 

- сума процентів за 
користування кредитом 

- сума Понадлімітної 

заборгованості; 

- Плата за обслуговування 

кредитної заборгованості 

(за наявності); 

- сума Плати за пропуск 

Мінімального платежу (за 

наявності); 

- пропущені (не сплачені в 

строк) клієнтом 

Мінімальні платежі 

(повністю або частково) 

попередніх розрахункових 

періодів (за наявності) 

Не може бути меншим 50 грн. 

та не більше суми існуючої 

заборгованості за Договором  

11. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений: 

11.1.  вперше 150 грн. 

11.2.  2-й раз поспіль 250 грн. 

11.3.  3-й  раз поспіль 250 грн. 

11.4.  4-й  раз поспіль 400 грн. 

12. Розмір процентів, що нараховуться на залишок власних коштів на Рахунку
6
 

річних. Мінімальний залишок для нарахування процентів 1 000,00 грн. 
7% 

13. Комісія за здійснення конверсійних операцій  1,5% 

14. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі 

Електронних розпоряджень: 

14.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні 

14.1.1. в межах залишку на Рахунку 4 грн. 

14.1.2. за рахунок Кредиту 4,9% мін. 30 грн. 

14.2. на рахунки, відкриті в Банку: 

14.2.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

14.2.2. за рахунок Кредиту 4,9% мін. 30 грн. 

15. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених Банком, 

що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень 

Тариф в  залежності від 

отримувача: 

не тарифікується або 

тарифікується в розмірі до 

2%, мин.1 грн. від суми 

операції
 7
 

16. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується 

готівкою при здійсненні операції) 

Відповідно до Тарифів 

продукту «Прийом 

платежів від населення» 

                                                 
6
 Виплата відсотків на позитивний залишок коштів, що знаходяться на Рахунку на кінець кожного операційного дня, здійснюється Банком 

щомісяця виходячи з кількості днів в періоді нарахування (факт / факт), з урахуванням вихідних (неробочих) днів, в останній робочий день 
поточного місяця, за період з дати останнього робочого дня попереднього місяця по день, попередній останньому робочому дню поточного 

місяця, включаючи його. У разі виставлення Банком Заключного Рахунку-виписки відсотки не нараховуються з дня, наступного за днем 

виставлення Банком Заключного Рахунку-виписки. Відсотки, нараховані Банком до дня виставлення Заключного Рахунку-виписки 
(включно), виплачуються шляхом зарахування на Рахунок в день виставлення такого Заключного Рахунку-виписки. 

7 Конкретний розмір тарифу  вказується в системі Інтернет-Банк під час здійснення операції. 



 

17. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через сервіс card to card Банку
8
 не тарифікується 

18. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у 

вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
9
 

не тарифікується 

19. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і 

хвороб 
10

 
1% 

20. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків 

«Захист від шахрайства»
10

 
12 грн. 

21. Щомісячна страхова премія за Програму страхування від нещасних випадків 

(для договорів, укладених до 19.06.2017 року включно)
11

 
12 грн. 

22. Пільговий період: 

22.1. на першу після відкриття Рахунку операцію безготівкового розрахунку 

Картою 
до 90 днів 

22.2. на другу та кожну наступну операцію безготівкового розрахунку 

Картою 
до 60 днів 

23. Плата за надання довідок12  про стан рахунку, відкритих по картковим продуктам*: 

23.1. Надання довідки про стан Рахунку 75 грн. 

23.2. Надання довідки про закриття Рахунку на вимогу клієнта 75 грн. 

23.3. Надання довідки про підтвердження видачі платіжної  картки  Клієнту (в 

т.ч. ПДВ) 
75 грн. 

23.4. Додаткові послуги: направлення  Банком довідки поштою ( в т.ч. 

ПДВ)** 
6 грн. 

24. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно*** Не тарифікується 

25. Плата за надання копії Договору/Оферти по картковим продуктам ( в т.ч. 

ПДВ)**** 
500 грн. 

26. Програма лояльності  
Програма лояльності 

CashBack (кеш-бек)*****  

27. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів 

господарювання, відкритих в інших банках України******  
1,5% 

28. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі письмових 

заяв Клієнта (в т.ч. Постійних доручень), оформлених в підрозділах Банку:  

28.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України в межах 

залишку грошових коштів на Рахунку
13

 
1% мін 15 грн 

28.2. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України за рахунок 

Кредиту 
не тарифікується

 

28.3. комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів, телебачення 2 грн. 

28.4. на рахунки, відкриті в Банку:  

 на ім’я Клієнта не тарифікується 

 на ім’я іншого клієнта Банку не тарифікується 

29. Плата за здійснення Банком розслідування згідно правил міжнародних 

платіжних систем за заявою клієнта про неправомірне списання з Рахунку
14

 
300 грн. 

30. Плата за надання Клієнту виписки за вказаний період:  

30.1. У відділенні Банку виписки:  

30.1.1. за період до 2-х місяців не тарифікується 

30.1.2. за період від 2-х до 12-ти місяців 50 грн. 

30.1.3.  за період від 12-ти місяців 500 грн. 

30.2. Надання Клієнту електронної виписки електронною поштою:  

30.2.1. за період до 12-ти місяців не тарифікується 

                                                 
8 Тариф вводиться в дію після технічної реалізації 
9
 Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця. Плата списується за умови якщо за період з останнього робочого 

дня календарного місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється списання по передостанній робочий день звітного календарного місяця (включно) 

за Рахунком було підключено послугу (на термін мінімум один день) та за Рахунком проводилась мінімум одна операція зняття/поповнення. За умови 
якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок 

Понадлімітної заборгованості. 
10

 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, нараховується в залежності від суми фактичної кредитної заборгованості, згідно з 

умовами Договору страхування 
11

 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, згідно з Договором страхування. 
12

 Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до відділення 

Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про поточний розмір 

його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про 
платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, 

надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної 

заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально 
13

 Плата розраховується від суми безготівкового переказу грошових коштів та стягується в дату відображення операції на Рахунку Клієнта. Кредит на 

оплату плати не надається. 
14

 Плата списується, після отримання Банком підтверджуючих документів про проведення операції. Написанням заяви клієнт бере на себе обов’язок 

забезпечити наявність грошових коштів  на рахунку у розмірі плати в дату написання заяви. 



 

30.2.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 
 

* У разі оформлення довідки у відділенні   - оплачується готівкою в касу Банку. У разі замовлення довідки в представництвах Банку, де відсутня  каса, 

при замовленні довідки шляхом відправки в Банк листа на паперовому носії - оплачується шляхом списання комісії з рахунку Клієнта, згідно 
договірного списання відповідно до Умов надання і обслуговування платіжних  карт АТ «Банк Форвард». 

** тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок. 

*** стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180  днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, 

безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на 

рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Стягується за наявності на 

Рахунку   
залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру встановленої 

комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку. 

**** оплачується готівкою в касу Банку при оформленні Заяви на отримання копії документів. Копії документів по Договорах, які були закриті більше 
5 років тому,  не видаються.  

*****відповідно до Додатку №3 до Умов надання та обслуговування платіжних карт АТ «БАНК ФОРВАРД» 

******Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що поступили, стають 
доступними для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2. Світові картки 

 
4.2.1. Тарифи по продуктам ко-бренда «Світова Картка »  

для клієентів, які є користувачами дисконтних карт 10% 

4.2.1. 
Світова картка Visa Gold для Користувачів ДК 10% ID Cardtype 

3692/3696 
ID B2 651 

Тарифний план ТП 9/1 ДС 

Картка  MasterCard  Gold 

Строк дії  картки  2 роки 
 

СТАТТЯ/НАЙМЕНУВАННЯ ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта Рахунку Українська грн. 

1. Плата за оформлення Пакету послуг, в т.ч. оформлення  картки  у зв’язку із закінченням строку дії раніше 

оформленої  картки : 

1.1. Основної   картки   

за перший рік не тарифікується 

з другого року
1
 350 грн. 

1.2. Додаткової картки
2
 150 грн. 

2. Плата за обслуговування: 

 2.1. картки , стягується щорічно не тарифікується 

 2.2. Рахунку, стягується щомісячно не тарифікується 

 2.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
3
 не тарифікується 

3. Плата за оформлення/переоформлення Клієнту ПІН-коду не тарифікується 

4. Плата за переоформлення  картки  за ініціативою Клієнта
4
 100 грн 

5. Плата за Блокування  картки /Розблокування  картки  за заявою Клієнта  не тарифікується 

6. Розмір процентів, що нараховуються за кредитом (річних) у т.ч. на суму 

понадлімітної заборгованості: 
42% 

7. Плата за видачу готівкових грошових коштів
5
:   

7.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні та банків-партнерів за 

кордоном  

7.1.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

7.1.2. за рахунок Кредиту 3,90% мін. 30 грн 

7.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні: 

7.2.1. в межах залишку на Рахунку 1,5% мін. 30 грн 

7.2.2. за рахунок Кредиту 3,90% мін. 30 грн 

7.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки
 
інших банків за кордоном: 

7.3.1. в межах залишку на Рахунку 1,5% мін. 30 грн 

7.3.2. за рахунок Кредиту 3,90% мін. 30 грн 

8. Плата за безготівкову оплату Товарів не тарифікується 

9. Плата за направлення Клієнту  щомісячного Рахунку-виписки:  

9.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч.ПДВ) (надається лише 

для договорів відкритих до 01.03.2019р.) 
27 грн. 

9.2. електронного Рахунку-виписки  електронною поштою не тарифікується 

10. Мінімальний платіж:  

 

10.1. Платіж за Основним боргом 0,5% від суми Основного боргу, який 

наявний у клієнта на Розрахункову 

дату 

10.2. Мінімальний платіж по Договору  Сума грошових коштів, яка 

складається з наступних складових:   

- Платіж за Основним боргом, 

                                                 
1 Стягується з другого року обслуговування Основної  картки. Щороку  стягується в дату, що відповідає передостанньому дню календарного місяця в 

якому була випущена картка. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних 
коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. При стягненні перший раз становить 349,99 грн. З урахуванням Плати за оформлення Пакета 

послуг за перший рік обслуговування, комісійна винагорода, яка утримувалась з Клієнта, складе 350 грн. Рік обслуговування Основної  картки  

дорівнює одному року, а відлік років обслуговування Основної  картки  починається з дати відкриття Рахунку. 
2 За кожну Додаткову карту. Стягується за кожен рік обслуговування Додаткової картки. Щороку стягується в дату, що відповідає передостанньому 

дню календарного місяця в якому була випущена Додаткова картка. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, 

комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
3 Нараховується відповідно до Умов надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД» . 
4 Стягується одноразово в дату переоформлення картки. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія 

стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
5 В момент здійснення Операції на Рахунку блокується сума у розмірі до 5,9% від суми здійсненої операції. В дату відображення на Рахунку такої 

Операції, блокування суми знімається, плата списується у розмірі згідно Тарифів. При цьому, якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо 

власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 



 

- сума процентів за користування 

кредитом 

- сума Понадлімітної 

заборгованості; 

- Плата за обслуговування 

кредитної заборгованості (за 

наявності); 

- сума Плати за пропуск 

Мінімального платежу (за 

наявності); 

- пропущені (не сплачені в строк) 

клієнтом Мінімальні платежі 

(повністю або частково) 

попередніх розрахункових 

періодів (за наявності) 

Не може бути меншим 50 грн. та не 

більше суми існуючої заборгованості 

за Договором  

11. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений: 

11.1.   вперше 150 грн. 

11.2.   2-й раз поспіль 300 грн. 

11.3.   3-й  раз поспіль 500 грн. 

11.4.   4-й  раз поспіль 1000 грн. 

12. Розмір процентів, що нараховуються на залишок коштів на Рахунку 

(річних)
6
 

11% 

13. Комісія за здійснення конверсійних операцій 1% 

14. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів визначенних Банком, здійснюваних Банком на підставі 

Електронних розпоряджень:  

14.1.на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні  

14.1.1. в межах залишку на Рахунку 3 грн. 

14.1.2. за рахунок Кредиту 4,9% min 30 грн. 

14.2. на рахунки, відкриті в Банку  

14.2.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

14.2.2. за рахунок Кредиту 4,9% min 30 грн. 

15. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених 

Банком, здійснюваних Банком на підставі Електронних розпоряджень 

Тариф в  залежності від 

отримувача: 

не тарифікується 

або 

тарифікується в розмірі до 2%, 

мін.1 грн. від суми операції
7
 

16. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується 

готівкою під час здійснення операції) 

Відповідно до Тарифів продукту 

«Прийом платежів від 

населення» 

17. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта 

у вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
8
 

17 грн. 

18. Пільговий період  на операції по безготівковим розрахункам картою
 9
 до 60 днів 

19. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків та 

хвороб
10

 
1% 

20. Плата за надання довідок
11

  про стан рахунків, відкритих в рамках карткових продуктів  *: 

20.1. Надання довідки про стан Рахунку 75 грн. 

                                                 
6
 Відсотки нараховуються на залишок коштів на Рахунку, що дорівнює або перевищує 150 грн. На залишок власних коштів на Рахунку менше 150 грн. 

відсотки нараховуються за ставкою 0% річних. Виплата відсотків на позитивний Залишок коштів, что знаходяться на Рахунку на кінець кожного 
операційного дня, здійснюється Банком щомісячно виходячи з кількості днів в періоді нарахування (факт / факт), з врахування вихідних (неробочий) 

днів, в останній робочий день поточного місяця, за період з дати останнього робочого дня попереднього місяця по день, що передує останньому дню 

попереднього робочого дня поточного місяця, включаючи його. 
7
 Конкретний размір тарифу  вказується в системі Інтернет-Банк під час здійснення операції . 

8
 Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця. Плата списується за умови якщо за період з останнього робочого 

дня календарного місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється списання по передостанній робочий день звітного календарного місяця (включно) 

за Рахунком було підключено послугу (на термін мінімум один день) та за Рахунком проводилась мінімум одна операція зняття/поповнення. За умови 
якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок 

Понадлімітної заборгованості. 
9
 На операції по безготівковим розрахункам картою. 

10
 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, нараховується в залежності від суми фактичної кредитної заборгованості, згідно з 

умовами Договору страхування. 
11

 Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до відділення 

Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про поточний розмір 

його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про 
платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, 

надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної 

заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально. 



 

20.2. Надання довідки про закриття Рахунку за запитом Клієнта  75 грн. 

20.3. Надання довідки про підтвердження видачі платіжної  картки  

Клієнту (в т.ч. ПДВ) 

75 грн. 

20.4. Додаткові послуги: відправка Банком довідки поштою (в т.ч. 

ПДВ)** 

6 грн. 

21. Комісія за обслуговування неактивного рахуку, щомісячно*** 50 грн. 

22. Плата за надання копії Договору/Оферти в рамках карткових продуктів 

(в т.ч. ПДВ)**** 
500 грн. 

23. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків 

суб’єктів господарювання, відкритих в інших банках України*****  
1,5% 

24. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, здійснюваний Банком на підставі письмових 

заяв Клієнта (в тому числі Постійних доручень), оформленних в підрозділах Банку
12

:  

24.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України 1% мін 15 грн. 

24.2. комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів, 

телебачення 
2 грн. 

24.3. на рахунки, відкриті в Банку   

33. на ім’я Клієнта не тарифікується 

34. на ім’я іншого клієнта Банку не тарифікується 

25. Плата за здійснення Банком розслідування, відповідно до правил 

міжнародних платіжних систем, за заявою Клієнта про неправомірне 

списання з Рахунку
13

 

300 грн. 

26. Плата за надання Клієнту виписки за вказаний період:  

26.1. У відділенні Банку виписки:  

26.1.1. за період до 2-х місяців не тарифікується 

26.1.2. за період від 2-х до 12-ти місяців 50 грн. 

26.1.3. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

26.2. Надання Клієнту електронної виписки електронною поштою:  

26.2.1. за період до 12-ти місяців не тарифікується 

26.2.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

 

* у випадку оформлення довідки у відділенні  - оплачується готівкою в касу Банку. У випадку замовлення довідки в представництвах Банку, де 
відсутня  каса, шляхом відправки в Банк листа на паперовому носії - оплачується шляхом списання комісії з рахунку Клієнта, згідно договірного 

списання відповідно до Умов надання і обслуговування платіжних  карт АТ «Банк Форвард». 

** тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок. 

*** стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180 днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, 

безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на 

рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Стягується за наявності на 
Рахунку  залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру 

встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку. 

**** оплачується готівкою в касу Банку під час оформлення Заяви на отримання копії документів. Копії документів по Договорах, які були закриті 
більше 5 років тому,  не видаються. 

***** Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що надійшли, стають 

доступними для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок. 

