
Ліміти на видаткові операції за платіжними картками 

Тип операції 

Платіжні картки Platinum Інші платіжні картки Visa/MasterCard Віртуальні платіжні MasterCard 

Діючі обмеження 

Сума операцій 
за 1 добу, грн. 

Кіл-ть 
операцій за 1 

добу 

Сума 1 
операції, 

грн. 

Сума 
операцій за 1 

добу, грн. 

Кіл-ть 
операцій за 1 

добу 

Сума 1 
операції, 

грн. 

Сума 
операцій за 1 

добу, грн. 

Кіл-ть 
операцій за 1 

добу 
Сума 1 операції, грн. 

Готівка в 
банкоматі 

10 000,00 10 -* 10 000,00 10 - х** х х 

Готівка в касі 300 000,00 10 - 300 000,00 10 - х х х 

Розрахунки 50 000,00 50 - 25 000,00 25 - - - - 

Розрахунки в 
Internet 

10 000,00 10 - 10 000,00 10 - 9 000,00 10 - 

Перекази з 
картки  (P2P) 

14 999,99 3 14 999,99 14 999,99 3 14 999,99 15 000,00 3 5 500,00 

 
* «-» - обмеження не встановлені 
** «х» - операції не передбачені для цього типу карт 
 

Також у Вас є можливість змінювати ліміт по картці самостійно у Web/mobile banking «TAS2U», звернувшись до відділення або зателефонувавши в Контакт-центр Банку: 0 (800) 503 580, 
(044) 393 25 90. 
 

За операціями з наперед оплаченими картками встановлюються наступні ліміти 

 сума електронних грошей з наперед оплаченими картками (на рахунку користувача) не повинна перевищувати 14 000 грн.; 

 сума готівкових коштів, яка може бути отримана користувачем за допомогою наперед оплаченої картки в обмін на електронні гроші через платіжний пристрій, становить 500 грн. на 

день, але не більше 4 000 грн. протягом одного місяця; 

 користувач може переказати електронні гроші іншим користувачам у сумі до 500 грн. на день та не більше 4 000 грн. протягом одного місяця; 

 користувачi мають право використовувати електроннi грошi для здiйснення розрахункiв за допомогою наперед оплаченої картки в сумі до 62 000 грн. протягом календарного року. 

До розрахунку цієї суми не включаються електроннi грошi, погашенi на вимогу Користувача протягом календарного року. 
 

Рекомендації з використання платіжних карток у країнах підвищеного ризику 
Для уникнення непередбачуваних ситуацій при виїзді за кордон, рекомендуємо Вам повідомити про майбутню поїздку Банк, особливо якщо Ви плануєте подорож у так звані країни 
підвищеного ризику. Банк надасть рекомендації та інформацію щодо можливостей Вашої картки за межами країни.  
Знаходячись у країнах підвищеного ризику, рекомендуємо Вам здійснювати покупки за допомогою картки тільки в магазинах відомих брендів, а отримувати готівку — у відділеннях 
всесвітньо відомих банків, аеропортах або відомих готелях. 
 

Обмеження за країнами підвищеного ризику (операції з картками) 
Заборона на операції в банкоматах без зчитування чіпу — розповсюджується на наступні країни1: 

 Китай, Туніс, Росія, Туреччина, Польща, Болгарія, Греція, США, Австралія, Нова Зеландія, Індія. 

Заборона будь-яких операцій без зчитування чіпу — розповсюджується на наступні країни2: 

 АФРИКА: Гвінея, Бенін, Буркіна-Фасо, Того, Кот Д'Ивуар, Марокко, Нігерія, Нігер, Сенегал, Сьерра-Леоне, Камерун, Центрально-Африканська республіка, Чад, Конго, Екваторіальна 

Гвінея, Габон, Лівія, Ліберія, Мавританія, Малі, ПАР. 

 ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА: Бразилія, Пуерто Ріко, Віргінські острови США, Венесуела. 

 АЗІЯ: М’янма, Гонконг, Індонезія, КНДР, Республіка Корея, Малайзія, Філіппіни, Сінгапур, В’єтнам, Тайланд, Тайвань, Лаос, Китай, Японія, Південна Корея, Самоа, Соломонові 

острови, Папуа Нова Гвінея, Маршаллові острови, Тонга, Тувалу, Фіджі, Гуам, Сев. Маріанські о-ви, Бруней, Камбоджа, Афганістан, Пакистан, Вануату. 

 
1 Ви маєте можливість зняти заборону на будь-яку з країн окремо, звернувшись в Контакт-центр: 0 (800) 503 580, (044) 393 25 90 
2 Ви маєте можливість зняти заборону з усіх країн конкретного регіону, звернувшись в Контакт-центр: 0 (800) 503 580, (044) 393 25 90 

 


