
 

 

Зміни до тарифів по кредитним картковим продуктам: 

 

1. Діючий тариф 
Кредитна картка 38% ID B2 628 

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. 

 

 

2. Тариф, що пропонується 
Кредитна картка 38% ID B2 628 

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. Діючий тариф 

Світова картка Visa Platinum для користувачів ДК 15% 

Дистанційна 
ID B2 656 

СТАТТЯ/НАЙМЕНУВАННЯ ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта Рахунку Українська грн. 

1. Плата за оформлення Пакету послуг
2
, 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
3
 770 грн. 

 

 

2. Тариф, що пропонується 

Світова картка Visa Platinum для користувачів ДК 15% 

Дистанційна 
ID B2 656 

СТАТТЯ/НАЙМЕНУВАННЯ ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта Рахунку Українська грн. 

1. Плата за оформлення Пакету послуг
2
, 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
3 

550 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 Пакет послуг включає: 

- оформлення Основної картки Visa Platinum; 

- оформлення сервісної  картки  PriorityPass; 

3 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.  



1. Діючий тариф 

Світова картка Visa Platinum Black для користувачів ДК20% ID B2 659 

СТАТТЯ/НАЙМЕНУВАННЯ ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта Рахунку Українська грн. 

1.Плата за оформлення Пакету послуг
4
, 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
5
 840,00 грн. 

 

2. Тариф, що пропонується 

Світова картка Visa Platinum Black для користувачів ДК20% ID B2 659 

СТАТТЯ/НАЙМЕНУВАННЯ ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта Рахунку Українська грн. 

1.Плата за оформлення Пакету послуг
4
, 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
5
 550,00 грн. 

 

 

1. Діючий тариф 

Кредитна картка Visa Platinum ID B2 644 

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 

2. Плата за обслуговування: 

 2.1.  картки , стягується щорічно не тарифікується 

 2.2. Рахунку, стягується щомісячно
6
 199,00 грн. 

 

2. Тариф, що пропонується 

Кредитна картка Visa Platinum ID B2 644 

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 

2. Плата за обслуговування: 

 2.1.  картки , стягується щорічно не тарифікується 

 2.2. Рахунку, стягується щомісячно
6 

175,00 грн. 

 

                                                 
4 Пакет послуг складається з: 

- оформлення Основний  картки  Visa Platinum Black; 

- оформлення сервісної  картки  PriorityPass; 
5 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.  
6 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 


