
Зміни Обов’язкового мінімального платежу по кредитним карткам з 30.05.2022 року: 

 

 за Пакетом послуг «Кредитка» (для продукту "Картка "Велика п'ятірка") 

 

№ 

п/п 

Назва 

операції/посл

уги 

Діюча редакція Редакція з 30.05.2022 

Розмір тарифу 

Примітки до 

тарифу Розмір тарифу 

Примітки до тарифу 

7.1.1. 

Обов'язковий 

мінімальний 

платіж (ОМП) 

5%, не менше 

100 грн, але не 

більше залишку  

заборгованості1 

ОМП - сума 

обов'язкового 

мінімального 

платежу 
складається з 

частки від суми 

поточної 

заборгованості 

станом на 

останній робочий 

день місяця. В 

суму ОМП, у разі 

наявності, 
включаються 

суми 

недозволеного 

овердрафту, 

процентів за 

користування 

несанкціоновани

м овердрафтом 

(тариф 7.1.4.), 

штрафів за 
прострочення 

ОМП (тариф 

7.1.6.) та суми 

прострочених 

заборгованостей 

минулих 

періодів. 

 

Включає суми 

нарахованих 

процентів станом на 

останній робочий 
день місяця та інших 

платежів за 

наявності 

 

Сума ОМП має бути 

не менше 100 грн, 

але не більше 

залишку  

заборгованості 

ОМП - сума обов'язкового 

мінімального платежу 
складається з суми 

нарахованих процентів 

станом на останній робочий 

день місяця. В суму ОМП, у 

разі наявності, включаються 

суми недозволеного 

овердрафту, процентів за 

користування 

несанкціонованим 

овердрафтом (тариф 7.1.4.), 
штрафів за прострочення 

ОМП (тариф 7.1.6.), суми 

прострочених 

заборгованостей минулих 

періодів. 

  

3  Для карток, що відкриті з 

15.03.2021 року, які оформлені 

держателями карток Пакету послуг 

«Платівка» , відкритих в рамках 
зарплатно-карткових проектів тариф - 

3%, не менше 100 грн, але не більше 

залишку  заборгованість (Зазначена 

ставка/тариф діє тільки для власників 

поточних рахунків з використанням 

платіжних карток, що відкриті у Банку 

в рамках діючого зарплатно-

карткового проекту. У випадку, якщо 

клієнт закриває рахунок або рахунок 
припиняє бути прив’язаним до 

діючого зарплатно-карткового 

проекту, Банк змінює ставку/тариф на 

стандартний (5%, не менше 100 грн, 

але не більше залишку  

заборгованість). 

 

 

 за Пакетом послуг «Кредитка» (для продукту "Pudra card") 
 

№ 

п/п 

Назва 

операції/посл

уги 

Діюча редакція 

 
Редакція з 30.05.2022 

Розмір тарифу 

Примітки до 

тарифу Розмір тарифу 

Примітки до тарифу 

7.1.1. 

Обов'язковий 

мінімальний 

платіж (ОМП) 

5%, не менше 
100 грн, але не 

більше залишку  

заборгованості 

ОМП - сума 

обов'язкового 

мінімального 

платежу 

складається з 

частки від суми 
поточної 

заборгованості 

станом на 

останній робочий 

день місяця. В 

суму ОМП, у разі 

наявності, 

включаються 

 

Включає суми 

нарахованих 

процентів станом на 

останній робочий 

день місяця та інших 
платежів за 

наявності 

 

Сума ОМП має бути 

не менше 100 грн, 

але не більше 

залишку  

заборгованості 

ОМП - сума обов'язкового 

мінімального платежу 

складається з суми 

нарахованих процентів 

станом на останній робочий 

день місяця. В суму ОМП, у 
разі наявності, включаються 

суми недозволеного 

овердрафту, процентів за 

користування 

несанкціонованим 

овердрафтом (тариф 7.1.4.), 

штрафів за прострочення 

ОМП (тариф 7.1.6.), суми 
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суми 

недозволеного 
овердрафту, 

процентів за 

користування 

несанкціоновани

м овердрафтом 

(тариф 7.1.4.), 

штрафів за 

прострочення 

ОМП (тариф 

7.1.6.) та суми 
прострочених 

заборгованостей 

минулих 

періодів. 

