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СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ
Валюта Рахунку
Авторська картка

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.
ID Cardtype 5110
ID B2 750
MasterCard Standard

1. Плата за обслуговування картки, стягується щорічно
2. Плата за оформлення та обслуговування Додаткової картки
3. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта
4. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (оплачується
готівкою під час здійснення операції)

49 грн.
49 грн.
50 грн.
Відповідно до Тарифів
продукту «Прийом платежів від
населення»

5. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів
1,5%
господарювання, відкритих в інших банках України
6. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку/поповнення, що здійснюється Банком на підставі
Електронних розпоряджень (МБ Forward Online):
6.1. 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
6.2. переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону, між своїми рахунками):
o в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
6.3. поповнення картки Банку з картки, емітованої іншим банком
не тарифікується
6.4. Плата за безготівковий переказ з картки, емітованої будь-яким банком
України на картку, емітовану будь-яким банком України, що здійснюється на
0,5% +5грн.
підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online)
Тариф в залежності від
отримувача:
7. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів визначенних Банком,
не тарифікується або
здійснюваних Банком на підставі Електронних розпоряджень
тарифікується в розмірі до 2%,
мин.1 грн. від суми операції
8. Плата за видачу готівкових грошових коштів в межах залишку на Рахунку:
8.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні та банків-партнерів за кордоном:
- від 0 до 25 000,00 грн. включно
не тарифікується
- від 25 000,01 до 125 000,00 грн. включно
1%
- 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%
8.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні:
- від 0 до 125 000,00 грн. включно
1,5% (мін. 15 грн.)
- 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%
8.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:
5,9% (мін. 30 грн.)
9. Плата за безготівкову оплату Товарів
10. Розмір процентів на залишок власних коштів на Рахунку, річних. Мінімальний
залишок для нарахування процентів 1 000,00 грн.1
11. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:
1

не тарифікується
7,5%

Для рахунків, відкритих починаючи з 21.05.2021 р., діє після активації послуги в Інтернет або мобільному банку АТ «БАНК ФОРВАРД». До
активації послуги в Інтернет або мобільному банку АТ «БАНК ФОРВАРД» - нарахування процентів на залишок по рахунку відбувається за
процентною ставкою 0,00% річних. Для всіх Рахунків, незалежно від дати оформлення, можлива деактивація послуги в Інтернет або мобільному банку
АТ «БАНК ФОРВАРД». Після деактивації послуги - нарахування процентів на залишок по рахунку відбувається за процентною ставкою 0,00% річних.

11.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч.ПДВ) (надається лише для
договорів відкритих до 01.03.2019 р.)
11.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою
12. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у
вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
13. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
14. Комісія за обслуговування конверсійних операцій при здійсненні Операцій з
використанням картки
15. Щомісячна страхова премія за:
15.1. Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства» (для
договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
15.2. Програму страхування фінансових ризиків «Страхування особистих речей»
(для договорів, укладених до 19.06.2017 року включно)
15.3. Програму страхування від нещасних випадків (для договорів, укладених до
19.06.2017 року включно)
15.4. Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства» (для
договорів, оформлених з 22.11.2019р.)

не тарифікується
не тарифікується
17 грн.
50 грн.
1,5%

12 грн.
12 грн.
12 грн.
15 грн.

1.1.2.Авторська картка Gold (Україна) - MasterCard Gold
СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ
Валюта Рахунку

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.
ID Cardtype 7422
Авторська картка Gold (Україна)
ID B2 534
MasterCard Gold
1. Плата за оформлення Пакета послуг, в т.ч. оформлення картки у зв’язку із закінченням строку дії раніше
випущеної картки :
1.1. Основної картки
не тарифікується
1.2. Додаткової картки
не тарифікується
2 Плата за обслуговування Рахунку, стягується щомісячно
10 грн
3. Плата за переоформленння картки за ініціативою Клієнта
100 грн.
4. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (оплачується
Відповідно до Тарифів
готівкою під час здійснення операції)
продукту «Прийом платежів від
населення»
5. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів
1,5%
господарювання, відкритих в інших банках України
6. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку/поповнення, що здійснюється Банком на підставі
Електронних розпоряджень (МБ Forward Online):
7.1. переказ на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях (платіж по вільним реквізитам) та/або картку будьякого банку України:
o в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
7.2. переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону, між своїми рахунками):
o в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
7.3. поповнення картки Банку з картки, емітованої іншим банком
не тарифікується
7.4. Плата за безготівковий переказ з картки, емітованої будь-яким банком
України на картку, емітовану будь-яким банком України, що здійснюється на
0,5% +5грн.
підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online)
Тариф в залежності від
отримувача:
8. Плата за проведлення платежів на рахунку отримувачів, визначениз Банком,
не тарифікується або
здійснюваних Банком на підставі Електронних распоряджень
тарифікується в розмірі до 2%,
мин.1 грн. від суми операції
9. Плата за видачу готівкових грошових коштів в межах залишку на Рахунку:
9.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні та банків-партнерів за кордоном
от 0 до 25 000,00 грн. включно
не тарифікується
от 25 000,01
1,5%
9.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні
1,5% мін. 15 грн.
9.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном
5,9% мін. 30 грн.
10. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
11. Розмір процентів, що нараховуються на залишок власних коштів на Рахунок,
8,5%
річних. Мінімальних залишок для нарахування процентів 1 000,00 грн.1
12. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку-виписки
12.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч.ПДВ) (надається лише для
не надається
договорів відкритих до 01.03.2019р.)
12.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою
не тарифікується
13. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у
17 грн.
вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
14. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
50 грн.
15. Комісія за проведення конверсійних операцій при здійсненні Операцій з
1,5%
використанням картки
16. Щомісячна страхова премія за:
16.1. Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства» (для
12 грн.
договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
16.2. Програму страхування фінансових ризиків «Страхування особистих речей»
12 грн.
(для договорів, укладених до 19.06.2017 року включно)
16.3. Програму страхування від нещасних випадків (для договорів, укладених до
12 грн.
1

