
 
 

 
№ 

п/

п 

Назва 

Пакету 

послуг 

Назва 

кредитно

го 

продукту 

в рамках 

пакету 

послуг 

Типи карток, 

за яким 

нараховують

ся бонуси 

Діючи умови Програми Умови з 07.12.2021 

Опис операції Загальний 

розмір 

бонусу 

(від суми 

перації), що 

нараховуєть

ся 

Розмір 

бонусу 

після 

cплати 

податку 

на  

доходи 

фізичних 

осіб та 

військово
го збору 

(від 

суми 

операції)  

Додаткові умови 

нарахування 

бонусів 

Опис операції Загальний 

розмір бонусу 

(від суми 

перації), що 

нараховується 

Розмір бонусу 

після cплати 

податку на  

доходи 

фізичних осіб 

та військового 

збору (від 

суми операції)  

Додаткові умови 

нарахування 

бонусів 

1 «Кредитк

а» 

«Кредитк

а 

Партнерс

ька 

start/loyal
/VIP» 

«Кредитна 

картка 

«Велика 

п’ятірка» 

Всі типи 

карток окрім 

Mastercard 

World Pudra 

Операції на 

автозаправочн

их станціях та 

у магазинах/ 

супермаркетах 

за наступними 

МСС: 
5541, 5542, 

5983, 9752, 

5300, 5310, 

5311, 5331, 

5399, 5411, 

5422, 5441, 

5451, 5462, 

5499 

2,485% 2% Бонуси 

нараховуються лише 

на ту частину суми 

операції, що була 

списана за рахунок 

ліміту кредитної лінії 

в момент проведення 
операції за рахунком. 

Операції на 

автозаправочних 

станціях та у 

магазинах/ 

супермаркетах за 

наступними МСС: 

5541, 5542, 5983, 
9752, 5300, 5310, 

5311, 5331, 5399, 

5411, 5422, 5441, 

5451, 5462, 5499 

2,485% 2% Бонуси 

нараховуються лише 

на ту частину суми 

операції, що була 

списана за рахунок 

ліміту кредитної лінії 

в момент проведення 
операції за рахунком. 

1,243% 1% Бонуси 

нараховуються лише 

на  ту частину суми 
операції, що була 

списана за рахунок 

власних коштів в 

момент проведення 

операції за рахунком. 

Не 

нараховується 

Не 

нараховується 

Бонуси не 

нараховуються на  ту 

частину суми 
операції, що була 

списана за рахунок 

власних коштів в 

момент проведення 

операції за рахунком. 

2 «Кредитк

а» 

«Кредитк

а 
Партнерс

ька 

start/loyal

/VIP» 

«Кредитна 

картка 

«Велика 

п’ятірка» 

Всі типи 

карток окрім 

Mastercard 

World Pudra 

Інші операції 

покупок в 

торгово-

сервісній 
мережі та в 

мережі 

Інтернет (за 

виключенням 

операцій, 

вказаних в п.1 

даної таблиці)* 

1,243% 1% Бонуси 

нараховуються лише 

на ту частину суми 

операції, що була 
списана за рахунок 

ліміту кредитної лінії 

та власних коштів у 

момент проведення 

операції за рахунком. 

Інші операції 

покупок в 

торгово-сервісній 

мережі та в 
мережі Інтернет 

(за виключенням 

операцій, 

вказаних в п.1 та 

п.3 даної 

таблиці)* 

0,621% 0.5% Бонуси 

нараховуються лише 

на ту частину суми 

операції, що була 
списана за рахунок 

ліміту кредитної лінії 

в момент проведення 

операції за рахунком 

Не 

нараховується 

Не 

нараховується 

Бонуси не 

нараховуються на  ту 

частину суми 

операції, що була 

списана за рахунок 

власних коштів в 

момент проведення 

операції за рахунком. 