прострочених 

заборгованостей минулих 
періодів. 

 
1. за Пакетом послуг «Кредитка» (для продукту  "Просто карта") 

 

№ 

п/п 

Назва 

операції/посл

уги 

Діюча редакція 

 
Редакція з 30.05.2022 

Розмір тарифу 

Примітки до 

тарифу Розмір тарифу 

Примітки до тарифу 

7.1. 
Обов'язковий 
мінімальний 

платіж (ОМП) 

5% min 50 грн  

ОМП - сума 

обов'язкового 

мінімального 

платежу 

складається з 

частки від суми 
поточної 

заборгованості 

станом на 

останній робочий 

день місяця. В 

суму ОМП, у разі 

наявності, 

включаються 

суми 

недозволеного 
овердрафту, 

процентів за 

користування 

кредитною лінією 

(тариф 7.3.), 

процентів за 

користування 

несанкціоновани

м овердрафтом 
(тариф 7.4.), 

штрафів за 

прострочення 

ОМП (тариф 7.6.) 

та суми 

прострочених 

заборгованостей 

минулих періодів 

 
Включає суми 

нарахованих 

процентів станом на 

останній робочий 

день місяця та інших 

платежів за 

наявності 

 

Сума ОМП має бути 

не менше 100 грн, 
але не більше 

залишку  

заборгованості 

ОМП - сума обов'язкового 

мінімального платежу 

складається з суми 

нарахованих процентів 

станом на останній робочий 

день місяця. В суму ОМП, у 

разі наявності, включаються 

суми недозволеного 
овердрафту, процентів за 

користування 

несанкціонованим 

овердрафтом (тариф 7.4.), 

штрафів за прострочення 

ОМП (тариф 7.6.), суми 

прострочених 

заборгованостей минулих 

періодів. 

 

 за Пакетом послуг «Кредитка» для продукту «Marsala Card» та Пакет послуг «Кредитка» 
(для продукту "Картка "Lime Card") для держателів зарплатних карток Банку та продажу в 
рамках крос-кампаній 

  

№ 

п/п 

Назва 

операції/посл

уги 

Діюча редакція 

 
Редакція з 30.05.2022 

Розмір тарифу 

Примітки до 

тарифу Розмір тарифу 

Примітки до тарифу 

7.1.1. 

Обов'язковий 

мінімальний 

платіж (ОМП) 

3%, не менше 
100 грн, але не 

більше залишку  

заборгованості1 

ОМП - сума 

обов'язкового 

мінімального 

платежу 

складається з 
частки від суми 

поточної 

заборгованості 

станом на 

останній робочий 

день місяця. В 

суму ОМП, у разі 

 

Включає суми 

нарахованих 

процентів станом на 

останній робочий 
день місяця та інших 

платежів за 

наявності 

 

Сума ОМП має бути 

не менше 100 грн, 

але не більше 

ОМП - сума обов'язкового 

мінімального платежу 

складається з суми 

нарахованих процентів 

станом на останній робочий 
день місяця. В суму ОМП, у 

разі наявності, включаються 

суми недозволеного 

овердрафту, процентів за 

користування 

несанкціонованим 

овердрафтом (тариф 7.1.4.), 
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наявності, 

включаються 
суми 

недозволеного 

овердрафту, 

процентів за 

користування 

несанкціоновани

м овердрафтом 

(тариф 7.1.4.), 

штрафів за 

прострочення 
ОМП (тариф 

7.1.6.) та суми 

прострочених 

заборгованостей 

минулих 

періодів. 

залишку  

заборгованості 

штрафів за прострочення 

ОМП (тариф 7.1.6.), суми 
прострочених 

заборгованостей минулих 

періодів. 

  

1 Зазначена ставка/тариф діє тільки 

для власників поточних рахунків з 

використанням платіжних карток, що 

відкриті у Банку в рамках діючого 

зарплатно-карткового проекту. У 
випадку, якщо клієнт закриває 

рахунок або рахунок припиняє бути 

прив’язаним до діючого зарплатно-

карткового проекту, Банк змінює 

ставку/тариф на розмір  - 5%, не 

менше 100 грн, але не більше 

залишку  заборгованість 

 

 
 

 Запропоновано затвердити наступні зміни за Пакетом послуг «WEEKEND CARD» 
 

№ 

п/п 

Назва 

операції/посл

уги 

Діюча редакція 

 
Редакція з 30.05.2022 

Розмір тарифу 

Примітки до 

тарифу Розмір тарифу 

Примітки до тарифу 

7.1. 