 

 

 

 

                                                 
12

 Стягується в дату відображення Операції на Рахунку. Розраховується від суми переказаних коштів. Кредит на оплату плати не надається. Не 

справляється у разі проведення моментальних платежів в АТМ або Cash-in.  
13

 Плата списується, після отримання Банком підтверджуючих документів про проведення операції. Написанням заяви клієнт бере на себе обов’язок 

забезпечити наявність грошових коштів  на рахунку у розмірі плати в дату написання заяви. 



 

4.2.2. Тарифи по продуктам ко-бренд «Світова картка» 

для клиєнтів, які є держателями дисконтних карток 15% 

 

4.2.2. 
Світова картка Visa Platinum для користувачів ДК 15% 

Дистанційна 

ID Cardtype 
3695 

ID B2 656 

Тарифний план ТП 12/1 ДС 

Картка  MasterCard Platinum 

Строк дії  картки  1 рік 

СТАТТЯ/НАЙМЕНУВАННЯ ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта Рахунку Українська грн. 

1. Плата за оформлення Пакету послуг
1
, в т.ч. оформлення  картки  у зв’язку із закінченням строку дії раніше 

оформленої  картки : 

1.1. Основної   картки   

за перший рік не тарифікується
 

З другого року
2
 550 грн. 

1.2. Додаткової картки
3
 450 грн. 

2. Плата за обслуговування: 

 2.1.  картки , стягується щорічно не тарифікується 

 2.2. Рахунку, стягується щомісячно не тарифікується 

 2.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
4
 не тарифікується 

3. Плата за оформлення/переоформлення Клієнту ПІН-коду не тарифікується 

4. Плата за переоформлення  картки  за ініціативою Клієнта
5
 150 грн. 

5. Плата за Блокування  картки /Розблокування  картки  за заявою Клієнта  не тарифікується 

6. Розмір процентів, що нараховуються за кредитом (річних) у т.ч. на суму 

понадлімітної заборгованості: 
38% 

7. Плата за видачу готівкових грошових коштів
6
: 

7.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні та банків-партнерів за 

кордоном  

7.1.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

7.1.2. за рахунок Кредиту 3,90% мін. 30 грн 

7.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні: 

7.2.1. в межах залишку на Рахунку 1,5% мін. 15 грн. 

7.2.2. за рахунок Кредиту 3,90% мін. 30 грн 

7.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном: 

7.3.1. в межах залишку на Рахунку 1,5% мін. 15 грн. 

7.3.2. за рахунок Кредиту 3,90% мін. 30 грн 

8. Плата за безготівкову оплату Товарів не тарифікується 

9. Плата за направлення Клієнту  щомісячного Рахунку-виписки:  

9.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч.ПДВ)  (надається лише для 

договорів відкритих до 01.03.2019р.) 
27 грн. 

9.2.  електронного Рахунку-виписки  електронною поштою не тарифікується 

10. Мінімальний платіж:  

10.1. Платіж за Основним боргом 0,5% від суми Основного боргу, 

який наявний у клієнта на 

Розрахункову дату 

10.2. Мінімальний платіж по Договору  Сума грошових коштів, яка 

складається з наступних складових:   

- Платіж за Основним боргом, 

- сума процентів за 

користування кредитом 

                                                 
1 Пакет послуг включає: 
- оформлення Основної картки Visa Platinum; 

- оформлення сервісної  картки  PriorityPass; 
2 Стягується з другого року обслуговування Основної  картки. Щороку стягується в дату, що відповідає передостанньому дню календарного місяця в 
якому була випущена картка. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних 

коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. Під час стягнення перший раз становить 769,99 грн. З урахуванням Плати за оформлення 

Пакета послуг за перший рік обслуговування, комісійна винагорода, яка утримувалась з Клієнта, складе 770 грн. Рік обслуговування Основної  картки  
дорівнює одному року, а відлік років обслуговування Основної  картки  починається з дати відкриття Рахунку.  
3 За кожну Додаткову карту. Стягується за кожен рік обслуговування Додаткової картки. Щороку стягується в дату, що відповідає передостанньому 

дню календарного місяця в якому була випущена Додаткова картка. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, 
комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 
4 Нараховується відповідно до Умов надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД»  
5 Стягується одноразово в дату переоформлення картки. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія 
стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
6
 В момент здійснення Операції на Рахунку блокується сума у розмірі до 5,9% від суми здійсненої операції. В дату відображення на Рахунку такої 

Операції, блокування суми знімається, плата списується у розмірі згідно Тарифів. При цьому, якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо 

власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 



 

- сума Понадлімітної 

заборгованості; 

- Плата за обслуговування 

кредитної заборгованості (за 

наявності); 

- сума Плати за пропуск 

Мінімального платежу (за 

наявності); 

- пропущені (не сплачені в 

строк) клієнтом Мінімальні 

платежі (повністю або 

частково) попередніх 

розрахункових періодів (за 

наявності) 

Не може бути меншим 50 грн. та не 

більше суми існуючої 

заборгованості за Договором  

11. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений: 

11.1.   вперше 150 грн. 

11.2.   2-й раз поспіль 300 грн. 

11.3.   3-й  раз поспіль 500 грн. 

11.4.   4-й  раз поспіль 1000 грн. 

12. Розмір процентів, що нараховуються на залишок коштів на Рахунку 

(річних)
7
 

12% 

13. Комісія за здійснення конверсійних операцій 1% 

14. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів визначенних Банком, здійснюваних Банком на підставі 

Електронних розпоряджень:  

14.1.на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні  

14.1.1. в межах залишку на Рахунку 3 грн. 

14.1.2. за рахунок Кредиту 4,9% min 30 грн. 

14.2. на рахунки, відкриті в Банку   

14.2.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

14.2.2. за рахунок Кредиту 4,9% min 30 грн. 

15. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених 

Банком, здійснюваних Банком на підставі Електронних розпоряджень 

Тариф в  залежності від 

отримувача: 

не тарифікується або 

тарифікується в розмірі до 2%, 

мін.1 грн. від суми операції
 8

 

16. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується 

готівкою під час здійснення операції) 

Відповідно до Тарифів 

продукту «Прийом платежів від 

населення» 

17. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у 

вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
9
 

17 грн. 

18. Пільговий період
10

 до 60 днів 

19. Плата за списання та перерахування коштів з Рахунку на користь 

PriorityPass за одне відвідування залів очікування аеропортів з використанням 

сервісної  картки  Priority Pass
 11

 

Відповідно до тарифів компанії 

PriorityPass 

20. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків та 

хвороб
12

 
0,8% 

21. Плата за надання довідок про стан рахунків, відкритих в рамках карткових продуктів  *: 

21.1. Надання довідки
13 про стан Рахунку 75 грн. 

                                                 
7 Відсотки нараховуються на залишок коштів на Рахунку, що дорівнює або перевищує 150 грн. На залишок власних коштів на Рахунку менше 150 грн. 
відсотки нараховуються за ставкою 0% річних. Виплата відсотків на позитивний Залишок коштів, что знаходяться на Рахунку на кінець кожного 

операційного дня, здійснюється Банком щомісячно виходячи з кількості днів в періоді нарахування (факт / факт), з врахування вихідних (неробочий) 

днів, в останній робочий день поточного місяця, за період з дати останнього робочого дня попереднього місяця по день, що передує останньому дню 
попереднього робочого дня поточного місяця, включаючи його.  
8 Конкретний размір тарифу  вказується в системі Інтернет-Банк при здійсненні операції. 
9
 Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця. Плата списується за умови якщо за період з останнього робочого 

дня календарного місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється списання по передостанній робочий день звітного календарного місяця (включно) 
за Рахунком було підключено послугу (на термін мінімум один день) та за Рахунком проводилась мінімум одна операція зняття/поповнення. За умови 

якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок 

Понадлімітної заборгованості. 
10 На операції по безготівковим розрахункам картою.  
11 Списання коштів здійснюється в національній валюті за офіційним курсом НБУ на дату платежу на підставі отриманого Банком рахунку від компанії 

PriorityPass за візити власника  картка  та / або його гостей в зали очікування аеропортів з використанням сервісної  картки  PriorityPass. Згідно тарифу 
компанії PriorityPass. 
12 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, нараховується в залежності від суми фактичної кредитної заборгованості, згідно з 

умовами Договору страхування. 



 

21.2. Надання довідки про закриття Рахунку за запитом Клієнта  75грн. 

21.3. Надання довідки про підтвердження видачі платіжної  картки  

Клієнту (в т.ч. ПДВ) 
75грн. 

21.4. Додаткові послуги: відправка Банком довідки поштою (в т.ч. ПДВ)** 6 грн. 

22. Комісія за обслуговування неактивного рахуку, щомісячно*** 50 грн. 

23. Плата за надання копії Договору/Оферти в рамках карткових продуктів (в 

т.ч. ПДВ)**** 
500 грн. 

24. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів 

господарювання, відкритих в інших банках України*****  
1,5% 

25. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, здійснюваний Банком на підставі письмових 

заяв Клієнта (в тому числі Постійних доручень), оформленних в підрозділах Банку
14:

  

25.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України 1% мін 15 грн. 

25.2. комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів, 

телебачення 
2 грн. 

25.3. на рахунки, відкриті в Банку   

35. на ім’я Клієнта не тарифікується 

36. на ім’я іншого клієнта Банку не тарифікується 

26. Плата за здійснення Банком розслідування, відповідно до правил 

міжнародних платіжних систем, за заявою Клієнта про неправомірне 

списання з Рахунку
15

 

300 грн. 

27.  Плата за надання Клієнту виписки за вказаний період:  

27.1. У відділенні Банку виписки:  

27.1.1. за період до 2-х місяців не тарифікується 

27.1.2. за період від 2-х до 12-ти місяців 50 грн. 

27.1.3. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

27.2. Надання Клієнту електронної виписки електронною поштою:  

27.2.1. за період до 12-ти місяців не тарифікується 

27.2.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

 
* у випадку оформлення довідки у відділенні  - оплачується готівкою в касу Банку. У випадку замовлення довідки в представництвах Банку, де 

відсутня  каса, шляхом відправки в Банк листа на паперовому носії - оплачується шляхом списання комісії з рахунку Клієнта, згідно договірного 

списання відповідно до Умов надання і обслуговування платіжних  карт АТ «Банк Форвард». 
** тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок. 

*** стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180 днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, 

безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на 
рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Стягується за наявності на 

Рахунку   

залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру встановленої 
комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку. 

**** оплачується готівкою в касу Банку під час оформлення Заяви на отримання копії документів. Копії документів по Договорах, які були закриті 

більше 5 років тому,  не видаються. 
***** Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що надійшли, стають 

доступними для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок.
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 Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до відділення 

Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про поточний розмір 

його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про 
платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, 

надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної 

заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально. 
14

 Стягується в дату відображення Операції на Рахунку. Розраховується від суми переказаних коштів. Кредит на оплату плати не надається. Не 

справляється у разі проведення моментальних платежів в АТМ або Cash-in.  
15

  Плата списується, після отримання Банком підтверджуючих документів про проведення операції. Написанням заяви клієнт бере на себе обов’язок 

забезпечити наявність грошових коштів на рахунку в розмірі плати в дату написання заяви. 



 

Тарифи по продуктам ко-бренда «Світова Картка » 

для клиентів, які не є користувачами дисконтних карт 

4.2.3. 
Світова картка Visa Platinum ID Cardtype 

3700 
ID B2 653 

Тарифний план ТП 11/1 ДС 

Картка  MasterCard Platinum 

Строк дії  картки  1 рік 
СТАТТЯ/НАЙМЕНУВАННЯ ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта Рахунку Українська грн. 

1.  Плата за оформлення Пакету послуг
1
, в т.ч. оформлення  картки  у зв’язку із закінченням строку дії раніше 

оформленої  картки : 

1.1. Основної   картки  не тарифікується 

1.2. Додаткової   картки 
2
 450 грн. 

2. Плата за обслуговування: 

 2.1.  картки , стягується щорічно не тарифікується 

 2.2. Рахунку, стягується щомісячно
3
 119,00 грн. 

 2.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
4
 не тарифікується 

3. Плата за оформлення/переоформлення Клієнту ПІН-коду не тарифікується 

4. Плата за переоформлення  картки  за ініціативою Клієнта
5
: 150 грн. 

5. Плата за Блокування  картки /Розблокування  картки  за заявою Клієнта  не тарифікується 

6. Розмір процентів, що нараховуються за кредитом (річних) у т.ч. на суму 

понадлімітної заборгованості: 
38% 

7. Плата за видачу готівкових грошових коштів
6
:   

7.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні та банків-партнерів за 

кордоном  

7.1.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

7.1.2. за рахунок Кредиту 3,9% мін. 30 грн 

7.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні: 

7.2.1. в межах залишку на Рахунку 1,5% мін. 30 грн 

7.2.2. за рахунок Кредиту 3,9% мін. 30 грн 

7.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном: 

7.3.1. в межах залишку на Рахунку 1,5% мін. 30 грн 

7.3.2. за рахунок Кредиту 3,9% мін. 30 грн 

8. Плата за безготівкову оплату Товарів не тарифікується 

9. Плата за направлення Клієнту  щомісячного Рахунку-виписки:  

9.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч.ПДВ)  (надається лише для 

договорів відкритих до 01.03.2019р.) 
27 грн. 

9.2.  електронного Рахунку-виписки  електронною поштою не тарифікується 

10. Мінімальний платіж:  

10.1. Платіж за Основним боргом 0,5% від суми Основного боргу, 

який наявний у клієнта на 

Розрахункову дату 

10.2. Мінімальний платіж по Договору  Сума грошових коштів, яка 

складається з наступних складових:   

- Платіж за Основним боргом, 

                                                 
1 Пакет послуг включає: 

- оформлення Основний  картки  Visa Platinum; 

- оформлення сервісної  картки  PriorityPass; 
2 За кожну Додаткову карту. Стягується за кожен рік обслуговування Додаткової картки. Щороку стягується в дату, що відповідає передостанньому 

дню календарного місяця в якому була випущена Додаткова картка. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, 

комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 
3 Вперше нараховується в останній день календарного місяця, в якому на Рахунку була відображена перша Операція (якщо перша Операція 

відображена на Рахунку в останній робочий день місяця, то плата за цей місяць не стягується). Далі стягується щомісяця в останній день календарного 

місяця за наявності власних коштів Клієнта на рахунку. За відсутності власних коштів Клієнта на рахунку в останній день календарного місяця - 
комісія стягується в день надходження коштів на рахунок до Розрахункової дати. Якщо до настання Розрахункової дати власні кошти Клієнта на 

рахунок не надійшли - комісія стягується в Розрахункову дату за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. Якщо 

останній день календарного місяця є вихідним, святковим, неробочим днем, то комісія стягується в перший робочий день наступного місяця. У 
випадку надання в Банк Клієнтом заяви про припинення дії договору - плата за місяць, в якому Клієнт подав таку заяву стягується в повному обсязі за 

повний календарний місяць. Під час стягнення перший раз становить 118,99 грн. З урахуванням Плати за оформлення Пакета послуг, комісійна 

винагорода, яка утримувалась з Клієнта, становить 119 грн. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія 
стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
4 Нараховується відповідно до Умов надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД»  
5 Стягується одноразово в дату переоформлення картки. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія 
стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
6
 В момент здійснення Операції на Рахунку блокується сума у розмірі до 5,9% від суми здійсненої операції. В дату відображення на Рахунку такої 

Операції, блокування суми знімається, плата списується у розмірі згідно Тарифів. При цьому, якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо 

власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 



 

- сума процентів за користування 

кредитом 

- сума Понадлімітної 

заборгованості; 

- Плата за обслуговування 

кредитної заборгованості (за 

наявності); 

- сума Плати за пропуск 

Мінімального платежу (за 

наявності); 

- пропущені (не сплачені в 

строк) клієнтом Мінімальні 

платежі (повністю або 

частково) попередніх 

розрахункових періодів (за 

наявності) 

Не може бути меншим 50 грн. та не 

більше суми існуючої 

заборгованості за Договором  

11. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений: 

11.1.   вперше 150 грн. 

11.2.   2-й раз поспіль 300 грн. 

11.3.   3-й  раз поспіль 500 грн. 

11.4.   4-й  раз поспіль 1000 грн. 

12. Розмір процентів, що нараховуються на залишок коштів на Рахунку 

(річних)
7
 

12% 

13. Комісія за здійснення конверсійних операцій  1% 

14. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів визначенних Банком, здійснюваних Банком на підставі 

Електронних розпоряджень:  

14.1.на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні  

14.1.1. в межах залишку на Рахунку 3 грн. 

14.1.2. за рахунок Кредиту 4,9% min 30 грн. 