3 «Кредитк

а» 

«Кредитк

а 

Партнерс

ька 

start/loyal

/VIP» 

«Кредитна 

картка 

«Велика 

п’ятірка» 

Всі типи 

карток окрім 

Mastercard 

World Pudra 

- - - - Операції за 

наступними МСС: 

4111, 4812, 4814, 

4816, 4899, 4900, 

5511, 5521, 5561, 

5571, 5735, 6513, 

7311, 7399, 7523, 

7994, 9211, 9222, 

Не 

нараховується 

Не 

нараховується 

Бонуси не 

нараховуються на 

операції, що були 

списані за рахунок 

ліміту кредитної лінії 

та власних коштів у 

момент проведення 

операції за рахунком 



9223, 9311, 9399, 

9402 
 

Дозвілля: кафе, 

ресторани, 

кінотеатри, 

театри та інші 

розваги (МСС 

4922, 5734, 5815, 

5816, 5817, 5818, 

7221, 7800, 7801, 

7802, 7829, 7832, 
7841, 7922, 7929, 

7932, 7933, 7991, 

7993, 7994, 7995, 

7996, 7998, 9406, 

5462, 5811, 5812, 

5813, 5814, 5945) 

 

Поштові та інші 

послуги (МСС 
780, 2842, 4215, 

4225, 5051, 5933, 

7210, 7211, 7216, 

7251, 7261, 7273, 

7277, 7278, 7321, 

7342, 7349, 7361, 

7372, 7375, 7379, 

7392, 7393, 7395, 

7622, 7629, 7631, 
7699, 8111, 8351, 

8398, 8641, 8661, 

8699, 8911, 8931) 

 

Медицина та 

аптеки (МСС 

4119, 8011, 8021, 

8031, 8041, 8042, 

8043, 8049, 8050, 

8062, 8071, 8099, 
5122, 5912, 5975, 

5976) 

4 «Кредитк

а»  

«Велика 

п’ятірка»  

Mastercard 

World Pudra 

Операції в 

магазинах 

одягу та взуття 

(МСС 5131, 

5137, 5139, 

5611, 5621, 

5631, 5641, 

5651, 5655, 

5661, 5681, 
5691, 5697, 

5698, 5699, 

5931, 5948, 

5949, 7251, 

7296) 

6,211% 5% Бонуси 

нараховуються лише 

на ту частину суми 

операції, що була 

списана за рахунок 

ліміту кредитної лінії 

в момент проведення 

операції за рахунком. 

Операції в 

магазинах одягу 

та взуття (МСС 

5131, 5137, 5139, 

5611, 5621, 5631, 

5641, 5651, 5655, 

5661, 5681, 5691, 

5697, 5698, 5699, 

5931, 5948, 5949, 
7251, 7296) 

3,726% 3% Бонуси 

нараховуються лише 

на ту частину суми 

операції, що була 

списана за рахунок 

ліміту кредитної лінії 

в момент проведення 

операції за рахунком. 

1,243% 1% Бонуси 

нараховуються лише 

на  ту частину суми 

операції, що була 

списана за рахунок 

власних коштів в 

момент проведення 

операції за рахунком 

Не 

нараховується 

Не 

нараховується 

Бонуси не 

нараховуються на  ту 

частину суми 

операції, що була 

списана за рахунок 

власних коштів в 

момент проведення 

операції за рахунком. 



5 «Кредитк

а»  

«Велика 

п’ятірка» 

Mastercard 

World Pudra 

Операції в 

аптеках, 
косметичних 

та масажних 

салонах (МСС: 

4119, 5047, 

5122, 5292, 

5295, 5912, 

5975. 5976, 

5977, 7230, 

7297, 7298, 

8011, 8021, 
8031, 8041- 

8043, 8049, 

8050, 8062, 

8071, 8099) 

3,726% 3% Бонуси 

нараховуються лише 
на ту частину суми 

операції, що була 

списана за рахунок 

ліміту кредитної лінії 

в момент проведення 

операції за рахунком. 