Обов'язковий 

мінімальний 

платіж (ОМП) 

5%, не менше 
100 грн, але не 

більше залишку 

заборгованість 

ОМП - сума 

обов'язкового 

мінімального 

платежу 

складається з 
частки від суми 

поточної 

заборгованості 

станом на 

останній робочий 

день місяця. В 

суму ОМП, у разі 

наявності, 

включаються 
суми 

недозволеного 

овердрафту, 

процентів за 

користування 

несанкціоновани

м овердрафтом 

(тариф 7.4.), 

штрафів за 

прострочення 
ОМП (тариф 7.7.) 

та суми 

прострочених 

заборгованостей 

минулих періодів 

(тариф 7.5.). 

 

Включає суми 

нарахованих 

процентів станом на 

останній робочий 

день місяця та інших 
платежів за 

наявності 

 

Сума ОМП має бути 

не менше 100 грн, 

але не більше 

залишку  

заборгованості 

ОМП - сума обов'язкового 

мінімального платежу 

складається з суми 
нарахованих процентів 

станом на останній робочий 

день місяця. В суму ОМП, у 

разі наявності, включаються 

суми недозволеного 

овердрафту, процентів за 

користування 

несанкціонованим 

овердрафтом (тариф 7.2.), 
штрафів за прострочення 

ОМП (тариф 7.5.), суми 

прострочених 

заборгованостей минулих 

періодів. 

 
 Запропоновано затвердити наступні зміни за Пакетом послуг «Кредитка» (для продукту 

"Кредитна картка "Класична") 
 

№ 

п/п 

Діюча редакція Редакція з 30.05.2022 

Назва 

операції/послуги 

Розмір 

тарифу 
Примітки до тарифу 

Розмір тарифу Примітки до 

тарифу 

7.2. Умови обслуговування за кредитним продуктом «Кредитна картка «Класична» 

7.2.1. 

Обов'язковий 

мінімальний платіж 

(ОМП) 

  

ОМП складається із Частки обов'язкового 

погашення тіла кредиту (тариф 7.2.3.), 

нарахованих процентів за користування 

кредитною лінією (тариф 7.2.4.), Плати за 
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обслуговування кредитного залишку (тариф 

7.2.6.), недозволеного овердрафту, процентів 
за користування несанкціонованим 

овердрафтом (тариф 7.2.5.), Штрафів за 

прострочення ОМП (тариф 7.2.7.) та 

заборгованостей минулих періодів 

7.2.3. 

Частка 
обов'язкового 

погашення тіла 

кредиту 

2% 

Відсоток від суми основної 

заборгованості по тілу 

кредиту, яка наявна у Клієнта 

станом на останній робочий 

день місяця 

0% 

Відсоток від суми 

основної 

заборгованості по 

тілу кредиту, яка 

наявна у Клієнта 

станом на останній 

робочий день місяця 

7.3. Умови обслуговування за кредитним продуктом «Кредитна картка «Grace+» (немає в продажі) 

7.3.1. 

Обов'язковий 

мінімальний платіж 

(ОМП) 

  

ОМП складається із Частки обов'язкового 

погашення тіла кредиту (тариф 7.3.3.), 

нарахованих процентів за користування 

кредитною лінією (тариф 7.3.4.), Плати за 

обслуговування кредитного залишку (тариф 

7.3.6.), недозволеного овердрафту, процентів 

за користування несанкціонованим 

овердрафтом (тариф 7.3.5.), Штрафів за 
прострочення ОМП (тариф 7.3.7.) та 

заборгованостей минулих періодів 

7.3.3. 

Частка 

обов'язкового 

погашення тіла 
кредиту 

2% 

Відсоток від суми основної 

заборгованості по тілу 

кредиту, яка наявна у Клієнта 

станом на останній робочий 

день місяця 

0% 

Відсоток від суми 

основної 

заборгованості по 

тілу кредиту, яка 

наявна у Клієнта 

станом на останній 

робочий день місяця 

 

 


