
 

 

Зміни до тарифів з 01.02.2021 

 

1. Пакет послуг «Кредитка» для продукту «Pudra card»:             

 
Поточні тарифи Нові тарифи 

№ 

п/п 

Назва 

операції/послуги 

Розмір тарифу № п/п Назва операції/послуги Розмір тарифу 

3.2 
Плата за отримання готівки за 
рахунок власних коштів: 

3.2 
Плата за отримання готівки за рахунок 
власних коштів: 

3.2.2 
В банкоматах інших 
банків на території 
України 

1% 3.2.2 

В банкоматах інших 
банків та у POS-

терміналах в торгово-
сервісній мережі на 
території України  
 

1% 

3.2.3 
В банкоматах 
банків за межами 
України 

1,5% + 3 USD 3.2.3 

В банкоматах банків та 

у POS-терміналах в 
торгово-сервісній 
мережі за межами 
України  
 

1,5% + 3 USD 

3.3 
Плата за отримання готівки за 

рахунок кредитних коштів: 
3.3 

Плата за отримання готівки за рахунок 

кредитних коштів: 

3.3.2 
В банкоматах інших 
банків на території 
України 

4,9 % + 15 грн  3.3.2 

В банкоматах інших 
банків та у POS-
терміналах в торгово-
сервісній мережі на 

території України  
 

4,9 % + 15 грн  

3.3.3 
В банкоматах 
банків за межами 
України 

4,9 % + 3 USD 3.3.3 

В банкоматах банків та 

у POS-терміналах в 
торгово-сервісній 
мережі за межами 

України  
 

4,9 % + 3 USD 

 
 

2. Пакет послуг «Кредитка» для продукту «Картка «Велика п'ятірка»: 

Поточні тарифи Нові тарифи 

№ 
п/п 

Назва 
операції/послуги 

Розмір тарифу № п/п Назва операції/послуги Розмір тарифу 

3.2 
Плата за отримання готівки за 

рахунок власних коштів: 
3.2 

Плата за отримання готівки за рахунок 

власних коштів: 

3.2.2 
В банкоматах інших 
банків на території 
України 

1% 3.2.2 

В банкоматах інших 
банків та у POS-

терміналах в торгово-
сервісній мережі на 

території України  
 

1% 

3.2.3 
В банкоматах 
банків за межами 
України 

1,5% + 3 USD 3.2.3 

В банкоматах банків та 
у POS-терміналах в 
торгово-сервісній 
мережі за межами 

України  
 

1,5% + 3 USD 

3.3 
Плата за отримання готівки за 

рахунок кредитних коштів: 
3.3 

Плата за отримання готівки за рахунок 
кредитних коштів: 

3.3.2 

В банкоматах інших 

банків на території 

України 

4,9 % + 15 грн  3.3.2 

В банкоматах інших 

банків та у POS-

терміналах в торгово-
сервісній мережі на 
території України  
 

4,9 % + 15 грн  

3.3.3 
В банкоматах 
банків за межами 
України 

4,9 % + 3 USD 3.3.3 
В банкоматах банків та 
у POS-терміналах в 
торгово-сервісній 

4,9 % + 3 USD 



 

мережі за межами 
України  

 

 
 

3. Пакет послуг «Платівка»: 

Поточні тарифи Нові тарифи 

№ 
п/п 

Назва 
операції/послуги 

Розмір тарифу № п/п Назва операції/послуги Розмір тарифу 

3.2 Плата за отримання готівки: 3.2 Плата за отримання готівки: 

3.2.2 
В банкоматах інших 
банків на території 
України 

Не 
тарифікується 

3.2.2 

В банкоматах інших 
банків та у POS-
терміналах в торгово-
сервісній мережі на 

території України  
 

Не 
тарифікується 

3.2.3 
В банкоматах 
банків за межами 
України 

1% + 3 USD 3.2.3 

В банкоматах банків та 

у POS-терміналах в 
торгово-сервісній 

мережі за межами 
України  
 

1% + 3 USD 

 
 