14.2. на рахунки, відкриті в Банку  

14.2.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

14.2.2. за рахунок Кредиту 4,9% min 30 грн. 

15. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених 

Банком, здійснюваних Банком на підставі Електронних розпоряджень 

Тариф в  залежності від 

отримувача: 

не тарифікується або 

тарифікується в розмірі до 2%, 

мин.1 грн. від суми операції
 8
 

16. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується 

готівкою під час здійснення операції) 

Відповідно до Тарифів 

продукту «Прийом платежів від 

населення» 

17. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у 

вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
9
 

17 грн. 

18. Пільговий період
10

 до 60 днів 

19. Плата за списання та перерахування коштів з Рахунку на користь 

PriorityPass за одне відвідування залів очікування аеропортів з використанням 

сервісної  картки  Priority Pass
11

 

Згідно тарифів компанії 

PriorityPass 

20. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків та 

хвороб
12

 
0,8% 

                                                 
7 Відсотки нараховуються на залишок коштів на Рахунку, що дорівнює або перевищує 150 грн. На залишок власних коштів на Рахунку менше 150 грн. 

відсотки нараховуються за ставкою 0% річних. Виплата відсотків на позитивний Залишок коштів, что знаходяться на Рахунку на кінець кожного 
операційного дня, здійснюється Банком щомісячно виходячи з кількості днів в періоді нарахування (факт / факт), з врахування вихідних (неробочий) 

днів, в останній робочий день поточного місяця, за період з дати останнього робочого дня попереднього місяця по день, що передує останньому дню 

попереднього робочого дня поточного місяця, включаючи його. 
8 Конкретний размір тарифу  вказується в системі Інтернет-Банк при здійсненні операції. 
9
 Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця. Плата списується за умови якщо за період з останнього робочого 

дня календарного місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється списання по передостанній робочий день звітного календарного місяця (включно) 

за Рахунком було підключено послугу (на термін мінімум один день) та за Рахунком проводилась мінімум одна операція зняття/поповнення. За умови 
якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок 

Понадлімітної заборгованості. 
10 На операції по безготівковим розрахункам картою. 
11 Списання коштів здійснюється в національній валюті за офіційним курсом НБУ на дату платежу на підставі отриманого Банком рахунку від компанії 

PriorityPass за візити власника  картка  та / або його гостей в зали очікування аеропортів з використанням сервісної  картки  PriorityPass. Згідно тарифу 

компанії PriorityPass вартість одного відвідування однією людиною становить 27 дол. США (може бути змінений компанією PriorityPass в 
односторонньому порядку). 
12 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, нараховується в залежності від суми фактичної кредитної заборгованості, згідно з 

умовами Договору страхування. 



 

21. Плата за надання довідок
13

 про стан рахунків, відкритих в рамках карткових продуктів  *: 

21.1. Надання довідки про стан Рахунку 75грн. 

21.2. Надання довідки про закриття Рахунку за запитом Клієнта 75 грн. 

21.3. Надання довідки про підтвердження видачі платіжної  картки  

Клієнту (в т.ч. ПДВ) 

75 грн. 

21.4. Додаткові послуги: відправка Банком довідки поштою (в т.ч. 

ПДВ)** 

6 грн. 

22. Комісія за обслуговування неактивного рахуку, щомісячно*** 50 грн. 

23. Плата за надання копії Договору/Оферти в рамках карткових продуктів (в 

т.ч. ПДВ)**** 
500 грн. 

24. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів 

господарювання, відкритих в інших банках України*****  
1,5% 

25. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, здійснюваний Банком на підставі письмових 

заяв Клієнта (в тому числі Постійних доручень), оформленних в підрозділах Банку
14

:  

25.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України 1% мін 15 грн. 

25.2. комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів, 

телебачення 
2 грн. 

25.3. на рахунки, відкриті в Банку   

37. на ім’я Клієнта не тарифікується 

38. на ім’я іншого клієнта Банку не тарифікується 

26. Плата за здійснення Банком розслідування, відповідно до правил 

міжнародних платіжних систем, за заявою Клієнта про неправомірне 

списання з Рахунку
15

 

300 грн. 

27.  Плата за надання Клієнту виписки за вказаний період:  

27.1. У відділенні Банку виписки:  

27.1.1. за період до 2-х місяців не тарифікується 

27.1.2. за період від 2-х до 12-ти місяців 50 грн. 

27.1.3. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

27.2. Надання Клієнту електронної виписки електронною поштою:  

27.2.1. за період до 12-ти місяців не тарифікується 

27.2.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

 
* у випадку оформлення довідки у відділенні  - оплачується готівкою в касу Банку. У випадку замовлення довідки в представництвах Банку, де 

відсутня  каса, шляхом відправки в Банк листа на паперовому носії - оплачується шляхом списання комісії з рахунку Клієнта, згідно договірного 
списання відповідно до Умов надання і обслуговування платіжних  карт АТ «Банк Форвард». 

** тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок. 

*** стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180 днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, 
безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на 

рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Стягується за наявності на 

Рахунку   
залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру встановленої 

комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку. 

**** оплачується готівкою в касу Банку під час оформлення Заяви на отримання копії документів. Копії документів по Договорах, які були закриті 
більше 5 років тому,  не видаються. 

***** плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що надійшли, стають 

доступними для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок. 
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 Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до відділення 

Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про поточний розмір 

його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про 
платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, 

надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної 

заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально. 
14

 Стягується в дату відображення Операції на Рахунку. Розраховується від суми переказаних коштів. Кредит на оплату плати не надається. Не 

справляється у разі проведення моментальних платежів в АТМ або Cash-in.  
15

 Плата списується, після отримання Банком підтверджуючих документів про проведення операції. Написанням заяви клієнт бере на себе обов’язок 

забезпечити наявність грошових коштів на рахунку в розмірі плати в дату написання заяви. 



 

 

Тарифи по продуктам ко-бренда «Світова Картка » 

для клієтів, які не є користувачами дисконтних карт 

 

4.2.4. 
Світова картка Visa Platinum Black ID Cardtype 

3697 
ID B2 657 

Тарифний план ТП 13/1 ДС 

Картка  MasterCard Platinum 

Строк дії  картки  1 рік 
 

СТАТТЯ/НАЙМЕНУВАННЯ ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта Рахунку Українська грн. 

1. Плата за оформлення Пакету послуг
1
, в т.ч. оформлення  картки  у зв’язку із закінченням строку дії раніше 

оформленої  картки :  

1.1. Основної картки  не тарифікується 

1.2. Додаткової картки 
2
 450 грн. 

2. Плата за обслуговування: 

 2.1.  картки , стягується щорічно не тарифікується 

 2.2. Рахунку, стягується щомісячно
3
 129 грн. 

 2.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
4
 не тарифікується 

3. Плата за оформлення/переоформлення Клієнту ПІН-коду не тарифікується 

4. Плата за переоформлення  картки  за ініціативою Клієнта
5
 150 грн. 

5. Плата за Блокування  картки /Розблокування  картки  за заявою Клієнта  не тарифікується 

6. Розмір процентів, що нараховуються за кредитом (річних) у т.ч. на суму 

понадлімітної заборгованості: 
36% 

7. Плата за видачу готівкових грошових коштів
6
:   

7.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні та банків-партнерів за 

кордоном  

7.1.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

7.1.2. за рахунок Кредиту 3,90% мін. 30 грн 

7.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні: 

7.2.1. в межах залишку на Рахунку 1,5% мін. 30 грн 

7.2.2. за рахунок Кредиту 3,90% мін. 30 грн 

7.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки
 
інших банків за кордоном: 

7.3.1. в межах залишку на Рахунку 1,5% мін. 30 грн. 

7.3.2. за рахунок Кредиту 3,90% мін. 30 грн 

8. Плата за безготівкову оплату Товарів не тарифікується 

9. Плата за направлення Клієнту  щомісячного Рахунку-виписки:  

9.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч.ПДВ) (надається лише для 

договорів відкритих до 01.03.2019р.) 
не тарифікується 

9.2.  електронного Рахунку-виписки  електронною поштою не тарифікується 

10. Мінімальний платіж:  

10.1. Платіж за Основним боргом 0,5% від суми Основного боргу, 

який наявний у клієнта на 

Розрахункову дату 

                                                 
1 Пакет послуг включає: 

- оформлення Основний  картки  Visa Platinum; 
- оформлення сервісної  картки  PriorityPass; 
2 За кожну Додаткову карту. Стягується за кожен рік обслуговування Додаткової картки. Щороку стягується в дату, що відповідає передостанньому 

дню календарного місяця в якому була випущена Додаткова картка. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, 
комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
3 Вперше нараховується в останній день календарного місяця, в якому на Рахунку була відображена перша Операція (якщо перша Операція 

відображена на Рахунку в останній робочий день місяця, то плата за цей місяць не стягується). Далі стягується щомісяця в останній день календарного 
місяця за наявності власних коштів Клієнта на рахунку. За відсутності власних коштів Клієнта на рахунку в останній день календарного місяця - 

комісія стягується в день надходження коштів на рахунок до Розрахункової дати. Якщо до настання Розрахункової дати власні кошти Клієнта на 

рахунок не надійшли - комісія стягується в Розрахункову дату за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. Якщо 
останній день календарного місяця є вихідним, святковим, неробочим днем, то комісія стягується в перший робочий день наступного місяця. У 

випадку надання в Банк Клієнтом заяви про припинення дії договору - плата за місяць, в якому Клієнт подав таку заяву стягується в повному обсязі за 

повний календарний місяць. Під час стягнення перший раз становить 128,99 грн. З урахуванням Плати за оформлення Пакета послуг, комісійна 
винагорода, яка утримувалась з Клієнта, становить 129 грн.  
4 Нараховується відповідно до Умов надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД» 
5 Стягується одноразово в дату переоформлення картки. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія 
стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
6
 В момент здійснення Операції на Рахунку блокується сума у розмірі до 5,9% від суми здійсненої операції. В дату відображення на Рахунку такої 

Операції, блокування суми знімається, плата списується у розмірі згідно Тарифів. При цьому, якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо 

власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 



 

10.2. Мінімальний платіж по Договору  Сума грошових коштів, яка складається 

з наступних складових:   

- Платіж за Основним боргом, 
- сума процентів за користування 

кредитом 

- сума Понадлімітної 
заборгованості; 

- Плата за обслуговування кредитної 

заборгованості (за наявності); 
- сума Плати за пропуск 

Мінімального платежу (за 

наявності); 
- пропущені (не сплачені в строк) 

клієнтом Мінімальні платежі 

(повністю або частково) 
попередніх розрахункових періодів 

(за наявності) 

Не може бути меншим 50 грн. та не 
більше суми існуючої заборгованості за 

Договором  

11.     Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений: 

11.1.   вперше 150 грн. 

11.2.   2-й раз поспіль 300 грн. 

11.3.   3-й  раз поспіль 500 грн. 

11.4.   4-й  раз поспіль 1000 грн. 

12. Розмір процентів, що нараховуються на залишок коштів на Рахунку 

(річних)
7
 

12% 

13. Комісія за здійснення конверсійних операцій 1% 

14. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів визначенних Банком, здійснюваних Банком на підставі 

Електронних розпоряджень:  

14.1.на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні  

14.1.1. в межах залишку на Рахунку 3 грн. 

14.1.2. за рахунок Кредиту 4,9% min 30 грн. 

14.2. на рахунки, відкриті в Банку   

14.2.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

14.2.2. за рахунок Кредиту 4,9% min 30 грн. 

15. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених 

Банком, здійснюваних Банком на підставі Електронних розпоряджень 

Тариф в  залежності від 

отримувача: 

не тарифікується або 

тарифікується в розмірі до 2%, 

мин.1 грн. від суми операції
 8
 

16. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується 

готівкою під час здійснення операції) 

Відповідно до Тарифів 

продукту «Прийом платежів від 

населення» 

17. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у 

вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
9
 

17 грн. 

18. Пільговий період на операції по безготівковим розрахункам картою
10

 до 60 днів 

19. Плата за списання та перерахування коштів з Рахунку на користь 

PriorityPass за одне відвідування залів очікування аеропортів з використанням 

сервісної  картки  Priority Pass
11

 

Відповідно до тарифів компанії 

PriorityPass 

20. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків та 

хвороб
12

 
0,49% 

                                                 
7 Відсотки нараховуються на залишок коштів на Рахунку, що дорівнює або перевищує 150 грн. На залишок власних коштів на Рахунку менше 150 грн. 

відсотки нараховуються за ставкою 0% річних. Виплата відсотків на позитивний Залишок коштів, что знаходяться на Рахунку на кінець кожного 

операційного дня, здійснюється Банком щомісячно виходячи з кількості днів в періоді нарахування (факт / факт), з врахування вихідних (неробочий) 
днів, в останній робочий день поточного місяця, за період з дати останнього робочого дня попереднього місяця по день, що передує останньому дню 

попереднього робочого дня поточного місяця, включаючи його. 
8 Конкретний размір тарифу  вказується в системі Інтернет-Банк під час здійснення операції . 
9 Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця. Плата списується за умови якщо за період з останнього робочого 

дня календарного місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється списання по передостанній робочий день звітного календарного місяця (включно) 

за Рахунком було підключено послугу (на термін мінімум один день) та за Рахунком проводилась мінімум одна операція зняття/поповнення. За умови 
якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок 

Понадлімітної заборгованості. 
10 На операції по безготівковим розрахункам картою. 
11 Списання коштів здійснюється в національній валюті за офіційним курсом НБУ на дату платежу на підставі отриманого Банком рахунку від компанії 

PriorityPass за візити власника  картка  та / або його гостей в зали очікування аеропортів з використанням сервісної  картки  PriorityPass. Згідно тарифу 

компанії PriorityPass вартість одного відвідування однією людиною становить 27 дол. США (може бути змінений компанією PriorityPass в 
односторонньому порядку). 
12 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, нараховується в залежності від суми фактичної кредитної заборгованості, згідно з 

умовами Договору страхування. 



 

21. Плата за надання довідок
13

 про стан рахунків, відкритих в рамках карткових продуктів*: 

21.1. Надання довідки про стан Рахунку 75 грн. 

21.2. Надання довідки про закриття Рахунку за запитом Клієнта******  75 грн. 

21.3. Надання довідки про підтвердження видачі платіжної  картки  

Клієнту (в т.ч. ПДВ) 

75 грн. 

21.4. Додаткові послуги: відправка Банком довідки поштою (в т.ч. ПДВ)** 6 грн. 

22. Комісія за обслуговування неактивного рахуку, щомісячно*** 50 грн. 

23. Плата за надання копії Договору/Оферти в рамках карткових продуктів (в 

т.ч. ПДВ)**** 
500 грн. 

24. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів 

господарювання, відкритих в інших банках України*****  
1,5% 

25. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, здійснюваний Банком на підставі письмових 

заяв Клієнта (в тому числі Постійних доручень), оформленних в підрозділах Банку
14

:  

25.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України 1% мін 15 грн. 

25.2. комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів, 

телебачення 
2 грн. 

25.3. на рахунки, відкриті в Банку   

o на ім’я Клієнта не тарифікується 

o на ім’я іншого клієнта Банку не тарифікується 

26. Плата за здійснення Банком розслідування, відповідно до правил 

міжнародних платіжних систем, за заявою Клієнта про неправомірне 

списання з Рахунку
15

 

300 грн. 

27.  Плата за надання Клієнту виписки за вказаний період:  

27.1. У відділенні Банку виписки:  

27.1.1. за період до 2-х місяців не тарифікується 

27.1.2. за період від 2-х до 12-ти місяців 50 грн. 

27.1.3. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

27.2. Надання Клієнту електронної виписки електронною поштою:  

27.2.1. за період до 12-ти місяців не тарифікується 

27.2.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

 
* у випадку оформлення довідки у відділенні  - оплачується готівкою в касу Банку. У випадку замовлення довідки в представництвах Банку, де 

відсутня  каса, шляхом відправки в Банк листа на паперовому носії - оплачується шляхом списання комісії з рахунку Клієнта, згідно договірного 

списання відповідно до Умов надання і обслуговування платіжних  карт АТ «Банк Форвард». 
** тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок. 

*** стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180 днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, 

безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на 
рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Стягується за наявності на 

Рахунку залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру 

встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку. 
**** оплачується готівкою в касу Банку під час оформлення Заяви на отримання копії документів. Копії документів по Договорах, які були закриті 

більше 5 років тому,  не видаються. 

***** Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що надійшли, стають 
доступними для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок. 

****** Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до 

відділення Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про поточний 
розмір його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про 

платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, 

надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної 
заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально. 
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 Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до відділення 

Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про поточний розмір 

його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про 
платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, 

надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної 

заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально. 
14

 Стягується в дату відображення Операції на Рахунку. Розраховується від суми грошових коштів, що переказуються. Кредит на оплату плати не 

надається. Не стягується в разі проведення моментальних платежів в АТМ або Cash-in. 
15

 Плата списується, після отримання Банком підтверджуючих документів про проведення операції. Написанням заяви клієнт бере на себе обов’язок 

забезпечити наявність грошових коштів  на рахунку у розмірі плати в дату написання заяви. 
 



 

Тарифы по продуктам ко-бренда «Мировая Карта» 

для клиентов, которые являются держателями дисконтных карт 20% 

 

4.2.5 
Світова картка Visa Platinum Black для користувачів 

ДК20% 
ID Cardtype 
3701 

ID B2 659 

Тарифний план ТП 14/1 ДС 

Картка  MasterCard Platinum 

Строк дії  картки  1 рік 

СТАТТЯ/НАЙМЕНУВАННЯ ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта Рахунку Українська грн. 

1.Плата за оформлення Пакету послуг
1
, в т.ч. оформлення  картки  у зв’язку із закінченням строку дії раніше 

оформленої  картки : 

1.1. Основної   картки   

за перший рік не тарифікується 

з другого року
2
 550,00 грн. 

1.2. Додаткової картки 
3
 450 грн. 

2. Плата за обслуговування: 

 2.1.  картки , стягується щорічно не тарифікується 

 2.2. Рахунку, стягується щомісячно не тарифікується 

 2.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
4
 не тарифікується 

3. Плата за оформлення/переоформлення Клієнту ПІН-коду не тарифікується 

4. Плата за переоформлення  картки  за ініціативою Клієнта
5
 150 

5. Плата за Блокування  картки /Розблокування  картки  за заявою Клієнта  не тарифікується 

6. Розмір процентів, що нараховуються за кредитом (річних) у т.ч. на суму 

понадлімітної заборгованості: 
36% 

7. Плата за видачу готівкових грошових коштів
6
:  

7.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні та банків-партнерів за 

кордоном  

7.1.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

7.1.2. за рахунок Кредиту 3,90% мін. 15 грн 

7.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні: 

7.2.1. в межах залишку на Рахунку 1,5% мін. 15 грн 

7.2.2. за рахунок Кредиту 3,90% мін. 15 грн 

7.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном: 

7.3.1. в межах залишку на Рахунку 1,5% мін. 15 грн 

7.3.2. за рахунок Кредиту 3,90% мін. 15 грн 

8. Плата за безготівкову оплату Товарів не тарифікується 

9. Плата за направлення Клієнту  щомісячного Рахунку-виписки:  

9.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч.ПДВ) (надається лише для 

договорів відкритих до 01.03.2019р.) 
не тарифікується 

9.2.  електронного Рахунку-виписки  електронною поштою не тарифікується 

10. Мінімальний платіж:  

10.1. Платіж за Основним боргом 0,5% від суми Основного боргу, 

який наявний у клієнта на 

Розрахункову дату 

10.2. Мінімальний платіж по Договору  Сума грошових коштів, яка складається 
з наступних складових:   

- Платіж за Основним боргом, 

- сума процентів за користування 
кредитом 

                                                 
1 Пакет послуг складається з: 
- оформлення Основний  картки  Visa Platinum Black; 

- оформлення сервісної  картки  PriorityPass; 
2 Стягується з другого року обслуговування Основної  картки. Щороку стягується в дату, що відповідає передостанньому дню календарного місяця в 
якому була випущена картка. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних 

коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. Під час стягнення перший раз становить 839,99 грн. З урахуванням Плати за оформлення 

Пакета послуг за перший рік обслуговування, комісійна винагорода, яка утримувалась з Клієнта, складе 840 грн. Рік обслуговування Основний  картки  
дорівнює одному року, а відлік років обслуговування Основний  картки починається з дати відкриття Рахунку.  
3 За кожну Додаткову карту. Стягується за кожен рік обслуговування Додаткової картки. Щороку стягується в дату, що відповідає передостанньому 

дню календарного місяця в якому була випущена Додаткова картка. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, 
комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
4 Нараховується відповідно до Умов надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД»  
5 Стягується одноразово в дату переоформлення картки. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія 
стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
6
 В момент здійснення Операції на Рахунку блокується сума у розмірі до 5,9% від суми здійсненої операції. В дату відображення на Рахунку такої 

Операції, блокування суми знімається, плата списується у розмірі згідно Тарифів. При цьому, якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо 

власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 



 

- сума Понадлімітної 

заборгованості; 

- Плата за обслуговування кредитної 
заборгованості (за наявності); 

- сума Плати за пропуск 

Мінімального платежу (за 
наявності); 

- пропущені (не сплачені в строк) 

клієнтом Мінімальні платежі 
(повністю або частково) 

попередніх розрахункових періодів 

(за наявності) 
Не може бути меншим 50 грн. та не 

більше суми існуючої заборгованості за 

Договором  

11. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений: 

11.1.   вперше 150 грн. 

11.2.   2-й раз поспіль 300 грн. 

11.3.   3-й  раз поспіль 500 грн. 

11.4.   4-й  раз поспіль 1000 грн. 

12.  Розмір процентів, що нараховуються на залишок коштів на Рахунку 

(річних)
7
 

12% 

13.  Комісія за здійснення конверсійних операцій
8
 1% 

14. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів визначенних Банком, здійснюваних Банком на підставі 

Електронних розпоряджень:  

14.1.на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні  

14.1.1. в межах залишку на Рахунку 3 грн. 

14.1.2. за рахунок Кредиту 4,9% min 30грн. 

14.2. на рахунки, відкриті в Банку   

14.2.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

14.2.2. за рахунок Кредиту 4,9% min 30грн. 

15. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених Банком, 

здійснюваних Банком на підставі Електронних розпоряджень 

Тариф в  залежності від 

отримувача: 

не тарифікується або 

тарифікується в розмірі до 

2%, мін.1 грн. від суми 

операції
 9
 

16. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується 

готівкою під час здійснення операції) 

Відповідно до Тарифів 

продукту «Прийом платежів 

від населення» 

17. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у 

вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
10

 
17 грн. 

18. Пільговий період
11

 до 60 днів 

19. Плата за списання та перерахування коштів з Рахунку на користь 

PriorityPass за одне відвідування залів очікування аеропортів з використанням 

сервісної  картки  Priority Pass
 12

 

Відповідно до тарифів 

компанії PriorityPass 

20. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків та 

хвороб
13

 
0,49% 

                                                 
7 Відсотки нараховуються на залишок коштів на Рахунку, що дорівнює або перевищує 150 грн. На залишок власних коштів на Рахунку менше 150 грн. 

відсотки нараховуються за ставкою 0% річних. Виплата відсотків на позитивний Залишок коштів, что знаходяться на Рахунку на кінець кожного 
операційного дня, здійснюється Банком щомісячно виходячи з кількості днів в періоді нарахування (факт / факт), з врахування вихідних (неробочий) 

днів, в останній робочий день поточного місяця, за період з дати останнього робочого дня попереднього місяця по день, що передує останньому дню 

попереднього робочого дня поточного місяця, включаючи його. 
8
 Розраховується від суми Операції, відображеної на Рахунку и стягується в дату відображення на Рахунку такої Операції. 

9 Конкретний размір тарифу  вказується в системі Інтернет-Банк при здійсненні операції. 
10

 Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця. Плата списується за умови якщо за період з останнього робочого 

дня календарного місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється списання по передостанній робочий день звітного календарного місяця (включно) 
за Рахунком було підключено послугу (на термін мінімум один день) та за Рахунком проводилась мінімум одна операція зняття/поповнення. За умови 

якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок 

Понадлімітної заборгованості. 
11 На операції по безготівковим розрахункам картою. 
12 Списання коштів здійснюється в національній валюті за офіційним курсом НБУ на дату платежу на підставі отриманого Банком рахунку від компанії 

PriorityPass за візити власника  картка  та / або його гостей в зали очікування аеропортів з використанням сервісної  картки  PriorityPass. Згідно тарифу 
компанії PriorityPass вартість одного відвідування однією людиною становить 27 дол. США (може бути змінений компанією PriorityPass в 

односторонньому порядку). 
13

 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, нараховується в залежності від суми фактичної кредитної заборгованості, згідно з 

умовами Договору страхування. 



 

21. Плата за надання довідок
14

 про стан рахунків, відкритих в рамках карткових продуктів  *: 

21.1. Надання довідки про стан Рахунку 75 грн. 

21.2. Надання довідки про закриття Рахунку за запитом Клієнта  75грн. 

21.3. Надання довідки про підтвердження видачі платіжної  картки  Клієнту (в 

т.ч. ПДВ) 

75 грн. 

21.4. Додаткові послуги: відправка Банком довідки поштою (в т.ч. ПДВ)** 6 грн. 

22. Комісія за обслуговування неактивного рахуку, щомісячно*** 50 грн. 

23. Плата за надання копії Договору/Оферти в рамках карткових продуктів (в 

т.ч. ПДВ)**** 
500 грн. 

24. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів 

господарювання, відкритих в інших банках України*****  
1,5% 

25. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, здійснюваний Банком на підставі письмових 

заяв Клієнта (в тому числі Постійних доручень), оформленних в підрозділах Банку
15

:  

25.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України 1% мін 15 грн. 

25.2. комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів, 

телебачення 
2 грн. 

25.3. на рахунки, відкриті в Банку   

39. на ім’я Клієнта не тарифікується 

40. на ім’я іншого клієнта Банку не тарифікується 

26. Плата за здійснення Банком розслідування, відповідно до правил 

міжнародних платіжних систем, за заявою Клієнта про неправомірне 

списання з Рахунку
16

 

300 грн. 

27.  Плата за надання Клієнту виписки за вказаний період:  

27.1. У відділенні Банку виписки:  

27.1.1. за період до 2-х місяців не тарифікується 

27.1.2. за період від 2-х до 12-ти місяців 50 грн. 

27.1.3. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

27.2. Надання Клієнту електронної виписки електронною поштою:  

27.2.1. за період до 12-ти місяців не тарифікується 

27.2.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

 
* у випадку оформлення довідки у відділенні  - оплачується готівкою в касу Банку. У випадку замовлення довідки в представництвах Банку, де 

відсутня  каса, шляхом відправки в Банк листа на паперовому носії - оплачується шляхом списання комісії з рахунку Клієнта, згідно договірного 

списання відповідно до Умов надання і обслуговування платіжних  карт АТ «Банк Форвард». 
** тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок. 

*** стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180 днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, 

безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на 
рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Стягується за наявності на 

Рахунку залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру 
встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку. 

**** оплачується готівкою в касу Банку під час оформлення Заяви на отримання копії документів. Копії документів по Договорах, які були закриті 

більше 5 років тому,  не видаються. 
***** Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що надійшли, стають 

доступними для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок.

                                                 
14

 Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до відділення 

Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про поточний розмір 

його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про 
платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, 

надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної 

заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально. 
15

 Стягується в дату відображення Операції на Рахунку. Розраховується від суми грошових коштів, що переказуються. Кредит на оплату плати не 

надається. Не стягується в разі проведення моментальних платежів в АТМ або Cash-in. 
16

 Плата списується, після отримання Банком підтверджуючих документів про проведення операції. Написанням заяви клієнт бере на себе обов’язок 

забезпечити наявність грошових коштів  на рахунку у розмірі плати в дату написання заяви. 
 



 

 

4.3. ФОКСТРОТ 
 

Тарифи по продуктам 

4.3.1    Фокстрот  ID Cardtype 3192 ID B2 611 

Тарифний план ТП 1/1 Фокстрот 

Картка  MasterCard Debit 

Строк дії  картки  2 роки 
 

СТАТТЯ/НАЙМЕНУВАННЯ ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта Рахунку Українська грн. 

1. Плата за обслуговування: 

 1.1.  картки , стягується щорічно
1
:  

1.1.1.за перший рік не тарифікується 

1.1.2.за другий рік та наступні 150 грн. 

 1.2. Рахунку, стягується щомісячно не тарифікується 

 1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
2
 0,10% 

2. Плата за оформлення та обслуговування Додаткової  картки 
3
  35 грн. 

3. Плата за оформлення/переоформлення Клієнту ПІН-коду не тарифікується 

4. Плата за переоформлення  картки  за ініціативою Клієнта
4
 50 грн. 

5. Плата за Блокування  картки /Розблокування  картки  за заявою Клієнта  не тарифікується 

6. Розмір процентів, що нараховуються за кредитом (річних) у т.ч. на суму 

понадлімітної заборгованості: 
55% 

7. Плата за видачу готівкових грошових коштів
5
:   

7.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні та банків-партнерів за 

кордоном  

7.1.1. в межах залишку на Рахунку 1,0% 

7.1.2. за рахунок Кредиту 4,90% мін. 30 грн. 

7.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні: 

7.2.1. в межах залишку на Рахунку 1,5% мін. 15 грн. 

7.2.2. за рахунок Кредиту 5,9% мін. 30 грн. 

7.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном: 

7.3.1. в межах залишку на Рахунку 
5,9%, мін. 30 грн. 

7.3.2. за рахунок Кредиту 

8. Плата за безготівкову оплату Товарів не тарифікується 

9. Плата за направлення Клієнту  щомісячного Рахунку-виписки:  

9.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч.ПДВ) (надається лише для 

договорів відкритих до 01.03.2019р.) 
27 грн. 

9.2.  електронного Рахунку-виписки  електронною поштою не тарифікується 

10. Мінімальний платіж:  

10.1. Платіж за Основним боргом 0,5% від суми Основного боргу, 

який наявний у клієнта на 

Розрахункову дату 

10.2. Мінімальний платіж по Договору  Сума грошових коштів, яка 

складається з наступних 

складових:   

- Платіж за Основним боргом, 

- сума процентів за 

користування кредитом 

- сума Понадлімітної 

заборгованості; 

                                                 
1 Стягується за кожен рік обслуговування Основної  картки. Вперше стягується в місяць, в якому на Рахунку була відображена перша Операція з 

використанням Основної  картки. За рік обслуговування Основної  картки, в якому на Рахунку була відображена перша Операція з використанням 
Основної  картки, стягується в передостанній робочий день календарного місяця в якому на Рахунку була відображена перша Операція з 

використанням Основної  картки. За кожен наступний рік обслуговування Основної  картки  стягується в дату, що відповідає передостанньому дню 

календарного місяця в якому був відкритий Рахунок. Рік обслуговування Основної  картки  дорівнює одному року. Якщо на дату списання плати на 
Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 
2 Нараховується відповідно до Умов надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД»  
3 За кожну Додаткову карту. Стягується за кожен рік обслуговування Додаткової картки. Щороку стягується в дату, що відповідає передостанньому 
дню календарного місяця в якому була випущена Додаткова картка. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, 

комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 
4 Стягується одноразово в дату переоформлення картки. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія 
стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
5
 В момент здійснення Операції на Рахунку блокується сума у розмірі до 5,9% від суми здійсненої операції. В дату відображення на Рахунку такої 

Операції, блокування суми знімається, плата списується у розмірі згідно Тарифів. При цьому, якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо 

власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 



 

- Плата за обслуговування 

кредитної заборгованості (за 

наявності); 

- сума Плати за пропуск 

Мінімального платежу (за 

наявності); 

- пропущені (не сплачені в 

строк) клієнтом Мінімальні 

платежі (повністю або 

частково) попередніх 

розрахункових періодів (за 

наявності) 

Не може бути меншим 50 грн. та 

не більше суми існуючої 

заборгованості за Договором  

11.  Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений: 

11.1.   вперше 150 грн. 

11.2.   2-й раз поспіль 250 грн. 

11.3.   3-й  раз поспіль 250 грн. 

11.4.   4-й  раз поспіль 400 грн. 

12.  Размір процентів, що нараховуються на залишок на Рахунку (річних)
 6
 10% 

13.  Комісія за здійснення конверсійних операцій
7
  1,5% 

14. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів визначенних Банком, здійснюваних Банком на підставі 

Електронних розпоряджень:  

14.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні  

14.1.1. в межах залишку на Рахунку 4 грн. 

14.1.2. за рахунок Кредиту 4,9% мін. 30 грн. 

14.2. на рахунки, відкриті в Банку  

14.2.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

14.2.2. за рахунок Кредиту 4,9% мін. 30 грн. 

15. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених Банком, 

здійснюваних Банком на підставі Електронних розпоряджень 

Тариф в  залежності від 

отримувача: 

не тарифікується або 

тарифікується в розмірі до 

2%, мін.1 грн. від суми 

операції
 8
 

16. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується 

готівкою під час здійснення операції) 

Відповідно до Тарифів 

продукту «Прийом платежів 

від населення» 

17. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у 

вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
9
 

17 грн. 

18. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків та 

хвороб
10

 
1% 

19. Щомісячний страховий тариф за «Страховий захист по карті» (Програма 

добровільного страхування від нещасних випадків, добровільного страхування 

від вогневих ризиків та стихійних лих та добровільного страхування майна)
11

 

1,5% 

20. Пільговий період: 

20.1. на операції по безготівковим розрахункам картою до 60 днів 

21. Плата за надання довідок
12

 про стан рахунків, відкритих в рамках карткових продуктів  *: 

                                                 
6 Відсотки нараховуються на залишок коштів на Рахунку, що дорівнює або перевищує 150 грн. На залишок власних коштів на Рахунку менше 150 грн. 
відсотки нараховуються за ставкою 0% річних. Виплата відсотків на позитивний Залишок коштів, что знаходяться на Рахунку на кінець кожного 

операційного дня, здійснюється Банком щомісячно виходячи з кількості днів в періоді нарахування (факт / факт), з врахування вихідних (неробочий) 

днів, в останній робочий день поточного місяця, за період з дати останнього робочого дня попереднього місяця по день, що передує останньому дню 
попереднього робочого дня поточного місяця, включаючи його.  
7
 Розраховується від суми Операції, відображеної на Рахунку и стягується в дату відображення на Рахунку такої Операції. 

8 Конкретний размір тарифу  вказується в системі Інтернет-Банк при здійсненні операції. 
9
 Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця. Плата списується за умови якщо за період з останнього робочого 

дня календарного місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється списання по передостанній робочий день звітного календарного місяця (включно) 

за Рахунком було підключено послугу (на термін мінімум один день) та за Рахунком проводилась мінімум одна операція зняття/поповнення. За умови 

якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок 
Понадлімітної заборгованості. 
10 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, нараховується в залежності від суми фактичної кредитної заборгованості, згідно з 

умовами Договору страхування 
11 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, згідно з Договором страхування, який був відкритий до 09.10.2018р..  
12

 Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до відділення 

Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про поточний розмір 

його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про 
платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, 

надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної 

заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально. 



 

21.1. Надання довідки про стан Рахунку 75грн. 

21.2. Надання довідки про закриття Рахунку за запитом Клієнта 75 грн. 

21.3. Надання довідки про підтвердження видачі платіжної  картки  Клієнту 

(в т.ч. ПДВ) 

75 грн. 

21.4. Додаткові послуги: відправка Банком довідки поштою (в т.ч. ПДВ)** 6 грн. 

22. Комісія за обслуговування неактивного рахуку, щомісячно*** 50 грн. 

2,. Плата за надання копії Договору/Оферти в рамках карткових продуктів (в 

т.ч. ПДВ)**** 
500 грн. 

24. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів 

господарювання, відкритих в інших банках України*****  
1,5% 

25. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, здійснюваний Банком на підставі письмових 

заяв Клієнта (в тому числі Постійних доручень), оформленних в підрозділах Банку
13

:  

25.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України 1% мін 15 грн. 

25.2. комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів, 

телебачення 
2 грн. 

25.3. на рахунки, відкриті в Банку   

25.3.1. на ім’я Клієнта не тарифікується 

25.3.2. на ім’я іншого клієнта Банку не тарифікується 

26. Плата за здійснення Банком розслідування, відповідно до правил 

міжнародних платіжних систем, за заявою Клієнта про неправомірне списання 

з Рахунку
14

 

300 н. 

27. Плата за надання Клієнту виписки за вказаний період:  

27.1. У відділенні Банку виписки:  

27.1.1. за період до 2-х місяців не тарифікується 

27.1.2. за період від 2-х до 12-ти місяців 50 грн. 

27.1.3. за період від 12-ти місяців 500 н. 

27.2. Надання Клієнту електронної виписки електронною поштою:  

27.2.1. за період до 12-ти місяців не тарифікується 

27.2.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

 
* у випадку оформлення довідки у відділенні  - оплачується готівкою в касу Банку. У випадку замовлення довідки в представництвах Банку, де 

відсутня  каса, шляхом відправки в Банк листа на паперовому носії - оплачується шляхом списання комісії з рахунку Клієнта, згідно договірного 

списання відповідно до Умов надання і обслуговування платіжних  карт АТ «Банк Форвард». 
** тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок. 

*** стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180 днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, 

безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на 
рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Стягується за наявності на 

Рахунку залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру 

встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку. 
**** оплачується готівкою в касу Банку під час оформлення Заяви на отримання копії документів. Копії документів по Договорах, які були закриті 

більше 5 років тому,  не видаються. 

***** Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що надійшли, стають 
доступними для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок. 
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 Стягується в дату відображення Операції на Рахунку. Розраховується від суми переказаних коштів. Кредит на оплату плати не надається. Не 

справляється у разі проведення моментальних платежів в АТМ або Cash-in. 
14

 Плата списується, після отримання Банком підтверджуючих документів про проведення операції. Написанням заяви клієнт бере на себе обов’язок 

забезпечити наявність грошових коштів  на рахунку у розмірі плати в дату написання заяви. 
 



 

Тарифи по продуктам 

4.3.2 Фокстрот Дебет миттєва 
ID Cardtype 
3216 

ID B2 615 

Тарифний план ТП 508.1 

Картка  MasterCard Debit 

Строк дії  картки  2 роки 
СТАТТЯ/НАЙМЕНУВАННЯ ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта Рахунку Українська грн. 

1. Плата за обслуговування  картки , стягується щорічно не тарифікується 

2. Плата за оформлення/ переоформлення Клієнту ПІНа не тарифікується 

3. Плата за переоформлення  картки  за ініціативою Клієнта
1
  35 грн. 

4. Плата за Блокування  картки /Розблокування  картки  за заявою Клієнта  не тарифікується 

5. Размір процентів, що нараховується за користування Кредитним лімітом 

(щоденно)
2
 

0,2% 

6. Плата за пропуск сплати Рахунку-виписки
 
  

6.1. вперше  20 грн. 

6.2. 2-й раз поспіль 50 грн. 

6.3. 3-й раз поспіль 200 грн. 

6.4. 4-й раз поспіль 350 грн. 

7. Плата за видачу готівкових грошових коштів
3
: 

7.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні та банків-партнерів за 

кордоном  

7.1.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

7.1.2. за рахунок Кредиту 4,90%, мін. 30грн. 

7.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні: 

7.2.1. в межах залишку на Рахунку 1,5%, мін. 15грн. 

7.2.2. за рахунок Кредиту 5,90%, мін. 30 грн. 

7.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном: 

7.3.1. в межах залишку на Рахунку 
5,9%, мін. 30 грн. 

7.3.2. за рахунок Кредиту 

8. Плата за безготівкову оплату Товарів не тарифікується 

9. Плата за направлення Клієнту  щомісячного Рахунку-виписки:  

9.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч.ПДВ) (надається лише для 

договорів відкритих до 01.03.2019р.) 
не надається 

9.2.  електронного Рахунку-виписки  електронною поштою не тарифікується 

10. Розмір процентів, нарахованих на залишок власних коштів на Рахунку
4
, 

річних 
10% 

11. Комісія за здійснення конверсійних операцій під час здійснення операції з 

використанням  картки
5
 

1,5% 

12. Мінімальний платіж:  

12.1. Платіж за Основним боргом 0,5% від суми Основного боргу, 

який наявний у клієнта на 

Розрахункову дату 

                                                 
1
 Стягується одноразово в дату переоформлення картки. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія 

стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
2
 Відсотки, нараховані за Кредитом, стягуються Банком в дату закінчення Розрахункового періоду. 

3
 В момент здійснення Операції на Рахунку блокується сума у розмірі до 5,9% від суми здійсненої операції. В дату відображення на Рахунку такої 

Операції, блокування суми знімається, плата списується у розмірі згідно Тарифів. При цьому, якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо 
власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 
4
 Відсотки нараховуються на залишок коштів на Рахунку, що дорівнює або перевищує 150 грн. На залишок власних коштів на Рахунку менше 150 грн. 

відсотки нараховуються за ставкою 0% річних. Виплата відсотків на позитивний Залишок коштів, що знаходяться на Рахунку на кінець кожного 
операційного дня, здійснюється Банком щомісячно виходячи з кількості днів в періоді нарахування (факт / факт), з врахування вихідних (неробочий) 

днів, в останній робочий день поточного місяця, за період з дати останнього робочого дня попереднього місяця по день, що передує останньому дню 

попереднього робочого дня поточного місяця, включаючи його.  
5
 Розраховується від суми Операції, відображеної на Рахунку и стягується в дату відображення на Рахунку такої Операції. 



 

12.2. Мінімальний платіж по Договору  Сума грошових коштів, яка 

складається з наступних 

складових:   

- Платіж за Основним боргом, 

- сума процентів за 

користування кредитом 

- сума Понадлімітної 

заборгованості; 

- Плата за обслуговування 

кредитної заборгованості (за 

наявності); 

- сума Плати за пропуск 

Мінімального платежу (за 

наявності); 

- пропущені (не сплачені в 

строк) клієнтом Мінімальні 

платежі (повністю або 

частково) попередніх 

розрахункових періодів (за 

наявності) 

Не може бути меншим 50 грн. та 

не більше суми існуючої 

заборгованості за Договором  

13. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у 

вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
15

 
17 грн. 

14. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених Банком, 

здійснюваних Банком на підставі Електронних розпоряджень 

Тариф в  залежності від 

отримувача: 

не тарифікується або 

тарифікується в розмірі до 

2%, мін.1 грн. від суми 

операції
 16

 

15. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується 

готівкою під час здійснення операції) 

Відповідно до Тарифів 

продукту «Прийом платежів 

від населення» 

16. Комісія за безготівкове зарахування грошових коштів, що перевищують 

суму Заборгованості за Кредитним договором, укладеним відповідно до Умов 

надання та обслуговування кредитів Банку, що передбачають надання 

кредитних коштів на власні потреби 

50,00 грн.,  

але не більше суми такого 

безготівкового зарахування 

17. Плата за надання довідок
17

 про стан рахунків, відкритих в рамках карткових продуктів  *: 

17.1. Надання довідки про стан Рахунку 75 грн. 

17.2. Надання довідки про закриття Рахунку за запитом Клієнта  75 грн. 

17.3. Надання довідки про підтвердження видачі платіжної  картки  Клієнту 

(в т.ч. ПДВ) 

75грн. 

17.4. Додаткові послуги: відправка Банком довідки поштою (в т.ч. ПДВ)* 6 грн. 

18. Комісія за обслуговування неактивного рахуку, щомісячно*** 50 грн. 

19. Плата за надання копії Договору/Оферти в рамках карткових продуктів (в 

т.ч. ПДВ)**** 
500 грн. 

20. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів 

господарювання, відкритих в інших банках України*****  
1,5% 

21. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, здійснюваний Банком на підставі письмових 

заяв Клієнта (в тому числі Постійних доручень), оформленних в підрозділах Банку
18

:  

21.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України 1% мін 15 грн. 

21.2. комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів, 

телебачення 
2 грн. 

                                                 
15

 Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця. Плата списується за умови якщо за період з останнього робочого 

дня календарного місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється списання по передостанній робочий день звітного календарного місяця (включно) 

за Рахунком було підключено послугу (на термін мінімум один день) та за Рахунком проводилась мінімум одна операція зняття/поповнення. За умови 
якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок 

Понадлімітної заборгованості. 
16

 Конкретний размір тарифу  вказується в системі Інтернет-Банк під час здійснення операції . 
17

 Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до відділення 

Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про поточний розмір 

його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про 

платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, 
надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної 

заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально. 
18

 Стягується в дату відображення Операції на Рахунку. Розраховується від суми переказаних коштів. Кредит на оплату плати не надається. Не 

справляється у разі проведення моментальних платежів в АТМ або Cash-in. 



 

21.3. на рахунки, відкриті в Банку   

28. на ім’я Клієнта не тарифікується 

29. на ім’я іншого клієнта Банку не тарифікується 

22. Плата за здійснення Банком розслідування, відповідно до правил 

міжнародних платіжних систем, за заявою Клієнта про неправомірне 

списання з Рахунку
19

 

300 грн. 

23. Плата за надання Клієнту виписки за вказаний період:  

23.1. У відділенні Банку виписки:  

23.1.1. за період до 2-х місяців не тарифікується 

23.1.2. за період від 2-х до 12-ти місяців 50 грн. 

23.1.3. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

23.2. Надання Клієнту електронної виписки електронною поштою:  

23.2.1. за період до 12-ти місяців не тарифікується 

23.2.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

 

 
* у випадку оформлення довідки у відділенні  - оплачується готівкою в касу Банку. У випадку замовлення довідки в представництвах Банку, де 

відсутня  каса, шляхом відправки в Банк листа на паперовому носії - оплачується шляхом списання комісії з рахунку Клієнта, згідно договірного 

списання відповідно до Умов надання і обслуговування платіжних  карт АТ «Банк Форвард». 
** тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок. 

*** стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180 днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, 

безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на 
рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Стягується за наявності на 

Рахунку залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру 

встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку. 
**** оплачується готівкою в касу Банку під час оформлення Заяви на отримання копії документів. Копії документів по Договорах, які були закриті 

більше 5 років тому,  не видаються. 

***** Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що надійшли, стають 
доступними для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок. 
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 Плата списується, після отримання Банком підтверджуючих документів про проведення операції. Написанням заяви клієнт бере на себе обов’язок 

забезпечити наявність грошових коштів  на рахунку у розмірі плати в дату написання заяви. 



 

4.4. АЛЛО 

Тарифи по продукту 

4.4.1 АЛЛО  ID Cardtype 3970 ID B2 665 

Тарифний план ТП 2/3 АЛЛО 

Картка  MasterCard Debit 

Строк дії  картки  2 роки 
 

СТАТТЯ/НАЙМЕНУВАННЯ ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта Рахунку Українська грн. 

1. Плата за обслуговування: 

 1.1.  картки , стягується щорічно не тарифікується 

 1.2. Рахунку, стягується щомісячно
20

 10 грн. 

 1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
21

 0,1% 

2. Плата за оформлення та обслуговування Додаткової  картки   не тарифікується 

3. Плата за оформлення/переоформлення Клієнту ПІН-коду не тарифікується 

4. Плата за переоформлення  картки  у випадку втрати/псування
22

: 50 грн. 

5. Плата за Блокування  картки /Розблокування  картки  за заявою Клієнта  не тарифікується 

6. Розмір процентів, що нараховуються за кредитом (річних) у т.ч. на суму 

понадлімітної заборгованості: 
60% 

7. Плата за видачу готівкових грошових коштів
23

:   

7.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні та банків-партнерів за 

кордоном  

7.1.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

7.1.2. за рахунок Кредиту 4,90% мін. 30 грн. 

7.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні: 

7.2.1. в межах залишку на Рахунку 1,5%,  мін. 15 грн. 

7.2.2. за рахунок Кредиту 5,90% мін. 30 грн. 

7.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном: 

7.3.1. в межах залишку на Рахунку 5,9%, мін. 30 грн. 

7.3.2. за рахунок Кредиту 5,9%, мін. 30 грн. 

8. Плата за безготівкову оплату Товарів не тарифікується 

9. Плата за направлення Клієнту  щомісячного Рахунку-виписки:  

9.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч.ПДВ) (надається лише для 

договорів відкритих до 01.03.2019р.) 
27 грн. 

9.2.  електронного Рахунку-виписки  електронною поштою не тарифікується 

10. Мінімальний платіж:  

10.1. Платіж за Основним боргом 0,5% від суми Основного боргу, 

який наявний у клієнта на 

Розрахункову дату 

10.2. Мінімальний платіж по Договору  Сума грошових коштів, яка 

складається з наступних 

складових:   

- Платіж за Основним боргом, 

- сума процентів за 

користування кредитом 

- сума Понадлімітної 

заборгованості; 

- Плата за обслуговування 

кредитної заборгованості (за 

наявності); 

- сума Плати за пропуск 

Мінімального платежу (за 

                                                 
20 Вперше нараховується в останній день календарного місяця, в якому на Рахунку була відображена перша Операція (якщо перша Операція 
відображена на Рахунку в останній робочий день місяця, то плата за цей місяць не стягується). Далі стягується щомісяця в останній день календарного 

місяця за наявності власних коштів Клієнта на рахунку. За відсутності власних коштів Клієнта на рахунку в останній день календарного місяця - 

комісія стягується в день надходження коштів на рахунок до Розрахункової дати. Якщо до настання Розрахункової дати власні кошти Клієнта на 
рахунок не надійшли - комісія стягується в Розрахункову дату за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. Якщо 

останній день календарного місяця є вихідним, святковим, неробочим днем, то комісія стягується в перший робочий день наступного місяця. У 

випадку надання в Банк Клієнтом заяви про припинення дії договору - плата за місяць, в якому Клієнт подав таку заяву стягується в повному обсязі за 
повний календарний місяць. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних 

коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
21 Нараховується відповідно до Умов надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД»  
22

 Стягується одноразово в дату переоформлення картки. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія 

стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
23

 В момент здійснення Операції на Рахунку блокується сума у розмірі до 5,9% від суми здійсненої операції. В дату відображення на Рахунку такої 

Операції, блокування суми знімається, плата списується у розмірі згідно Тарифів. При цьому, якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо 

власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 



 

наявності); 

- пропущені (не сплачені в 

строк) клієнтом Мінімальні 

платежі (повністю або 

частково) попередніх 

розрахункових періодів (за 

наявності) 

Не може бути меншим 50 грн. та 

не більше суми існуючої 

заборгованості за Договором  

11.  Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений: 

11.1.   вперше 150 грн. 