Для рахунків, відкритих починаючи з 21.05.2021 р., діє після активації послуги в Інтернет або мобільному банку АТ «БАНК ФОРВАРД». До
активації послуги в Інтернет або мобільному банку АТ «БАНК ФОРВАРД» - нарахування процентів на залишок по рахунку відбувається за
процентною ставкою 0,00% річних. Для всіх Рахунків, незалежно від дати оформлення, можлива деактивація послуги в Інтернет або мобільному банку
АТ «БАНК ФОРВАРД». Після деактивації послуги - нарахування процентів на залишок по рахунку відбувається за процентною ставкою 0,00% річних.

19.06.2017 року включно)
16.4. Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства» (для
договорів, оформлених з 22.11.2019р.)

15 грн.
Програма лояльності CashBack
(кеш-бек)

17. Програма лояльності

1.2. Банк в кишені
1.2.1. Банк в кишені Cross-sale
СТАТЬЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА
Валюта рахунку
Банк в кишені Visa Gold (CS)
1.Плата за обслуговування картки, стягується щорічно
2. Плата за оформлення та обслуговування додаткової картки
3. Плата за переоформленння картки за ініціативою Клієнта
4. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
готівкою при здійснення операції)

СТАВКА ТАРИФА
Украинская грн.
ID Cardtype 4095
ID B2 668
Mastercard Gold
не тарифікується
не надається
150 грн.
Відповідно до Тарифів продукту
«Прийом платежів від
населення»

5. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів
1,5%
господарювання, відкритих в інших банках України
6. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку/поповнення, що здійснюється Банком на підставі
Електронних розпоряджень (МБ Forward Online):
6.1. 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
6.2. переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону, між своїми рахунками):
o в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
6.3. поповнення картки Банку з картки, емітованої іншим банком
не тарифікується
6.4. Плата за безготівковий переказ з картки, емітованої будь-яким банком
України на картку, емітовану будь-яким банком України, що здійснюється
0,5% +5грн.
на підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online)
Тариф в залежності від
отримувача:
7. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених
не
тарифікується
або
Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень
тарифікується в розмірі до 2%,
мин.1 грн. від суми операції
8. Плата за видачу готівкових грошових коштів у межах залишку на Рахунку:
8.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні та банків-партнерів за
кордоном1:
- 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%
8.2. 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%
8.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном
5,9% (мін. 30грн.)
9. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
10. Розмір процентів, які наховуються на залишок власних коштів на
Рахунку, річних. Мінімальний залишок коштів для нарахування процентів
8,5%
1 000,00 грн.1
11. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:
11.1.паперового Рахунку-виписки поштою ( в т.ч. ПДВ) щомісячно
не надається
1

Для рахунків, відкритих починаючи з 21.05.2021 р., діє після активації послуги в Інтернет або мобільному банку АТ «БАНК ФОРВАРД». До
активації послуги в Інтернет або мобільному банку АТ «БАНК ФОРВАРД» - нарахування процентів на залишок по рахунку відбувається за
процентною ставкою 0,00% річних. Для всіх Рахунків, незалежно від дати оформлення, можлива деактивація послуги в Інтернет або мобільному банку
АТ «БАНК ФОРВАРД». Після деактивації послуги - нарахування процентів на залишок по рахунку відбувається за процентною ставкою 0,00% річних.

