
 

Тарифи по продукту Банк в кишені Debit на 01 червня 2020 року 
 

СТАТЬЯ/НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА 

Валюта рахунку Украинская грн. 

Банк в кишені Debit ID Cardtype 3790 

MasterCard Debit 

ID 

B2 661 

1. Плата за обслуговування  картки, стягується щорічно не тарифікується 

2. Плата за переоформлення  картки  за ініціативою Клієнта 25 грн. 

3. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується готівкою при 

здійснення операції) 

В соответствии с  Тарифами 

продукта «Прием платежей 

от населения» 

4. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів 

господарювання, відкритих в інших банках України  
1,5% 

5. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку/поповнення, що здійснюється Банком на підставі 

Електронних розпоряджень (МБ Forward Online): 

5.1. переказ на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях (платіж по вільним реквізитам) та/або картку будь-

якого банку України:  

o в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

5.2. переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону, між своїми рахунками):  

o в межах залишку на Рахунку не тарифікується 

5.3. поповнення картки Банку з картки, емітованої іншим банком не тарифікується 

5.4. Плата за безготівковий переказ з картки, емітованої будь-яким банком України  на 

картку, емітовану будь-яким банком України, що здійснюється на підставі Електронних 

розпоряджень (МБ Forward Online) 

0,5% +5грн. 

6.  Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених Банком, що 

здійснюються на підставі Електронних розпоряджень 

Тариф в  залежності від 

отримувача: 

не тарифікується або 

тарифікується в розмірі до 

2%, мин.1 грн. від суми 

операції
 
 

7. Плата за видачу готівкових грошових коштів у межах залишку на Рахунку: 

7.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні та банків-партнерів за кордоном: 

- від 0 до 50 000,00 грн. включно не тарифікується 

- від 50 000,01  до 150 000,00 грн. включно 1% 

- від 150 000,01 до 250 000,00 грн. включно 3% 

- від 250 000,01 до 500 000,00 грн. включно 5% 

- від 500 000,01 грн. 10% 

7.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні
 
: 

- від 0 до 125 000,00 грн. включно 1,5% (мін. 15грн.) 

- від 125 000,01 до 250 000,00 грн. включно 3% 

- від 250 000,01 до 500 000,00 грн. включно 5% 

- від 500 000,01 грн. 10% 

7.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном
 

5,9% (мін. 30грн.) 

8. Плата за безготівкову оплату Товарів не тарифікується 

9. Розмір процентів, які нараховуються на залишок власних коштів на Рахунку річних: 

               - від 1 000, 00 до 100 000,00 грн. включно 11% 

               - від 100 000,01 до 200 000,00 грн. включно 12% 

               - від 200 000, 01 грн. 13% 

10. Плата за направлення Клієнту  щомісячного Рахунку-виписки:  

10.1.паперового Рахунку-виписки поштою ( в т.ч. ПДВ) щомісячно (надається лише 

для договорів відкритих до 01.03.2019р.) 
не надається 

10.2.електронного  Рахунку-виписки електронною поштою не тарифікується 

11. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у вигляді 

текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс» 
17 грн. 

12. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно 50 грн. 

13. Комісія за проведення конверсійних операцій при здійсненні Операцій з 

використанням  картки 
1,5% 

14. Щомісячна страхова премія за:  



14.1. Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства» (для договорів, 

укладених до 21.11.2019 року включно) 
12 грн. 

14.2. Програму страхування фінансових ризиків «Страхування особистих речей» (для 

договорів, укладених до 19.06.2017 року включно)
 12 грн.

 
 

14.3. Програму страхування від нещасних випадків (для договорів, укладених до 

19.06.2017 року включно)
 12 грн. 

14.4. Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства» (для договорів, 

оформлених з 22.11.2019р.) 
15 грн. 

15. Комісія за безготівкове зарахування грошових коштів, що перевищують суму 

Заборгованості за Кредитним договором, укладеним відповідно до Умов надання та 

обслуговування кредитів Банку, що передбачають надання кредитних коштів на власні 

потреби 

50,00 грн.,  

але не більше суми такого 

безготівкового зарахування 

 

Тарифи по продукту Банк в кишені Debit з 01 липня 2020 року 

 

СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ СТАВКА ТАРИФУ 

Валюта рахунку Українська грн. 

Банк в кишені Debit ID Cardtype 3790 

ПРОСТІР 
ID B2 661 

1. Плата за обслуговування  неіменної картки  не тарифікується 

2. Плата за переоформлення  неіменної  картки  за ініціативою Клієнта 25 грн. 

3. Комісія за зарахування коштів на Рахунок не тарифікується 

4. Плата за безготівковий переказ/поповнення грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі 

Електронних розпоряджень (МБ Forward Online): 

4.1. переказ на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях (платіж по 

вільним реквізитам)  
не тарифікується 

4.2.переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером 

телефону) 
не тарифікується 

4.3. поповнення картки Банку з картки іншого Банку або поповнення картки 

іншого Банку 

 

послуга не надається 

5. Плата за видачу готівкових грошових коштів: 

5.1.  в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів та 

інших банків в Україні  

не тарифікується 

5.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки за кордоном  послуга не надається 

6. Плата за безготівкову оплату Товарів не тарифікується 

7. Розмір процентів, які нараховуються на залишок власних коштів на 

Рахунку річних 
0% 

8. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у вигляді  

8.1. текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс» 5 грн. 

8.2.шляхом PUSH-повідомлень не тарифікується 

9. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно 50 грн. 

10. Комісія за здійснення конверсійних операцій послуга не надається 

11. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків 

«Захист від шахрайства» 
12 грн. 

12. Комісія за безготівкове зарахування грошових коштів, що перевищують 

суму Заборгованості за Кредитним договором, укладеним відповідно до Умов 

надання та обслуговування кредитів Банку, що передбачають надання 

кредитних коштів на власні потреби 

50,00 грн.,  

але не більше суми такого 

безготівкового зарахування 

 
 

 