11.2.   2-й раз поспіль 250 грн. 

11.3.   3-й  раз поспіль 250 грн. 

11.4.   4-й  раз поспіль 400 грн. 

12. Розмір процентів, що нараховуються на залишок коштів на Рахунку 

(річних)
24

 
0%  

13. Комісія за здійснення конверсійних операцій
25

  1,5% 

14. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів визначенних Банком, здійснюваних Банком на 

підставі Електронних розпоряджень:  

14.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні  

14.1.1. в межах залишку на Рахунку 4 грн.  

14.1.2. за рахунок Кредиту 4,90% мін. 30 грн. 

14.2. на рахунки, відкриті в Банку  

14.2.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

14.2.2. за рахунок Кредиту 4,90% мін. 30 грн. 

15. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених Банком, 

здійснюваних Банком на підставі Електронних розпоряджень 

Тариф в  залежності від 

отримувача: 

не тарифікується або 

тарифікується в розмірі до 

2%, мін.1 грн. від суми 

операції
 26

 

16. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується 

готівкою під час здійснення операції) 

Відповідно до Тарифів 

продукту «Прийом платежів 

від населення» 

17. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у 

вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
27

 
17 грн. 

18. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків 

«Захист від шахрайства»
28

 
12 грн. 

19. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків 

«Страхування особистих речей» (для договорів, укладених до 19.06.2017 року 

включно) 
9
 

12 грн. 

20. Щомісячна страхова премія за Програмою страхування від нещасних 

випадків (для договорів, укладених до 19.06.2017 року включно) 
9
 

12 грн. 

21. Пільговий період:  

21.1. на операції по безготівковим розрахункам картою до 60 днів
 

22. Плата за надання довідок
29 

 про стан рахунків, відкритих в рамках карткових продуктів *: 

22.1. Надання довідки про стан Рахунку 75 грн. 

22.2. Надання довідки про закриття Рахунку за запитом Клієнта  75 грн. 

22.3. Надання довідки про підтвердження видачі платіжної  картки  Клієнту 75 грн. 

                                                 
4 Виплата відсотків на позитивний залишок коштів, що знаходяться на Рахунку на кінець кожного операційного дня, здійснюється Банком щомісячно 

виходячи з кількості днів в періоді нарахування (факт/факт), з врахуванням вихідних (неробочих) днів, в останній робочий день поточного місяця, за 

період з дати останнього нарахування, тобто з дати, наступної за останнім робочим днем попереднього місяця, по останній робочий день поточного 
місяця, включаючи його. 
25

 Розраховується від суми Операції, відображеної на Рахунку и стягується в дату відображення на Рахунку такої Операції. 
26

 Конкретний размір тарифу  вказується в системі Інтернет-Банк під час здійснення операції . 
27

 Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця. Плата списується за умови якщо за період з останнього робочого 

дня календарного місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється списання по передостанній робочий день звітного календарного місяця (включно) 
за Рахунком було підключено послугу (на термін мінімум один день) та за Рахунком проводилась мінімум одна операція зняття/поповнення. За умови 

якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок 

Понадлімітної заборгованості. 
28

 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, згідно з Договором страхування. 
29

 Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до відділення 

Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про поточний розмір 

його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про 
платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, 

надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної 

заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально 



 

(в т.ч. ПДВ) 

22.4. Додаткові послуги: відправка Банком довідки поштою (в т.ч. ПДВ)** 6 грн. 

23. Комісія за обслуговування неактивного рахуку, щомісячно*** 50 грн. 

24. Плата за надання копії Договору/Оферти в рамках карткових продуктів (в 

т.ч. ПДВ)**** 
500 грн. 

25. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів 

господарювання, відкритих в інших банках України*****  
1,5% 

26. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, здійснюваний Банком на підставі письмових заяв 

Клієнта (в тому числі Постійних доручень), оформленних в підрозділах Банку
30

:  

26.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України 1% мін 15 грн. 

26.2. комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів, 

телебачення 
2 грн. 

26.3. на рахунки, відкриті в Банку   

30. на ім’я Клієнта не тарифікується 

31. на ім’я іншого клієнта Банку не тарифікується 

27. Плата за здійснення Банком розслідування, відповідно до правил 

міжнародних платіжних систем, за заявою Клієнта про неправомірне списання 

з Рахунку
31

 

300 грн. 

28. Плата за надання Клієнту виписки за вказаний період: 

28.1. У відділенні Банку виписки:  

28.1.1.  за період до 2-х місяців не тарифікується 

28.1.2. за період від 2-х до 12-ти місяців 50 грн. 

28.1.3. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

28.2. Надання Клієнту електронної виписки електронною поштою:  

28.2.1. за період до 12-ти місяців не тарифікується 

28.2.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

 

* у випадку оформлення довідки у відділенні  - оплачується готівкою в касу Банку. У випадку замовлення довідки в представництвах Банку, де 
відсутня  каса, шляхом відправки в Банк листа на паперовому носії - оплачується шляхом списання комісії з рахунку Клієнта, згідно договірного 

списання відповідно до Умов надання і обслуговування платіжних  карт АТ «Банк Форвард». 

** тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок. 
*** стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180 днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, 

безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на 

рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Стягується за наявності на 

Рахунку залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру 

встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку. 
**** оплачується готівкою в касу Банку під час оформлення Заяви на отримання копії документів. Копії документів по Договорах, які були закриті 

більше 5 років тому,  не видаються. 

***** Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що надійшли, стають 
доступними для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок. 
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 Стягується в дату відображення Операції на Рахунку. Розраховується від суми переказаних коштів. Кредит на оплату плати не надається. Не 

справляється у разі проведення моментальних платежів в АТМ або Cash-in 
31

 Плата списується, після отримання Банком підтверджуючих документів про проведення операції. Написанням заяви клієнт бере на себе обов’язок 

забезпечити наявність грошових коштів  на рахунку у розмірі плати в дату написання заяви. 



 

4.5. VICOTEC 

 
Тарифи по продуктам 

4.5.1  VICOTEC Миттєва ID Cardtype 3433 ID B2 637 

Тарифний план ТП 1/1 VICOTEC 

Картка  MasterCard Debit 

Строк дії  картки  3 роки 
 

1. Плата за обслуговування: 

 1.1.  картки , стягується щорічно не тарифікується 

 1.2. Рахунку, стягується щомісячно не тарифікується 

 1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
1
 0,1% 

                                                 
1 Нараховується відповідно до Умов надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД»  
2 За кожну Додаткову карту. Стягується за кожен рік обслуговування Додаткової картки. Щороку стягується в дату, що відповідає передостанньому 
дню календарного місяця в якому була випущена Додаткова картка. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, 

комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 
3 Стягується одноразово в дату переоформлення картки. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія 
стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
4
 В момент здійснення Операції на Рахунку блокується сума у розмірі до 5,9% від суми здійсненої операції. В дату відображення на Рахунку такої 

Операції, блокування суми знімається, плата списується у розмірі згідно Тарифів. При цьому, якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо 

власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 

СТАТТЯ/НАЙМЕНУВАННЯ ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта Рахунку Українська грн. 

2. Плата за оформлення та обслуговування Додаткової  картки 
2
  35 грн 

3. Плата за оформлення/переоформлення Клієнту ПІН-коду не тарифікується 

4. Плата за переоформлення  картки  за ініціативою Клієнта
3
 50 грн. 

5. Плата за Блокування  картки /Розблокування  картки  за заявою Клієнта  не тарифікується 

6.  Розмір процентів, що нараховуються за кредитом (річних) у т.ч. на суму 

понадлімітної заборгованості: 
55% 

7. Плата за видачу готівкових грошових коштів
4
: 

7.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні та банків-партнерів за 

кордоном  

7.1.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

7.1.2. за рахунок Кредиту 4,90%, мін. 30 грн. 

7.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні: 

7.2.1. в межах залишку на Рахунку 1,5%,  мін. 15 грн. 

7.2.2. за рахунок Кредиту 5,90%, мін. 30 грн. 

7.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном: 

7.3.1. в межах залишку на Рахунку 
5,9%, мін. 30 грн. 

7.3.2. за рахунок Кредиту 

8. Плата за безготівкову оплату Товарів не тарифікується 

9. Плата за направлення Клієнту  щомісячного Рахунку-виписки:  

9.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч.ПДВ) (надається лише для 

договорів відкритих до 01.03.2019р.) 
27 грн. 

9.2.  електронного Рахунку-виписки  електронною поштою не тарифікується 

10. Мінімальний платіж:  

10.1. Платіж за Основним боргом 0,5% від суми Основного боргу, 

який наявний у клієнта на 

Розрахункову дату 

10.2. Мінімальний платіж по Договору  Сума грошових коштів, яка 

складається з наступних 

складових:   

- Платіж за Основним боргом, 

- сума процентів за 

користування кредитом 

- сума Понадлімітної 

заборгованості; 

- Плата за обслуговування 

кредитної заборгованості (за 

наявності); 

- сума Плати за пропуск 

Мінімального платежу (за 

наявності); 

- пропущені (не сплачені в 

строк) клієнтом Мінімальні 

платежі (повністю або 



 

                                                 
5
 Виплата відсотків на позитивний залишок коштів, що знаходяться на Рахунку на кінець кожного операційного дня, здійснюється Банком щомісячно 

виходячи з кількості днів в періоді нарахування (факт/факт), з врахуванням вихідних (неробочих) днів, в останній робочий день поточного місяця, за 

період з дати останнього нарахування, тобто з дати, наступної за останнім робочим днем попереднього місяця, по останній робочий день поточного 
місяця, включаючи його. 
6
 Розраховується від суми Операції, відображеної на Рахунку и стягується в дату відображення на Рахунку такої Операції. 

7 Конкретний размір тарифу  вказується в системі Інтернет-Банк при здійсненні операції. 
8
 Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця. Плата списується за умови якщо за період з останнього робочого 

дня календарного місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється списання по передостанній робочий день звітного календарного місяця (включно) 

за Рахунком було підключено послугу (на термін мінімум один день) та за Рахунком проводилась мінімум одна операція зняття/поповнення. За умови 

якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок 
Понадлімітної заборгованості. 
9 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, нараховується в залежності від суми фактичної кредитної заборгованості, згідно з 

умовами Договору страхування 
10 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, згідно з Договором страхування. 
11

 Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до відділення 

Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про поточний розмір 

його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про 
платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, 

надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної 

заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально 

частково) попередніх 

розрахункових періодів (за 

наявності) 

Не може бути меншим 50 грн. та 

не більше суми існуючої 

заборгованості за Договором  

11.Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений: 

11.1.   вперше 150 грн. 

11.2.   2-й раз поспіль 250 грн. 

11.3.   3-й  раз поспіль 250 грн. 

11.4.   4-й  раз поспіль 400 грн. 

12. Розмір процентів, що нараховуються на залишок коштів на Рахунку 

(річних)
5
 

0% 

13. Комісія за здійснення конверсійних операцій
6
  1,5% 

14.Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів визначенних Банком, здійснюваних Банком на підставі 

Електронних розпоряджень:  

14.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні  

14.1.1. в межах залишку на Рахунку 4 грн.  

14.1.2. за рахунок Кредиту 4,9% min 30грн.  

14.2. на рахунки, відкриті в Банку  

14.2.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

14.2.2. за рахунок Кредиту 4,9% min 30грн. 

15. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених Банком, 

здійснюваних Банком на підставі Електронних розпоряджень 

Тариф в  залежності від 

отримувача: 

не тарифікується або 

тарифікується в розмірі до 

2%, мін.1 грн. від суми 

операції
 7
 

16. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується 

готівкою під час здійснення операції) 

Відповідно до Тарифів 

продукту «Прийом платежів 

від населення» 

17. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у 

вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
8
 

17 грн. 

18. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків та 

хвороб
9
 

1,2% 

19. Щомісячна страхова премія за Програмою страхування фінансових ризиків, 

пов’язаних з недобровільною втратою роботи позичальником (для договорів, 

укладених до 19.06.2017 року включно) 
10

 

39 грн. 

20. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків 

«Захист від шахрайства»
10

 
12 грн. 

21. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків 

«Страхування особистих речей» (для договорів, укладених до 19.06.2017 року 

включно) 
10

 

12 грн.  

22. Щомісячна страхова премія за Програмою страхування від нещасних 

випадків (для договорів, укладених до 19.06.2017 року включно) 
10

 
12 грн.  

23. Пільговий період: 

23.1. на операції по безготівковим розрахункам картою до 60 днів
 

24. Плата за надання довідок
11 

про стан рахунків, відкритих в рамках карткових продуктів  *: 

24.1. Надання довідки про стан Рахунку 75 грн. 



 

28. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, здійснюваний Банком на підставі письмових заяв 

Клієнта (в тому числі Постійних доручень), оформленних в підрозділах Банку
12

:  

28.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України 1% мін 15 грн. 

28.2. комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів, 

телебачення 
2 грн. 

28.3. на рахунки, відкриті в Банку   

32. на ім’я Клієнта не тарифікується 

33. на ім’я іншого клієнта Банку не тарифікується 

29. Плата за здійснення Банком розслідування, відповідно до правил 

міжнародних платіжних систем, за заявою Клієнта про неправомірне списання 

з Рахунку
13

 

300 грн. 

30.  Плата за надання Клієнту виписки за вказаний період: 

30.1. У відділенні Банку виписки:  

30.1.1.  за період до 2-х місяців не тарифікується 

30.1.2. за період від 2-х до 12-ти місяців 50 грн. 

30.1.3. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

30.2. Надання Клієнту електронної виписки електронною поштою:  

30.2.1. за період до 12-ти місяців не тарифікується 

30.2.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

 

* у випадку оформлення довідки у відділенні  - оплачується готівкою в касу Банку. У випадку замовлення довідки в представництвах Банку, де 
відсутня  каса, шляхом відправки в Банк листа на паперовому носії - оплачується шляхом списання комісії з рахунку Клієнта, згідно договірного 

списання відповідно до Умов надання і обслуговування платіжних  карт АТ «Банк Форвард». 

** тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок. 
*** стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180  днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, 

безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на 
рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Стягується за наявності на 

Рахунку  залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру 

встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку. 
**** оплачується готівкою в касу Банку під час оформлення Заяви на отримання копії документів. Копії документів по Договорах, які були закриті 

більше 5 років тому,  не видаються. 

***** Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що надійшли, стають 
доступними для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                                 
12

 Стягується в дату відображення Операції на Рахунку. Розраховується від суми переказаних коштів. Кредит на оплату плати не надається. Не 

справляється у разі проведення моментальних платежів в АТМ або Cash-in.  
13

 Плата списується, після отримання Банком підтверджуючих документів про проведення операції. Написанням заяви клієнт бере на себе обов’язок 

забезпечити наявність грошових коштів  на рахунку у розмірі плати в дату написання заяви. 

24.2. Надання довідки про закриття Рахунку за запитом Клієнта  75 грн. 

24.3. Надання довідки про підтвердження видачі платіжної  картки  Клієнту 

(в т.ч. ПДВ) 

75 грн. 

24.4. Додаткові послуги: відправка Банком довідки поштою (в т.ч. ПДВ)** 6 грн. 

25. Комісія за обслуговування неактивного рахуку, щомісячно*** 50 грн. 

26. Плата за надання копії Договору/Оферти в рамках карткових продуктів (в 

т.ч. ПДВ)**** 
500 грн. 

27. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів 

господарювання, відкритих в інших банках України*****  
 



 

4.6. HYUNDAI 

 

Тарифи по продуктам 

4.6.1 HYUNDAI (1) ID Cardtype 4462 ID B2 704 

Тарифний план ТП 2/2 HYUNDAI 

Картка  MasterCard Debit 

Строк дії  картки  2 роки 
 

СТАТТЯ/НАЙМЕНУВАННЯ ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта Рахунку Українська грн. 