(надається лише для договорів відкритих до 01.03.2019р.)
11.2.електронного Рахунку-виписки електронною поштою
12. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у
вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
13. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
14. Комісія за проведення конверсійних операцій при здійсненні Операцій з
використанням картки
15. Щомісячна страхова премія за:
15.1. Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства»
(для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
15.2. Програму страхування фінансових ризиків «Страхування особистих
речей» (для договорів, укладених до 19.06.2017 року включно)
15.3. Програму страхування від нещасних випадків (для договорів,
укладених до 19.06.2017 року включно)
15.4. Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства»
(для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
16. 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

не тарифікується
17 грн.
50 грн.
1,5%

12 грн.
12 грн.
12 грн.
15 грн.
50,00 грн.,
але не більше суми такого
безготівкового зарахування

1.2.2. Банк в кишені Direct-sale
СТАТЬЯ/НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА
Валюта рахунку

СТАВКА ТАРИФА
Украинская грн.
ID Cardtype 3790
Банк в кишені Debit
ID B2 661
ПРОСТІР
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)
4.2.переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону)
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
не тарифікується
інших банків в Україні
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
0%
Рахунку річних
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
15 грн.
«Захист від шахрайства»
12. Комісія за безготівкове зарахування грошових коштів, що перевищують
50,00 грн.,
суму Заборгованості за Кредитним договором, укладеним відповідно до Умов
але не більше суми такого
надання та обслуговування кредитів Банку, що передбачають надання
безготівкового зарахування
кредитних коштів на власні потреби

1.2.3. Банк в Кишені Visa Gold
СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ
Валюта Рахунку
Банк в Кишені Visa Gold

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.
ID Cardtype 5272
ID B2 759
Visa Gold
1. Плата за оформлення Пакету послуг, в т.ч. оформлення картки в зв’язку із закінченням строку дії раніше
вишущеної картки :
1.1. Основної картки
399 грн.
1.2. Додаткової картки
150 грн.
2. Плата за обслуговування Рахунку, стягується щомісячно
не тарифікується
3. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта
100 грн.
4. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
Відповідно до Тарифів продукту
готівкою під час здійснення операції)
«Прийом платежів від населення»
5. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів
1,5%
господарювання, відкритих в інших банках України
6. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку/поповнення, що здійснюється Банком на підставі
Електронних розпоряджень (МБ Forward Online):
6.1. переказ на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях (платіж по вільним реквізитам) та/або картку будьякого банку України:
o в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
6.2. переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону, між своїми рахунками):
o в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
6.3. поповнення картки Банку з картки, емітованої іншим банком
не тарифікується
6.4. Плата за безготівковий переказ з картки, емітованої будь-яким банком
України на картку, емітовану будь-яким банком України, що здійснюється на
0,5% +5грн.
підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online)
Тариф в залежності від
отримувача:
7. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених Банком,
не тарифікується або
що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень
тарифікується в розмірі до 2%, мін.1
грн. від суми операції
8. Плата за видачу готівкових грошових коштів у межах залишку на Рахунку:
8.1. 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 грн.
1,5%
8.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні
1,5% мін. 15 грн.
8.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном
5,9% мін. 30 грн.
9. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
10. Розмір процентів які наховуються на залишок власних коштів на Рахунку,
8,5%
річних. Мінімальний залишок для нарахування процентів 1 000,00 грн.1
11. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку - виписки
11.1.паперового Рахунку-виписки поштою ( в т.ч. ПДВ) щомісячно
не надається
(надається лише для договорів відкритих до 01.03.2019р.)
11.2.електронного Рахунку-виписки по електронній пошті
не тарифікується
12. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у
17 грн.
вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
13. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
50 грн.
14. Комісія за здійснення конверсійних операцій
1,5%
15. Щомісячна страхова премія за:
15.1. Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства» (для
12 грн.
договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
15.2. Програму страхування фінансових ризиків «Страхуванне особистих
12 грн.
речей» (для договорів, укладених до 19.06.2017 року включно)
15.3. Програму страхування від нещастних випадків (для договорів, укладених
12 грн.
до 19.06.2017 року включно)
1

Для рахунків, відкритих починаючи з 21.05.2021 р., діє після активації послуги в Інтернет або мобільному банку АТ «БАНК ФОРВАРД». До
активації послуги в Інтернет або мобільному банку АТ «БАНК ФОРВАРД» - нарахування процентів на залишок по рахунку відбувається за
процентною ставкою 0,00% річних. Для всіх Рахунків, незалежно від дати оформлення, можлива деактивація послуги в Інтернет або мобільному банку
АТ «БАНК ФОРВАРД». Після деактивації послуги - нарахування процентів на залишок по рахунку відбувається за процентною ставкою 0,00% річних.

15.4. Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства» (для
договорів, оформлених з 22.11.2019р.).

15 грн

1.3. Соціальна картка
СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ
Валюта Рахунку
Соціальна картка
1. Плата за обслуговування картки, стягується щорічно
2. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта
3. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
готівкою при здійснення операції)

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.
ID Cardtype 5494
ID B2 772
MasterCard Debit
не тарифікується
не тарифікується
Відповідно до Тарифів продукту
«Прийом платежів від
населення»

4. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів
1,5%
господарювання, відкритих в інших банках України
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
0,5% +5грн.
здійснюється на підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online)
6. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених
Тариф в залежності від
Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень
отримувача:
не тарифікується або
тарифікується в розмірі до 2%,
мін.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
не тарифікується
Україні та банків-партнерів за кордоном
7.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні
не тарифікується
7.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном
1,5% (мін. 15грн.)
8. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
9. Розмір процентів які наховуються на залишок власних коштів на Рахунку,
7,5%
річних. Мінімальний залишок для нарахування процентів 1 000,00 грн.1
10. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку- виписки
10.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише
не надається
для договорів відкритих до 01.03.2019р.)
10.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою
не тарифікується
11. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта
17 грн.
у вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
12. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
50 грн.
13. Комісія за здійснення конверсійних операцій при проведенні Операції з
1%
використанням картки
14. Щомісячна страхова премія за:
14.1. Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства»
12 грн.
(для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
14.2. Програму страхування фінансових ризиків «Страхування особистих
12 грн.
речей» (для договорів, укладених до 19.06.2017 року включно)
14.3. Програму страхування від нещасних випадків (для договорів,
12 грн.
укладених до 19.06.2017 року включно)

1

Для рахунків, відкритих починаючи з 21.05.2021 р., діє після активації послуги в Інтернет або мобільному банку АТ «БАНК ФОРВАРД». До
активації послуги в Інтернет або мобільному банку АТ «БАНК ФОРВАРД» - нарахування процентів на залишок по рахунку відбувається за
процентною ставкою 0,00% річних. Для всіх Рахунків, незалежно від дати оформлення, можлива деактивація послуги в Інтернет або мобільному банку
АТ «БАНК ФОРВАРД». Після деактивації послуги - нарахування процентів на залишок по рахунку відбувається за процентною ставкою 0,00% річних.

14.4. Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства»
(для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
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

15 грн.
50,00 грн.,
але не більше суми такого
безготівкового зарахування

1.4. Дебетова картка «ПРОСТІР»
СТАТТЯ/НАЙМЕНУВАННЯ ТАРИФУ
Валюта рахунку
Дебетова картка «Простір»

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.
ID Cardtype 7670
ID B2 568
ПРОСТІР

1. Плата за обслуговування картки, стягується щорічно
2. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта
3. Комісія за зарахування коштів на Рахунок
4. Плата за видачу готівкових грошових коштів у межах залишку на Рахунку:
4.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в
Україні та банків-партнерів:
4.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні
4.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном
5. Плата за безготівкову оплату Товарів
6. Розмір процентів, які нараховуються на залишок власних коштів на
Рахунку річних
7. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:
7.1.електронного Рахунку-виписки електронною поштою
7.2. паперового Рахунку-виписки поштою ( в т.ч. ПДВ)
8. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у
вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
9. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
10. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків
«Захист від шахрайства» (для договорів, укладених до 21.11.2019 року
включно)
11. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків
«Захист від шахрайства» (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
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

не тарифікується
25 грн.
1% (мін. 5грн.)
не тарифікується
не тарифікується
не надається
не тарифікується
0%
не тарифікується
не надається
5 грн.
50 грн.
12 грн.
15 грн.
50,00 грн.,
але не більше суми такого
безготівкового зарахування

1.5. Преміальні картки
1.5.1. Кредитна картка Форвард Gold (CS-sign)
СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ
Валюта Рахунку
Кредитна картка Форвард Gold (CS-sign)

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.
ID Cardtype 4635
ID B2 695
Mastercard Gold
1. Плата за оформлення Пакету послуг, в т.ч. оформлення картки у зв’язку із закінченням строку дії
раніше оформленої картки :
1.1. Основної картки
не тарифікується
1.2. Додаткової картки
150 грн.
2. Плата за обслуговування:
2.1. картки , стягується щорічно
не тарифікується
2.2. Рахунку, стягується щомісячно
50 грн.
2.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
0,25%
3. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта
100 грн.
4. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
Відповідно до Тарифів продукту
готівкою при здійснення операції)
«Прийом платежів від
населення»
5. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів
1,5%
господарювання, відкритих в інших банках України
6. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку/поповнення, що здійснюється Банком на підставі
Електронних розпоряджень (МБ Forward Online):
6.1. 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
o за рахунок Кредиту
4%
6.2. переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону, між своїми рахунками):
o в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
o за рахунок Кредиту
4%
6.3. поповнення картки Банку з картки, емітованої іншим банком
не тарифікується
6.4. Плата за безготівковий переказ з картки, емітованої будь-яким банком
України на картку, емітовану будь-яким банком України, що здійснюється
0,5% +5грн.
на підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online)
Тариф в залежності від
отримувача:
7. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених
не тарифікується або
Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень
тарифікується в розмірі до 2%,
мін.1 грн. від суми операції
8. Плата за видачу готівкових грошових коштів:
8.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за
кордоном:
8.1.1. в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
8.1.2. за рахунок Кредиту
4,90% мін. 30 грн.
8.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні:
8.2.1. в межах залишку на Рахунку
1,5% мін. 15 грн.
8.2.2. за рахунок Кредиту
5,9% мін. 30 грн.
8.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:
8.3.1. в межах залишку на Рахунку
5,9%, мін. 30 грн.
8.3.2. за рахунок Кредиту
5,9%, мін. 30 грн.
9. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
10. Розмір процентів, що нараховується на залишок по Рахунку (річних) 1
7,5%
11. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:
11.1.паперового Рахунку-виписки поштою ( в т.ч. ПДВ) щомісячно
27 грн.
(надається лише для договорів відкритих до 01.03.2019р.)
11.2.електронного Рахунку-виписки електронною поштою
не тарифікується
1