Операції в 

аптеках, 
косметичних 

та масажних 

салонах (МСС: 

4119, 5047, 5122, 

5292, 5295, 5912, 

5975. 5976, 5977, 

7230, 7297, 7298, 

8011, 8021, 8031, 

8041- 8043, 8049, 

8050, 8062, 8071, 
8099) 

3,726% 3% Бонуси 

нараховуються лише 
на ту частину суми 

операції, що була 

списана за рахунок 

ліміту кредитної лінії 

в момент проведення 

операції за рахунком. 

1,243% 1% Бонуси 

нараховуються лише 

на  ту частину суми 
операції, що була 

списана за рахунок 

власних коштів в 

момент проведення 

операції за рахунком 

Не 

нараховується 

Не 

нараховується 

Бонуси не 

нараховуються на  ту 

частину суми 
операції, що була 

списана за рахунок 

власних коштів в 

момент проведення 

операції за рахунком. 

6 «Платівка

» 

Незалежн

о від 

кредитних 

продуктів 

Виключно за 

наступними 

типами 

карток: 
 

Visa Classic 

Rewards 

За будь-якими 

операціями з 

покупки 

товарів та 
послуг в 

торгово-

сервісній 

мережі та в 

мережі 

Інтернет* 

0,621% 0.5% Бонуси 

нараховуються в 

будь- якому випадку 

незалежно від того 
операція списалась 

за рахунок 

кредитного ліміту чи 

позитивного 

залишку. 

За будь-якими 

операціями з 

покупки товарів 

та послуг в 
торгово-сервісній 

мережі та в 

мережі Інтернет 

Не 

нараховується 

Не 

нараховується 

Бонуси не 

нараховуються в 

будь- якому випадку 

незалежно від того 
операція списалась 

за рахунок 

кредитного ліміту чи 

позитивного 

залишку. 
Visa Gold 

Rewards 

0,932% 0.75% 

Visa Platinum 

Rewards/ Visa 

Rewards 

безконтактна 

1,243% 1% 

7 «Пенсійн

ий» 

Незалежн

о від 

кредитних 
подуктів 

Незалежно від 

типів карток 

Операції в 

аптеках (МСС 

5122, 5912) 

2,485% 2% Бонуси 

нараховуються в 

будь- якому випадку 
незалежно від того 

операція списалась 

за рахунок 

кредитного ліміту чи 

позитивного 

залишку. 

Операції в 

аптеках (МСС 

5122, 5912) 

2,485% 2% Бонуси 

нараховуються в 

будь- якому випадку 
незалежно від того 

операція списалась 

за рахунок 

кредитного ліміту чи 

позитивного 

залишку. 

8 «Пенсійн

ий» 

Незалежн

о від 

кредитних 

продуктів 

Незалежно від 

типів карток 

Інші операції 

покупок в 

торгово- 

ервісній 

мережі та в 
мережі  

Інтернет (за 

виключенням 

операцій, 

вказаних в п. 

4) * 

1,243% 1% Бонуси 

нараховуються в 

будь-якому випадку 

незалежно від того 

операція списалась 
за рахунок 

кредитного ліміту чи 

позитивного 

залишку. 

Інші операції 

покупок в 

торгово- ервісній 

мережі та в 

мережі  Інтернет 
(за виключенням 

операцій, 

вказаних в п. 4) * 

0,621% 0,5% Бонуси 

нараховуються в 

будь-якому випадку 

незалежно від того 

операція списалась 
за рахунок 

кредитного ліміту чи 

позитивного 

залишку. 

9 «Кредитк

а» 

Кредитна 

картка 

«Класична

» 

Незалежно від 

типів карток 

За будь-якими 

операціями з 

покупки 

товарів та 

послуг в 
торгово-

сервісній 

мережі та в 

мережі 

Інтернет* 

1,243% 1% Бонуси 

нараховуються лише 

на ту частину суми 

операції, що була 

списана за рахунок 
ліміту кредитної лінії 

в момент проведення 

операції за рахунком. 