1. Плата за обслуговування: 

 1.1.  картки , стягується щорічно не тарифікується 
 1.2. Рахунку, стягується щомісячно не тарифікується 

 1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
1
 0,25% 

2. Плата за оформлення та обслуговування Додаткової  картки  не надається 

3. Плата за оформлення/переоформлення Клієнту ПІН-коду не тарифікується 

4. Плата за переоформлення  картки  у випадку втрати/псування
2
: 20 грн. 

5. Плата за Блокування  картки /Розблокування  картки  за заявою Клієнта  не тарифікується 

6. Розмір процентів, що нараховуються за кредитом (річних) у т.ч. на суму 

понадлімітної заборгованості: 
39% 

7. Плата за видачу готівкових грошових коштів
3
: 

7.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні та банків-партнерів за 

кордоном  

7.1.1. в межах залишку на Рахунку 0% 

7.1.2. за рахунок Кредиту 4,90% мін. 30 грн. 

7.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні: 

7.2.1. в межах залишку на Рахунку 1,5%,  мін. 15 грн. 

7.2.2. за рахунок Кредиту 5,90% мін. 30 грн. 

7.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном: 

7.3.1. в межах залишку на Рахунку 
5,9%, мін. 30 грн. 

7.3.2. за рахунок Кредиту 

8. Плата за безготівкову оплату Товарів не тарифікується 

9. Плата за надання Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:  

9.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише для 

договорів відкритих до 01.03.2019р.) 
27 грн. 

9.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою  не тарифікується 

10. Мінімальний платіж:  

10.1. Платіж за Основним боргом 0,5% від суми Основного боргу, 

який наявний у клієнта на 

Розрахункову дату 

10.2. Мінімальний платіж по Договору  Сума грошових коштів, яка 

складається з наступних 

складових:   

- Платіж за Основним боргом, 

- сума процентів за 

користування кредитом 

- сума Понадлімітної 

заборгованості; 

- Плата за обслуговування 

кредитної заборгованості (за 

наявності); 

- сума Плати за пропуск 

Мінімального платежу (за 

наявності); 

- пропущені (не сплачені в 

строк) клієнтом Мінімальні 

платежі (повністю або 

частково) попередніх 

розрахункових періодів (за 

                                                 
1 Нараховується відповідно до Умов надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД»  
2
 Стягується одноразово в дату переоформлення картки. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія 

стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
3
 В момент здійснення Операції на Рахунку блокується сума у розмірі до 5,9% від суми здійсненої операції. В дату відображення на Рахунку такої 

Операції, блокування суми знімається, плата списується у розмірі згідно Тарифів. При цьому, якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо 

власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 



 

наявності) 

Не може бути меншим 50 грн. та 

не більше суми існуючої 

заборгованості за Договором  

11.Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений: 

11.1.   вперше 150 грн. 

11.2.   2-й раз поспіль 250 грн. 

11.3.   3-й  раз поспіль 250 грн. 

11.4.   4-й  раз поспіль 400 грн. 

12. Розмір процентів, що нараховуються на залишок коштів на Рахунку 

(річних)
4
 

0,001% 

13. Комісія за здійснення конверсійних операцій 
5
 1,5% 

14. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів визначенних Банком, здійснюваних Банком на 

підставі Електронних розпоряджень:  

14.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні  

14.1.1. в межах залишку на Рахунку 3 грн.  

14.1.2. за рахунок Кредиту 4,90% мін. 30 грн. 

14.2. на рахунки, відкриті в Банку  

14.2.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

14.2.2. за рахунок Кредиту 4,90% мін. 30 грн. 

15. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених Банком, 

здійснюваних Банком на підставі Електронних розпоряджень 

Тариф в  залежності від 

отримувача: 

не тарифікується або 

тарифікується в розмірі до 

2%, мін.1 грн. від суми 

операції
 6
 

16. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується 

готівкою під час здійснення операції) 

Відповідно до Тарифів 

продукту «Прийом платежів 

від населення» 

 

17. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у 

вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
7
 

17 грн. 

18. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків та 

хвороб
8
 

1,5% 

19. Щомісячна страхова премія за Програмою страхування фінансових ризиків, 

пов’язаних з недобровільною втратою роботи позичальником (для договорів, 

укладених до 19.06.2017 року включно)
9
 

39 грн. 

20. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків 

«Захист від шахрайства»
9
 

12 грн. 

21. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків 

«Страхування особистих речей» (для договорів, укладених до 19.06.2017 року 

включно) 
9
 

12 грн. 

22. Щомісячна страхова премія за Програмою страхування від нещасних 

випадків (для договорів, укладених до 19.06.2017 року включно) 
9
 

12 грн. 

23. Пільговий період:  

23.1. на операції по безготівковим розрахункам картою до 60 днів
 

24. Плата за надання довідок
10

 про стан рахунків, відкритих в рамках карткових продуктів  *: 

24.1. Надання довідки про стан Рахунку 75грн. 

24.2. Надання довідки про закриття Рахунку за запитом Клієнта 75 грн. 

                                                 
4 Виплата відсотків на позитивний залишок коштів, що знаходяться на Рахунку на кінець кожного операційного дня, здійснюється Банком щомісячно 

виходячи з кількості днів в періоді нарахування (факт/факт), з врахуванням вихідних (неробочих) днів, в останнійРобочий день поточного місяця, за 
період з дати останнього нарахування, тобто з дати, наступної за останнім робочим днем попереднього місяця, по останній робочий день поточного 

місяця, включаючи його. 
5 Розраховується від суми Операції, відображеної на Рахунку и стягується в дату відображення на Рахунку такої Операції. 
6 Конкретний размір тарифу  вказується в системі Інтернет-Банк при здійсненні операції. 
7 Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця. Плата списується за умови якщо за період з останнього робочого 

дня календарного місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється списання по передостанній робочий день звітного календарного місяця (включно) 
за Рахунком було підключено послугу (на термін мінімум один день) та за Рахунком проводилась мінімум одна операція зняття/поповнення. За умови 

якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок 

Понадлімітної заборгованості. 
8 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, нараховується в залежності від суми фактичної кредитної заборгованості, згідно з 

умовами Договору страхування 
9 Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, згідно з Договором страхування.. 
10 Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до відділення 

Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про поточний розмір 

його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про 
платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, 

надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної 

заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально 



 

24.3. Надання довідки про підтвердження видачі платіжної  картки  Клієнту 

(в т.ч. ПДВ) 

75 грн. 

24.4. Додаткові послуги: відправка Банком довідки поштою (в т.ч. ПДВ)** 6 грн. 

25. Комісія за обслуговування неактивного рахуку, щомісячно*** 50 грн. 

26. Плата за надання копії Договору/Оферти в рамках карткових продуктів (в 

т.ч. ПДВ)**** 
500 грн. 

27. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів 

господарювання, відкритих в інших банках України*****  
1,5% 

28. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, здійснюваний Банком на підставі письмових заяв 

Клієнта (в тому числі Постійних доручень), оформленних в підрозділах Банку
11

:  

28.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України 1% мін 15 грн. 

28.2. комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів, 

телебачення 
2 грн. 

28.3. на рахунки, відкриті в Банку   

34. на ім’я Клієнта не тарифікується 

35. на ім’я іншого клієнта Банку не тарифікується 

29. Плата за здійснення Банком розслідування, відповідно до правил 

міжнародних платіжних систем, за заявою Клієнта про неправомірне списання 

з Рахунку
12

 

300 грн. 

28. Плата за надання Клієнту виписки за вказаний період: 

28.3. У відділенні Банку виписки:  

28.3.1.  за період до 2-х місяців не тарифікується 

28.3.2. за період від 2-х до 12-ти місяців 50 грн. 

28.3.3. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

28.4. Надання Клієнту електронної виписки електронною поштою:  

28.4.1. за період до 12-ти місяців не тарифікується 

28.4.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

 

* у випадку оформлення довідки у відділенні  - оплачується готівкою в касу Банку. У випадку замовлення довідки в представництвах Банку, де 

відсутня  каса, шляхом відправки в Банк листа на паперовому носії - оплачується шляхом списання комісії з рахунку Клієнта, згідно договірного 
списання відповідно до Умов надання і обслуговування платіжних  карт АТ «Банк Форвард». 

** тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок. 

*** стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180  днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, 
безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на 

рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Стягується за наявності на 

Рахунку   
залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру встановленої 

комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку. 

**** оплачується готівкою в касу Банку під час оформлення Заяви на отримання копії документів. Копії документів по Договорах, які були закриті 
більше 5 років тому,  не видаються. 

***** Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що надійшли, стають 

доступними для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок. 
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 Стягується в дату відображення Операції на Рахунку. Розраховується від суми переказаних коштів. Кредит на оплату плати не надається. Не 

справляється у разі проведення моментальних платежів в АТМ або Cash-in. 
12

 Плата списується, після отримання Банком підтверджуючих документів про проведення операції. Написанням заяви клієнт бере на себе обов’язок 

забезпечити наявність грошових коштів  на рахунку у розмірі плати в дату написання заяви. 



 

Розділ V. СУПЕР ЛОЯЛЬНІ КРЕДИТИ 
Тарифи по продуктам 

5.1 
Кредитна картка «Супер лояльний кредит 55 ЗТ 

(Процентів)» 
ДПЕ cross 

ID Cardtype 5121 ID B2 753 

Тарифний план ТП 55 ЗТ 
Картка  MasterCard Standard 
Строк дії  картки  5 років 

 

СТАТТЯ/НАЙМЕНУВАННЯ ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта Рахунку Українська грн. 

1. Плата за обслуговування Рахунку, стягується щомісячно не тарифікується 

2. Плата за оформлення та обслуговування Додаткової  картки   не передбачено 

3. Плата за оформлення/переоформлення Клієнту ПІН-коду не тарифікується 

4. Плата за переоформлення  картки  за ініціативою Клієнта не передбачено 

5. Плата за Блокування  картки /Розблокування  картки  за заявою Клієнта  не тарифікується 

6. Розмір процентів, що нараховуються за кредитом (річних) у т.ч. на суму 

понадлімітної заборгованості: 
 

6.1. за час дії Пільгового періоду  0,001% 

6.2. після закінчення пільгового періоду 55% 

7. Плата за видачу готівкових грошових коштів
13

:   

7.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні та банків-партнерів за 

кордоном  

7.1.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

7.1.2. за рахунок Кредиту не передбачено 

7.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні: 

7.2.1. в межах залишку на Рахунку не передбачено 

7.2.2. за рахунок Кредиту не передбачено 

7.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном: 

7.3.1. в межах залишку на Рахунку не передбачено 

7.3.2. за рахунок Кредиту не передбачено 

8. Плата за безготівкову оплату Товарів не тарифікується 

9. Плата за надання Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:  

9.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише 

для договорів відкритих до 01.03.2019р.) 
27 грн. 

9.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою  не тарифікується 

10. Мінімальний платіж:  

10.1. Платіж за Основним боргом 0,5% від суми Основного боргу, який 

наявний у клієнта на Розрахункову 

дату 

10.2. Мінімальний платіж по Договору  Сума грошових коштів, яка 

складається з наступних складових:   

- Платіж за Основним боргом, 

- сума процентів за користування 

кредитом 

- сума Понадлімітної 

заборгованості; 

- Плата за обслуговування 

кредитної заборгованості (за 

наявності); 

- сума Плати за пропуск 

Мінімального платежу (за 

наявності); 

- пропущені (не сплачені в строк) 

клієнтом Мінімальні платежі 

(повністю або частково) 

попередніх розрахункових 

періодів (за наявності) 

Не може бути меншим 50 грн. та не 

більше суми існуючої заборгованості 

за Договором  

11. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений: 

11.1.   вперше 0 грн. 
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 В момент здійснення Операції на Рахунку блокується сума у розмірі до 5,9% від суми здійсненої операції. В дату відображення на Рахунку такої 

Операції, блокування суми знімається, плата списується у розмірі згідно Тарифів. При цьому, якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо 

власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 



 

11.2.   2-й раз поспіль 50 грн. 

11.3.   3-й раз поспіль 200 грн. 

11.4.   4-й раз поспіль 350 грн. 

12. Розмір процентів, що нараховуються на залишок коштів на Рахунку 

(річних)
14

 
0% 

13. Комісія за здійснення конверсійних Операцій
15

  не передбачено 

14. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів визначенних Банком, здійснюваних Банком на підставі 

Електронних розпоряджень:  

14.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні   

14.1.1. в межах залишку на Рахунку не передбачено 

14.1.2. за рахунок Кредиту не передбачено 

14.2. на рахунки, відкриті в Банку   

14.2.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

14.2.2. за рахунок Кредиту не тарифікується 

15. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених 

Банком, здійснюваних Банком на підставі Електронних розпоряджень 
не тарифікується 

16. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується 

готівкою під час здійснення Операції) 

Відповідно до Тарифів продукту 

«Прийом платежів від 

населення» 

17. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта 

у вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
16

 
17 грн. 

18. Пільговий період на Операції безготівкових розрахунків картою 
перші 3 місяці від дати 

оформлення Договору 

19. Плата за надання довідок
17 

 про стан рахунків, відкритих в рамках карткових продуктів  *: 

19.1. Надання довідки про стан Рахунку 75 грн. 

19.2. Надання довідки про закриття Рахнку за запитом Клієнта  75 грн. 

19.3. Надання довідки про підтвердження видачі платіжної  картки  

Клієнту (в т.ч. ПДВ) 
75 грн. 

19.4. Додаткові послуги: відправка Банком довідки поштою (в т.ч. 

ПДВ)** 
6 грн. 

20. Комісія за обслуговування неактивного рахуку, щомісячно*** 50 грн. 

21. Плата за надання копії Договору/Оферти в рамках карткових продуктів 

(в т.ч. ПДВ)**** 
500 грн. 

22. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків 

суб’єктів господарювання, відкритих в інших банках України*****  
1,5% 

23. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, здійснюваний Банком на підставі письмових заяв 

Клієнта (в тому числі Постійних доручень), оформленних в підрозділах Банку
18:

  

23.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України 1% мін 15 грн. 

23.2. комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів, 

телебачення 
2 грн. 

23.3. на рахунки, відкриті в Банку   

36. на ім’я Клієнта не тарифікується 

37. на ім’я іншого клієнта Банку не тарифікується 

24. Плата за надання Клієнту виписки за вказаний період:  

24.1. У відділенні Банку виписки:  

24.1.1. за період до 2-х місяців не тарифікується 

24.1.2. за період від 2-х до 12-ти місяців 50 грн. 

24.1.3. за період від 12-ти місяців 500 грн. 
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 Виплата відсотків на позитивний залишок коштів, що знаходяться на Рахунку на кінець кожного операційного дня, здійснюється Банком щомісячно 

виходячи з кількості днів в періоді нарахування (факт/факт), з врахуванням вихідних (неробочих) днів, в останній робочий день поточного місяця, за 

період з дати останнього нарахування, тобто з дати, наступної за останнім робочим днем попереднього місяця, по останній робочий день поточного 

місяця, включаючи його. 
15

 Розраховується від суми Операції, відображеної на Рахунку и стягується в дату відображення на Рахунку такої Операції. 
16

 Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця. Плата списується за умови якщо за період з останнього робочого 

дня календарного місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється списання по передостанній робочий день звітного календарного місяця (включно) 

за Рахунком було підключено послугу (на термін мінімум один день) та за Рахунком проводилась мінімум одна операція зняття/поповнення. За умови 
якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок 

Понадлімітної заборгованості. 
17

 Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до відділення 

Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про поточний розмір 

його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про 

платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, 
надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної 

заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально 
18

 Стягується в дату відображення Операції на Рахунку. Розраховується від суми переказаних коштів. Кредит на оплату плати не надається. Не 

справляється у разі проведення моментальних платежів в АТМ або Cash-in. 



 

24.2. Надання Клієнту електронної виписки електронною поштою:  

24.2.1. за період до 12-ти місяців не тарифікується 

24.2.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

 

* у випадку оформлення довідки у відділенні  - оплачується готівкою в касу Банку. У випадку замовлення довідки в представництвах Банку, де 
відсутня  каса, шляхом відправки в Банк листа на паперовому носії - оплачується шляхом списання комісії з рахунку Клієнта, згідно договірного 

списання відповідно до Умов надання і обслуговування платіжних  карт АТ «Банк Форвард». 

** тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок. 
*** стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180  днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, 

безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на 

рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Стягується за наявності на 
Рахунку   

залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру встановленої 

комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку. 
**** оплачується готівкою в касу Банку під час оформлення Заяви на отримання копії документів. Копії документів по Договорах, які були закриті 

більше 5 років тому,  не видаються. 

***** Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що надійшли, стають 
доступними для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок. 

 
 

 

 
 



 

Тарифи по продуктам 
5.2. Кредитна картка «LBO 55_36 ЗТ» ID Cardtype 5398 ID B2 769 

Тарифний план ТП LBO 55_36 
Картка  MasterCard Standard 
Строк дії  картки  5 років 

 

СТАТТЯ/НАЙМЕНУВАННЯ ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта Рахунку Українська грн. 

1. Плата за обслуговування Рахунку, стягується щомісячно не тарифікується 

2. Плата за оформлення та обслуговування Додаткової  картки   не передбачено 

3. Плата за оформлення/переоформлення Клієнту ПІН-коду не тарифікується 

4. Плата за переоформлення  картки  за ініціативою Клієнта не передбачено 

5. Плата за Блокування  картки /Розблокування  картки  за заявою Клієнта  не тарифікується 

6. Розмір процентів, що нараховуються за кредитом (річних)* у т.ч. на суму 

понадлімітної заборгованості: 
0,001% 

7. Плата за видачу готівкових грошових коштів
1
:   

7.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні та банків-партнерів за 

кордоном  

7.1.1. в межах залишку на Рахунку не передбачено 

7.1.2. за рахунок Кредиту не передбачено 

7.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні: 

7.2.1. в межах залишку на Рахунку не передбачено 

7.2.2. за рахунок Кредиту не передбачено 

7.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном: 

7.3.1. в межах залишку на Рахунку не передбачено 

7.3.2. за рахунок Кредиту не передбачено 

8. Плата за безготівкову оплату Товарів не тарифікується 

9. Плата за надання Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:  

9.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише 

для договорів відкритих до 01.03.2019р.) 
не передбачено 

9.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою  не передбачено 

10. Мінімальний платіж:  

10.1. Платіж за Основним боргом 0,5% від суми Основного боргу, який 

наявний у клієнта на Розрахункову 

дату 

10.2. Мінімальний платіж по Договору  Сума грошових коштів, яка 

складається з наступних складових:   

- Платіж за Основним боргом, 

- сума процентів за користування 

кредитом 

- сума Понадлімітної 

заборгованості; 

- Плата за обслуговування 

кредитної заборгованості (за 

наявності); 

- сума Плати за пропуск 

Мінімального платежу (за 

наявності); 

- пропущені (не сплачені в строк) 

клієнтом Мінімальні платежі 

(повністю або частково) 

попередніх розрахункових 

періодів (за наявності) 

Не може бути меншим 50 грн. та не 

більше суми існуючої заборгованості 

за Договором  

11. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений: 

11.1.   вперше 0 грн. 

11.2.   2-й раз поспіль 50 грн. 

11.3.   3-й раз поспіль 200 грн. 

11.4.   4-й раз поспіль 350 грн. 

12. Розмір процентів, що нараховуються на залишок коштів на Рахунку 

(річних)
2
 

0% 

                                                 
1
 В момент здійснення Операції на Рахунку блокується сума у розмірі до 5,9% від суми здійсненої операції. В дату відображення на Рахунку такої 

Операції, блокування суми знімається, плата списується у розмірі згідно Тарифів. При цьому, якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо 

власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості 



 

13. Комісія за здійснення конверсійних Операцій 
3
 не передбачено 

14. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів визначенних Банком, здійснюваних Банком на підставі 

Електронних розпоряджень:  

14.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні  

14.1.1. в межах залишку на Рахунку не передбачено 

14.1.2. за рахунок Кредиту не передбачено 

14.2. на рахунки, відкриті в Банку  

14.2.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

14.2.2. за рахунок Кредиту не тарифікується 

15. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених 

Банком, здійснюваних Банком на підставі Електронних розпоряджень 
не тарифікується 

16. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується 

готівкою під час здійснення Операції) 

Відповідно до Тарифів продукту 

«Прийом платежів від 

населення» 

17. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта 

у вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
4
 

17 грн. 

18. Пільговий період на Операції безготівкових розрахунків картою не передбачено 

19. Плата за надання довідок
5 
 про стан рахунків, відкритих в рамках 

карткових продуктів  ****: 

 

19.1. Надання довідки про стан Рахунку 75 грн. 

19.2. Надання довідки про закриття Рахунку за запитом Клієнта 75 грн. 

19.3. Надання довідки про підтвердження видачі платіжної  картки  

Клієнту (в т.ч. ПДВ) 

75 грн. 

19.4. Додаткові послуги: відправка Банком довідки поштою (в т.ч. 

ПДВ)***** 
6 грн. 

20. Комісія за обслуговування неактивного рахуку, щомісячно****** 50 грн. 

21. Плата за надання копії Договору/Оферти в рамках карткових продуктів 

(в т.ч. ПДВ)******* 
500 грн. 

22. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків 

суб’єктів господарювання, відкритих в інших банках України********  
1,5% 

23. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, здійснюваний Банком на підставі письмових заяв 

Клієнта (в тому числі Постійних доручень), оформленних в підрозділах Банку
6
:  

23.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України 1% мін 15 грн. 

23.2. комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів, 

телебачення 
2 грн. 

23.3. на рахунки, відкриті в Банку   

38. на ім’я Клієнта не тарифікується 

39. на ім’я іншого клієнта Банку не тарифікується 

24. Плата за надання Клієнту виписки за вказаний період:  

24.1. У відділенні Банку виписки:  

24.1.1. за період до 2-х місяців не тарифікується 

24.1.2. за період від 2-х до 12-ти місяців 50 грн. 

24.1.3. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

24.2. Надання Клієнту електронної виписки електронною поштою:  

24.2.1. за період до 12-ти місяців не тарифікується 

24.2.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

 

* Даний тариф застосовується також в разі виникненні Понадлімітної заборгованості. 

                                                                                                                                                                               
2
 Виплата відсотків на позитивний залишок коштів, що знаходяться на Рахунку на кінець кожного операційного дня, здійснюється Банком щомісячно 

виходячи з кількості днів в періоді нарахування (факт/факт), з врахуванням вихідних (неробочих) днів, в останній робочий день поточного місяця, за 

період з дати останнього нарахування, тобто з дати, наступної за останнім робочим днем попереднього місяця, по останній робочий день поточного 

місяця, включаючи його. 
3
 Розраховується від суми Операції, відображеної на Рахунку и стягується в дату відображення на Рахунку такої Операції. 

4
 Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця. Плата списується за умови якщо за період з останнього робочого 

дня календарного місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється списання по передостанній робочий день звітного календарного місяця (включно) 

за Рахунком було підключено послугу (на термін мінімум один день) та за Рахунком проводилась мінімум одна операція зняття/поповнення. За умови 
якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок 

Понадлімітної заборгованості. 
5
 Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до відділення 

Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про поточний розмір 

його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про 

платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, 
надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної 

заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально 
6
 Стягується в дату відображення Операції на Рахунку. Розраховується від суми переказаних коштів. Кредит на оплату плати не надається. Не 

справляється у разі проведення моментальних платежів в АТМ або Cash-in. 



 

** сплата Платежу за Основним боргом здійснюється за графіком платежів, отриманим під час оформлення договору. В ПО на 3 перші місяці 

встановлюється значення ОМП - 0%. 

*** Послуга «СМС-сервіс» може бути підключена тільки після закінчення Пільгового періоду. 
*****у випадку оформлення довідки у відділенні  - оплачується готівкою в касу Банку. У випадку замовлення довідки в представництвах Банку, де 

відсутня  каса, шляхом відправки в Банк листа на паперовому носії - оплачується шляхом списання комісії з рахунку Клієнта, згідно договірного 

списання відповідно до Умов надання і обслуговування платіжних  карт АТ «Банк Форвард». 
*****  тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок. 

****** стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180  днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, 

безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на 
рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Стягується за наявності на 

Рахунку   

залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру встановленої 
комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку. 

*******  оплачується готівкою в касу Банку під час оформлення Заяви на отримання копії документів. Копії документів по Договорах, які були закриті 

більше 5 років тому,  не видаються. 
******** Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що надійшли, стають 

доступними для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тарифи по продукту 

 
5.3. Кредитна картка «Супер лояльний кредит 35-55 

ЗТ» 

ID Cardtype 6115 ID B2 788 

Тарифний план ТП 35-55 ЗТ 
Картка  MasterCard Standard 
Строк дії  картки  2 роки 

 

СТАТТЯ/НАЙМЕНУВАННЯ ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта Рахунку Українська грн. 

1. Плата за обслуговування Рахунку, стягується щомісячно не тарифікується 

2. Плата за оформлення та обслуговування Додаткової  картки 
1
 25 грн 

3. Плата за оформлення/переоформлення Клієнту ПІН-коду не тарифікується 

4. Плата за переоформлення  картки  за ініціативою Клієнта
2
 50 грн. 

5. Плата за Блокування  картки /Розблокування  картки  за заявою Клієнта  не тарифікується 

6. Розмір процентів, що нараховуються за кредитом (річних) у т.ч. на суму 

понадлімітної заборгованості: 
  

6.1. на час дії Пільгового періоду  35% 

6.2. після закінчення Пільгового періоду 55% 

7. Плата за видачу готівкових грошових коштів: 

7.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні та банків-партнерів за 

кордоном  

7.1.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

7.1.2. за рахунок Кредиту 4,9% мін. 30 грн. 

7.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні: 

7.2.1. в межах залишку на Рахунку 1,5% мін. 15 грн. 

7.2.2. за рахунок Кредиту 5,9% мін. 30 грн. 

7.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном: 

7.3.1. в межах залишку на Рахунку 5,9% мін. 30 грн. 

7.3.2. за рахунок Кредиту 5,9% мін. 30 грн. 

8. Плата за безготівкову оплату Товарів не тарифікується 

9. Плата за надання Клієнту щомісячного Рахунку-виписки: 

9.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ)  (надається 

лише для договорів відкритих до 01.03.2019р.) 
27 грн. 

9.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою  не тарифікується 

10. Мінімальний платіж:  

10.1. Платіж за Основним боргом 0,5% від суми Основного боргу, який 

наявний у клієнта на Розрахункову 

дату 

10.2. Мінімальний платіж по Договору  Сума грошових коштів, яка 

складається з наступних складових:   

- Платіж за Основним боргом, 

- сума процентів за користування 

кредитом 

- сума Понадлімітної 

заборгованості; 

- Плата за обслуговування кредитної 

заборгованості (за наявності); 

- сума Плати за пропуск 

Мінімального платежу (за 

наявності); 

- пропущені (не сплачені в строк) 

клієнтом Мінімальні платежі 

(повністю або частково) 

попередніх розрахункових 

періодів (за наявності) 

Не може бути меншим 50 грн. та не 

більше суми існуючої заборгованості 

за Договором  

11. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений: 

                                                 
1 За кожну Додаткову карту. Стягується за кожен рік обслуговування Додаткової картки. Щороку стягується в дату, що відповідає передостанньому 

дню календарного місяця в якому була випущена Додаткова картка. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, 

комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної заборгованості. 
2 Стягується в перший день календарного місяця, наступного за місяцем, в якому була переоформлена Основна та Додаткова карта. Якщо на дату 

списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної 

заборгованості 



 

11.1. вперше 150 грн. 

11.2. 2-й раз поспіль 250 грн. 

11.3. 3-й раз поспіль 250 грн. 

11.4. 4-й раз поспіль 400 грн. 

12. Розмір процентів, що нараховуються на залишок коштів на Рахунку 

(річних)
3
 

0% 

13. Комісія за здійснення конверсійних Операцій
4
 1,5% 

14. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів визначенних Банком, здійснюваних Банком на підставі 

Електронних розпоряджень:  

14.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні 

14.1.1. в межах залишку на Рахунку 4 грн. 

14.1.2. за рахунок Кредиту 4,9% мін. 30 грн. 

14.2. на рахунки, відкриті в Банку  

14.2.1. в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

14.2.2. за рахунок Кредиту 4,9% мін. 30 грн. 

15. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених 

Банком, здійснюваних Банком на підставі Електронних розпоряджень 

Тариф в  залежності від отримувача: 

не тарифікується або тарифікується 

в розмірі до 2%, мін.1 грн. від суми 

Операції
 5

 

16. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку 

(сплачується готівкою під час здійснення Операції) 

Відповідно до Тарифів продукту 

«Прийом платежів від населення» 

17. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком 

Клієнта у вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-

сервіс»
6
 

не передбачено 

18. Пільговий період на Операції безготівкових розрахунків картою 
Перші 6 місяців від дати 

оформлення Договору 

19. Плата за надання довідок
7
 про стан рахунків, відкритих в рамках карткових продуктів  *: 

19.1. Надання довідки про стан Рахунку  75 грн. 

19.2. Надання довідки про закриття Рахунку за запитом Клієнта  75 грн. 

19.3. Надання довідки про підтвердження видачі платіжної  картки  

Клієнту (в т.ч. ПДВ) 
75 грн. 

19.4. Додаткові послуги: відправка Банком довідки поштою (в т.ч. 

ПДВ)** 
6 грн. 

20. Комісія за обслуговування неактивного рахуку, щомісячно*** 50 грн. 

21. Плата за надання копії Договору/Оферти в рамках карткових продуктів 

(в т.ч. ПДВ)**** 
500 грн. 

22. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків 

суб’єктів господарювання, відкритих в інших банках України*****  
1,5% 

23. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, здійснюваний Банком на підставі письмових заяв 

Клієнта (в тому числі Постійних доручень), оформленних в підрозділах Банку
8
:  

23.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України 1% мін 15 грн. 

23.2. комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів, 

телебачення 
2 грн. 

23.3. на рахунки, відкриті в Банку   

o на ім’я Клієнта не тарифікується 

o на ім’я іншого клієнта Банку не тарифікується 

24. Плата за надання Клієнту виписки за вказаний період: 

24.3. У відділенні Банку виписки:  

24.3.1.  за період до 2-х місяців не тарифікується 

                                                 
3 Виплата відсотків на позитивний залишок коштів, що знаходяться на Рахунку на кінець кожного операційного дня, здійснюється Банком щомісячно 

виходячи з кількості днів в періоді нарахування (факт/факт), з врахуванням вихідних (неробочих) днів, в останній рабочий день поточного місяці, за 

період з дати останнього робочого дня попереднього місяця по день, що передує останньому робочому дню поточного місяця, включаючи його. 
4 Розраховується від суми Операції, відображеної на Рахунку и стягується в дату відображення на Рахунку такої Операції. 
5 Конкретний размір тарифу  вказується в системі Інтернет-Банк при здійсненні операції. 
6 Комісія стягується щомісяця в передостанній робочий день календарного місяця. Плата списується за умови якщо за період з останнього робочого 
дня календарного місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється списання по передостанній робочий день звітного календарного місяця (включно) 

за Рахунком було підключено послугу (на термін мінімум один день) та за Рахунком проводилась мінімум одна операція зняття/поповнення. За умови 

якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок 
Понадлімітної заборгованості. 
7 Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до відділення 

Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про поточний розмір 
його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про 

платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, 

надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної 
заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально 
8 Стягується в дату відображення Операції на Рахунку. Розраховується від суми переказаних коштів. Кредит на оплату плати не надається. Не 

справляється у разі проведення моментальних платежів в АТМ або Cash-in. 



 

24.3.2. за період від 2-х до 12-ти місяців 50 грн.  

24.3.3. за період від 12-ти місяців 500 грн. 

24.4. Надання Клієнту електронної виписки електронною поштою:  

24.4.1. за період до 12-ти місяців не тарифікується 

24.4.2. за період від 12-ти місяців 500 грн. 
 

* у випадку оформлення довідки у відділенні  - оплачується готівкою в касу Банку. У випадку замовлення довідки в представництвах Банку, де 

відсутня  каса, шляхом відправки в Банк листа на паперовому носії - оплачується шляхом списання комісії з рахунку Клієнта, згідно договірного 
списання відповідно до Умов надання і обслуговування платіжних  карт АТ «Банк Форвард». 

** тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок. 

*** стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180  днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, 
безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на 

рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Стягується за наявності на 

Рахунку   
залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 500 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру встановленої 

комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку. 

**** оплачується готівкою в касу Банку під час оформлення Заяви на отримання копії документів. Копії документів по Договорах, які були закриті 
більше 5 років тому,  не видаються. 

***** Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що надійшли, стають 
доступними для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
7 Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до відділення 

Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію про поточний розмір 

його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення Заборгованості, зокрема інформацію про 
платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, 

надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної 

заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально. 
8 Стягується в дату відображення Операції на Рахунку. Розраховується від суми переказаних коштів. Кредит на оплату плати не надається. Не 

справляється у разі проведення моментальних платежів в АТМ або Cash-in.  