 

4. Пакет послуг «Пенсійний»: 

Поточні тарифи Нові тарифи 

№ 
п/п 

Назва 
операції/послуги 

Розмір тарифу № п/п Назва операції/послуги Розмір тарифу 

3.2 Плата за отримання готівки: 3.2 Плата за отримання готівки: 

3.2.2 
В банкоматах інших 
банків на території 
України 

Не 
тарифікується 

3.2.2 

В банкоматах інших 

банків та у POS-
терміналах в торгово-
сервісній мережі на 

території України  
 

Не 
тарифікується 

3.2.3 
В банкоматах 
банків за межами 
України 

1% + 3 USD 3.2.3 

В банкоматах банків та 
у POS-терміналах в 
торгово-сервісній 

мережі за межами 
України  
 

1% + 3 USD 

 
 

5. Пакет послуг «WEEKEND CARD»: 

Поточні тарифи Нові тарифи 

№ 
п/п 

Назва 
операції/послуги 

Розмір тарифу № п/п Назва операції/послуги Розмір тарифу 

3.2 
Плата за отримання готівки за 
рахунок власних коштів: 

3.2 
Плата за отримання готівки за рахунок 
власних коштів: 

3.2.2 
В банкоматах інших 
банків на території 
України 

15 грн. 3.2.2 

В банкоматах інших 
банків та у POS-
терміналах в торгово-
сервісній мережі на 

території України  
 

15 грн. 

3.2.3 
В банкоматах 
банків за межами 
України 

1% + 3 USD 3.2.3 

В банкоматах банків та 
у POS-терміналах в 
торгово-сервісній 

мережі за межами 
України  

 

1% + 3 USD 

3.3 
Плата за отримання готівки за 

рахунок кредитних коштів: 
3.3 

Плата за отримання готівки за рахунок 
кредитних коштів: 

3.3.2 
В банкоматах інших 
банків на території 
України 

4,9% + 15 грн  3.3.2 
В банкоматах інших 
банків та у POS-
терміналах в торгово-

4,9% + 15 грн  



 

сервісній мережі на 
території України  

 

3.3.3 
В банкоматах 
банків за межами 
України 

4,9% + 3 USD 3.3.3 

В банкоматах банків та 
у POS-терміналах в 

торгово-сервісній 
мережі за межами 
України  
 

4,9% + 3 USD 

 
 

6. Пакет послуг «Кредитка» для продукту  «Просто карта»: 

Поточні тарифи Нові тарифи 

№ 
п/п 

Назва 
операції/послуги 

Розмір тарифу № п/п Назва операції/послуги Розмір тарифу 

3.2 
Плата за отримання готівки за 
рахунок власних коштів: 

3.2 
Плата за отримання готівки за рахунок 
власних коштів: 

3.2.2 
В банкоматах інших 
банків на території 
України 

1,5%+ 15 грн. 3.2.2 

В банкоматах інших 
банків та у POS-

терміналах в торгово-
сервісній мережі на 
території України  
 

1,5%+ 15 грн. 

3.2.3 
В банкоматах 
банків за межами 
України 

1,5% + 3 USD 3.2.3 

В банкоматах банків та 
у POS-терміналах в 

торгово-сервісній 
мережі за межами 
України  
 

1,5% + 3 USD 

3.3 
Плата за отримання готівки за 

рахунок кредитних коштів: 
3.3 

Плата за отримання готівки за рахунок 
кредитних коштів: 

3.3.2 
В банкоматах інших 
банків на території 
України 

Не 
тарифікується  

3.3.2 

В банкоматах інших 
банків та у POS-
терміналах в торгово-
сервісній мережі на 
території України  

 

Не 
тарифікується 

3.3.3 
В банкоматах 
банків за межами 
України 

1,5% + 3 USD 3.3.3 

В банкоматах банків та 
у POS-терміналах в 
торгово-сервісній 
мережі за межами 
України  

 

1,5% + 3 USD 

 