За будь-якими 

операціями з 

покупки товарів 

та послуг в 

торгово-сервісній 
мережі та в 

мережі Інтернет* 

0,621% 0,5% Бонуси 

нараховуються лише 

на ту частину суми 

операції, що була 

списана за рахунок 
ліміту кредитної лінії 

в момент проведення 

операції за рахунком. 



10 «Кредитк

а» 

Кредитна 

картка 
«Grace+» 

Незалежно від 

типів карток 

За будь-якими 

операціями з 
покупки 

товарів та 

послуг в 

торгово-

сервісній 

мережі та в 

мережі 

Інтернет * 

1,243% 1% Бонуси 

нараховуються лише 
на ту частину суми 

операції, що була 

списана за рахунок 

ліміту кредитної лінії 

в момент проведення 

операції за рахунком. 

За будь-якими 

операціями з 
покупки товарів 

та послуг в 

торгово-сервісній 

мережі та в 

мережі Інтернет * 

0,621% 0,5% Бонуси 

нараховуються лише 
на ту частину суми 

операції, що була 

списана за рахунок 

ліміту кредитної лінії 

в момент проведення 

операції за рахунком. 

11 «Кредитн

а картка» 

Кредитна 

картка 

для VIP-
Клієнтів 

Незалежно від 

типів карток 

За будь-якими 

операціями з 

покупки 
товарів та 

послуг в 

торгово-

сервісній 

мережі та в 

мережі 

Інтернет * 

1,243% 1% Бонуси 

нараховуються лише 

на ту частину суми 
операції, що була 

списана за рахунок 

ліміту кредитної лінії 

в момент проведення 

операції за рахунком. 

За будь-якими 

операціями з 

покупки товарів 
та послуг в 

торгово-сервісній 

мережі та в 

мережі Інтернет * 

0,621% 0,5% Бонуси 

нараховуються лише 

на ту частину суми 
операції, що була 

списана за рахунок 

ліміту кредитної лінії 

в момент проведення 

операції за рахунком. 

* за виключенням операції з такими МСС: 4111, 4812, 4814, 4816, 4899, 4900, 5511, 5521, 5561, 5571, 5735, 6513, 7311, 7399, 7523, 7994, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402 

 

 

 

 
ОФІЦІЙНІ УМОВИ ПРОГРАМИ «WEEKEND CARD» 

Умови з 01.12.2021 Умови з 07.12.2021 

№ 

п/

п 

Пакет 
послуг 

Опис операції 

Розмір бонусу 

від суми 

операції , що 

нараховується 

(з врахуванням 
податку на 

доходи 

фізичних осіб 

та військового 

збору) 

Розмір бонусу від 

суми операції , що 

нараховується 

(після сплати 

податку на доходи 

фізичних осіб та 

військового збору) 

№ 

п/

п 

Пакет послуг Опис операції 

Розмір бонусу від 

суми операції , 

що нараховується 

(з врахуванням 

податку на 

доходи фізичних 

осіб та 

військового 

збору) 

Розмір бонусу від 

суми операції , що 

нараховується (після 

сплати податку на 

доходи фізичних осіб 

та військового 

збору) 

5. Умови нарахування Бонусів Учаснику: 5. Умови нарахування Бонусів Учаснику: 

1 
«WEEKEND 

CARD» 

операції покупок в торгово-

сервісній мережі 

та в мережі Інтернет (за 
виключенням МСС, вказаних 

в п.2 даної таблиці)* 

0,621% 0,5% 

1 «WEEKEND CARD» 

операції покупок в 
торгово-сервісній 

мережі та в мережі 

Інтернет 

0% 0% 

2 *За виключенням операції з такими МСС: 4111, 4812, 4814, 4816, 4899, 4900, 5511, 5521, 

5561, 5571, 5735, 6513, 7311, 7399, 7523, 7994, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 