Для рахунків, відкритих починаючи з 21.05.2021 р., діє після активації послуги в Інтернет або мобільному банку АТ «БАНК ФОРВАРД». До
активації послуги в Інтернет або мобільному банку АТ «БАНК ФОРВАРД» - нарахування процентів на залишок по рахунку відбувається за
процентною ставкою 0,00% річних. Для всіх Рахунків, незалежно від дати оформлення, можлива деактивація послуги в Інтернет або мобільному банку
АТ «БАНК ФОРВАРД». Після деактивації послуги - нарахування процентів на залишок по рахунку відбувається за процентною ставкою 0,00% річних.

11.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з
посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ)
12. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта
у вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
13. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
14. Комісія за здійснення конверсійних операцій
15. Щомісячна страхова премія за:
15.1. Програму страхування фінансових ризиків, пов'язаних з
недобровільною втратою роботи позичальником (для договорів, укладених
до 19.06.2017 року включно)
15.2. Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства»
(для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
15.3. Програму страхування фінансових ризиків «Страхування особистих
речей» (для договорів, укладених до 19.06.2017 року включно)
15.4. Програму страхування від нещасних випадків (для договорів,
укладених до 19.06.2017 року включно)
15.5. Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства»
(для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
16. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і
хвороб (для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
17. Щомісячний тариф за Програмою добровільного страхування життя
власника карткогового рахунку (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
18. Пільговий період на операції безготівкових розрахунків картою
19. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму
понадлімітної заборгованості:

20. Платіж за Основним боргом
21. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений:
21.1. вперше
21.2. 2-й раз поспіль
21.3. 3-й раз поспіль
21.4. 4-й раз поспіль та кожний наступний раз поспіль

17 грн.
17 грн.
50 грн.
1,5%
39 грн.
12 грн.
12 грн.
12 грн.
15 грн.
1%
1%
До 60 днів
36%
0,5% від суми Основного боргу,
який наявний у клієнта на
Розрахункову дату
300 грн.
500 грн.
1000 грн.
1500 грн.

1.5.2.

Дебетна картка МasterCard Platinum Chip

СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ
Валюта Рахунку
Дебетна картка МasterCard Platinum Chip

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.
ID Cardtype 6022
ID B2 786
Mastercard Gold
1. Плата за оформлення Пакету послуг
не тарифікується
2. Плата за обслуговування картки, стягується щорічно
не тарифікується
3. Плата за оформлення та обслуговування Додаткової картки
не тарифікується
4. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта
200,00 грн.
5. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
Відповідно до Тарифів продукту
готівкою при здійснення операції)
«Прийом платежів від
населення»
6. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку/поповнення, що здійснюється Банком на підставі
Електронних розпоряджень (МБ Forward Online):
6.1. 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
6.2. переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону, між своїми рахунками):
o в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
6.3. поповнення картки Банку з картки, емітованої іншим банком
не тарифікується
6.4.Плата за безготівковий переказ з картки, емітованої будь-яким банком
України на картку, емітовану будь-яким банком України, що здійснюється на
0,5% +5грн.
підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online)
Тариф в залежності від
отримувача:
7. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених Банком,
не тарифікується або
що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень
тарифікується в розмірі до 2%,
мін.1 грн. від суми операції
8. Плата за видачу готівкових грошових коштів у межах залишку на Рахунку:
8.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в
не тарифікується
Україні та банків-партнерів за кордоном
8.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні і за кордоном
від 0 до 25 000,00 грн/міс.
1%
від 25 000,01 до 50 000,00 грн
1,5%
від 50 000,01 грн
2%
9. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
10. Розмір процентів, що нараховуються на залишок власних коштів на
Рахунку, річних. Мінімальний залишок коштів для нарахування процентів
8,5%
1 000,00 грн.1
11. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку -виписки
11.1.паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) щомісячно
не надається
(надається лише для договорів відкритих до 01.03.2019р.)
11.2.електронного Рахунку-виписки електронною поштою
не тарифікується
12. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у
17 грн.
вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
13. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
50 грн.
14. Комісія за здійснення конверсійних операцій
1%
15. Щомісячна страхова премія за:
15.1. Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства» (для
12,00 грн.
договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
15.2. Програму страхування фінансових ризиків «Страхування особистих
12,00 грн.
речей» (для договорів, укладених до 19.06.2017 року включно)
15.3. Програму страхування від нещасних випадків (для договорів, укладених
12,00 грн.
до 19.06.2017 року включно)
15.4. Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства» (для
15 грн.
1

Для рахунків, відкритих починаючи з 21.05.2021 р., діє після активації послуги в Інтернет або мобільному банку АТ «БАНК ФОРВАРД». До
активації послуги в Інтернет або мобільному банку АТ «БАНК ФОРВАРД» - нарахування процентів на залишок по рахунку відбувається за
процентною ставкою 0,00% річних. Для всіх Рахунків, незалежно від дати оформлення, можлива деактивація послуги в Інтернет або мобільному банку
АТ «БАНК ФОРВАРД». Після деактивації послуги - нарахування процентів на залишок по рахунку відбувається за процентною ставкою 0,00% річних.

договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
16. Поліс туристичного страхування для виїжджаючих за кордон за
програмою «Базова»

відповідно до тарифів страхової
компанії

1.6. Дебетна картка «EasyPay кобренд»
СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ
Валюта Рахунку
Дебетна картка «EasyPay кобренд»
1.Плата за обслуговування картки, стягується щорічно
2. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта
3. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
готівкою при здійснення операції)

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.
ID Cardtype 7414
ID B2 532
MasterCard Debit
no name
не тарифікується
100 грн.
Відповідно до Тарифів продукту
«Прийом платежів від
населення»

4. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів
1,5%
господарювання, відкритих в інших банках України
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
0,5% +5грн.
підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online)
5.5. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених
Тариф в залежності від
Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень
отримувача:
не тарифікується або
тарифікується в розмірі до 2%,
мін.1 грн. від суми операції
6. Плата за видачу готівкових грошових коштів у межах залишку на Рахунку:
6.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в
1%
Україні та банків-партнерів за кордоном:
6.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні:
1%
6.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:
2% (мін. 30грн.)
7. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
8. Размір процентів, що нараховуються на залишок власних коштів на
не нараховуються
Рахунку
9. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку - виписки
9.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише
не надається
для договорів відкритих до 01.03.2019р.)
9.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою
не тарифікується
10. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у
не тарифікується
вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
11. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
50 грн.
2. Комісія за здійснення конверсійних операцій під час здійснення операцій з
1,5%
використанням картки
13. Щомісячна страхова премія за:
13.1. Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства» (для
12 грн.
договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
13.2. Програму страхування фінансових ризиків «Страхування особистих
12 грн.
речей» (для договорів, укладених до 19.06.2017 року включно)
13.3. Програму страхування від нещасних випадків (для договорів, укладених
12 грн.
до 19.06.2017 року включно)
13.4. Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства» (для
15 грн.
договорів, оформлених з 22.11.2019р.)

1.7. Дебетна картка «Депозитка»
СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ
Валюта Рахунку
Дебетна картка «Депозитка

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.
ID Cardtype 7538
ID B2 552
MasterCard Debit
не тарифікується
25 грн.

1. Плата за обслуговування картки, стягується щорічно
2. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта
3. Плата за видачу готівкових грошових коштів у межах залишку на Рахунку:
3.1. 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%
3.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні:
Не тарифікується
3.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном
5,9% (мін. 30грн.)
4. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
5. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку-виписки
5.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише для
не надається
договорів відкритих до 01.03.2019р.)
5.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою
не тарифікується
6. Розмір процентів, що нараховуються на залишок власних коштів на Рахунку,
річних. Мінімальний залишок для нарахування процентів 100,00 грн.1
6.1. від 100,00 грн. до 15 000,00 грн
12%
6.2. більше 15 000,01 грн
8%
7. Комісія за здійснення конверсійних операцій при проведении Операции з
1,5%
використанням картки
8. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку/поповнення, що здійснюється Банком на підставі
Електронних розпоряджень (МБ Forward Online):
8.1. 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
8.2. переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону, між своїми рахунками):
o в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
8.3. поповнення картки Банку з картки, емітованої іншим банком
не тарифікується
8.4. Плата за безготівковий переказ з картки, емітованої будь-яким банком
України на картку, емітовану будь-яким банком України, що здійснюється на
0,5% +5грн.
підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online)
Тариф в залежності від
отримувача:
9. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених Банком,
не тарифікується або
що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень
тарифікується в розмірі до 2%,
мін.1 грн. від суми операції
10. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
Відповідно до Тарифів продукту
готівкою при здійснення операції)
«Прийом платежів від
населення»
11. Комісія за безготівкове зарахування грошових коштів, що перевищують
50,00 грн.,
суму Заборгованості за Кредитним договором, укладеним відповідно до Умов
але не більше суми такого
надання та обслуговування кредитів Банку, що передбачають надання
безготівкового зарахування
кредитних коштів на власні потреби
12. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у
Не тарифікується
вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
1

Для рахунків, відкритих починаючи з 21.05.2021 р., діє після активації послуги в Інтернет або мобільному банку АТ «БАНК ФОРВАРД». До
активації послуги в Інтернет або мобільному банку АТ «БАНК ФОРВАРД» - нарахування процентів на залишок по рахунку відбувається за
процентною ставкою 0,00% річних. Для всіх Рахунків, незалежно від дати оформлення, можлива деактивація послуги в Інтернет або мобільному банку
АТ «БАНК ФОРВАРД». Після деактивації послуги - нарахування процентів на залишок по рахунку відбувається за процентною ставкою 0,00% річних.

13. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків
«Захист від шахрайства» (для договорів, укладених до 21.11.2019 року
включно)
14. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків
«Захист від шахрайства» (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
15. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
16. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів
господарювання, відкритих в інших банках України

12 грн.
15 грн.
50 грн.
1,5%

Розділ IІ. ЗАРПЛАТНІ КАРТКИ
для співробітників АТ «БАНК ФОРВАРД», АТ СК «Довіра та Гарантія», ТОВ «Агентство по збору
боргів», ТОВ «Бюро кредитних історій» в рамках зарплатно-карткового проекту
СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ
Валюта Рахунку
Зарплатна картка Debit

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.
ID Cardtype 1646
ID B2 500
Mastercard Debit

MasterCard Debit
1. Плата за обслуговування:
0
150
1.1. картки , стягується щорічно
1.2. Рахунку, стягується щомісячно
не тарифікується
1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
не тарифікується
25
2. Плата за оформлення та обслуговування Додаткової картки
3. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта, грн.
25
4. Плата за оформлення картки в зв’язку із закінченням строку дії
не тарифікується
5. Плата за зарахування коштів на рахунки співробітників третіми
не тарифікується
особами (стягується від суми зарахування)
6. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку
Відповідно до Тарифів продукту
(сплачується готівкою при здійснення операції)
«Прийом платежів від населення»
7. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків
1,5%
суб’єктів господарювання, відкритих в інших банках України
8. Плата забезготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі Електронних
розпоряджень:
8.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях на території
0,5% min.2 грн. макс.300 грн.
України
8.2. на рахунки, відкриті в Банку
не тарифікується
Тариф в залежності від отримувача:
9. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених
не тарифікується або
Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень
тарифікується в розмірі до 2%, мін.1 грн.
від суми операції
10. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі письмових
заяв Клієнта ( в т.ч. Постійних доручень), оформлених в підрозділах Банку:
10.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях на
1% мін 15 грн
території України
10.2. Комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів,
2 грн.
телебачення
10.3. на рахунки, відкриті в Банку:
не тарифікується
11. Плата за видачу готівкових грошових коштів:
11.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні та банків-партнерів за
кордоном:
11.1.1. в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
11.1.2. за рахунок Кредиту
не тарифікується
11.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні:
11.2.1. в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
11.2.2. за рахунок Кредиту
не тарифікується
11.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:
11.3.1. в межах залишку на Рахунку
1,5%, мін.15 грн.
11.3.2. за рахунок Кредиту
не тарифікується
12. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
13. Размір процентів, що нараховуються на залишок грошових коштів
0%
на картковому рахунку, річних
14. Плата за отримання інформації про стан рахунку в будь яких
не тарифікується
банкоматах

15. Плата за надання виписки за картковим рахунком:
15.1. в точках присутності Банку (відділення, підрозділ),
електронною поштою, в банкоматах та ПВГ Банку, грн.
15.2. поштою, грн.(в т.ч.ПДВ) (надається лише для договорів
відкритих до 01.03.2019р.)
16. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком
Клієнта у вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги
«SMS-сервіс»
17. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
18. Комісія за здійснення конверсійних операцій
19. Кредитний ліміт по карті, грн.
20. Размір процентів по кредиту, %
21. Пільговий період користування кредитними коштами, дні

не тарифікується
не надається
17 грн.
50 грн.
1%
Індивідуально
Індивідуально
Індивідуально

Розділ IIІ.

КРЕДИТНІ КАРТКИ
3.1. Cross-Sale

3.1.1. Кредитні картки масового сегменту
3.1.1.1. Кредитна картка 45/1 (CS)
СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ
Валюта Рахунку
Кредитна картка 45/1 (CS)
1. Плата за обслуговування:
1.1. картки , стягується щорічно
1.2. Рахунку, стягується щомісячно
1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
2. Плата за оформлення та обслуговування Додаткової картки
3. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта
4. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
готівкою при здійснення операції)

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.
ID Cardtype 1667
ID B2 600
MasterCard Debit
не тарифікується
не тарифікується
1,90%
25 грн.
50 грн.
Відповідно до Тарифів продукту
«Прийом платежів від
населення»

5. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів
1,5%
господарювання, відкритих в інших банках України
6. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку/поповнення, що здійснюється Банком на підставі
Електронних розпоряджень (МБ Forward Online):
6.1. переказ на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях (платіж по вільним реквізитам) та/або картку
будь-якого банку України:
не тарифікується
o
в межах залишку на Рахунку
4%
o
за рахунок Кредиту
6.2. переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону, між своїми рахунками):
не тарифікується
o
в межах залишку на Рахунку
4%
o
за рахунок Кредиту
не тарифікується
6.3. поповнення картки Банку з картки, емітованої іншим банком
6.4. Плата за безготівковий переказ з картки, емітованої будь-яким банком
України на картку, емітовану будь-яким банком України, що
0,5% +5грн.
здійснюється на підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward
Online)
Тариф в залежності від
отримувача:
7. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених
не тарифікується або
Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень
тарифікується в розмірі до 2%,
мін.1 грн. від суми операції
8. Плата за видачу готівкових грошових коштів:
8.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за
кордоном:
8.1.1. в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
8.1.2. за рахунок Кредиту
4,90% мін. 30 грн.
8.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні:
8.2.1. в межах залишку на Рахунку
1,5% мін. 15 грн.
8.2.2. за рахунок Кредиту
5,9% мін. 30грн.
8.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:
8.3.1. в межах залишку на Рахунку
5,9%, мін. 30 грн.
8.3.2. за рахунок Кредиту
5,9%, мін. 30 грн.
9. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
10. Размір процентів, що нараховуються на залишок на Рахунку (річних)
0%
11. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:
11.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише
27 грн.
для договорів відкритих до 01.03.2019р.)
11.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою
не тарифікується
11.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з
17 грн.
посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ)
12. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у
17 грн.
вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»

13. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
14. Комісія за здійснення конверсійних операцій
15. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і
хвороб (для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
16. Щомісячний тариф за Програмою добровільного страхування життя
власника карткогового рахунку (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
17. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових
ризиків, пов'язаних з недобровільною втратою роботи позичальником (для
договорів, укладених до 19.06.2017 роки включно)
18. Пільговий період на операції безготівкових розрахунків картою
19. Розмір відсотків, що нараховуються за кредитом (річних) у т.ч. на суму
понадлімітної заборгованості:
20. Платіж за Основним боргом
21. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений:
21.1. вперше
21.2. 2-й раз поспіль
21.3. 3-й раз поспіль та кожний наступний раз поспіль

50 грн.
1,5%
1%
1%
39 грн.
до 60 днів
45%
0,5% від суми Основного боргу,
який наявний у клієнта на
Розрахункову дату
300 грн.
350 грн.
450 грн.

3.1.1.2. Кредитна картка Форвард 55% (CS-Rising)
СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ
Валюта Рахунку
Кредитна картка Форвард 55% (CS-Rising)
1. Плата за обслуговування:
1.1. картки, стягується щорічно
1.2. Рахунку, стягується щомісячно
1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
2. Плата за оформлення та обслуговування Додаткової картки
3. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта
4. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
готівкою при здійснення операції)

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.
ID Cardtype 4201
ID B2 797
MasterCard Debit
не тарифікується
не тарифікується
1,90%
25 грн.
50 грн.
Відповідно до Тарифів продукту
«Прийом платежів від
населення»

5. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів
1,5%
господарювання, відкритих в інших банках України
6. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку/поповнення, що здійснюється Банком на підставі
Електронних розпоряджень (МБ Forward Online):
6.1. 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
o за рахунок Кредиту
4%
6.2. переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону, між своїми рахунками):
o в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
o за рахунок Кредиту
4%
6.3. поповнення картки Банку з картки, емітованої іншим банком
не тарифікується
6.4. Плата за безготівковий переказ з картки, емітованої будь-яким
банком України на картку, емітовану будь-яким банком України, що
0,5% +5грн.
здійснюється на підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online)
Тариф в залежності від
отримувача:
7. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених
не тарифікується або
Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень
тарифікується в розмірі до 2%,
мін.1 грн. від суми операції
8. Плата за видачу готівкових грошових коштів:
8.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за
кордоном
8.1.1. в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
8.1.2. за рахунок Кредиту
4,90% мін. 30 грн.
8.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні:
8.2.1. в межах залишку на Рахунку
1,5% мін. 15 грн.
8.2.2. за рахунок Кредиту
5,90% мін. 30 грн.
8.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:
8.3.1. в межах залишку на Рахунку
5,9%, мін. 30 грн.
8.3.2. за рахунок Кредиту
5,9%, мін. 30 грн.
9. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
10. Розмір процентів, що нараховуються на залишок на Рахунку (річних)
0%
11. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:
11.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише
27 грн.
для договорів відкритих до 01.03.2019р.)
11.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою
не тарифікується
11.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з
17 грн.
посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ)
12. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у
17 грн.
вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
13. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
50 грн.
14. Комісія за здійснення конверсійних операцій
1,5%
15. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і
1%
хвороб (для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
16. Щомісячний тариф за Програмою добровільного страхування життя
1%
власника карткогового рахунку (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
17. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових
39 грн.

ризиків, пов'язаних з недобровільною втратою роботи позичальником (для
договорів, укладених до 19.06.2017 роки включно)
18. Пільговий період на операції безготівкових розрахунків картою
19. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму
понадлімітної заборгованості:
20. Платіж за Основним боргом
21. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений:
21.1. вперше
21.2. 2-й раз поспіль
21.3. 3-й раз поспіль та кожний наступний раз поспіль

до 60 днів
55%
0,5% від суми Основного боргу,
який наявний у клієнта на
Розрахункову дату
300 грн.
350 грн.
450 грн.

3.1.1.3. Кредитна картка Форвард 55% (CS)
СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ
Валюта Рахунку
Кредитна картка Форвард 55% (CS)
1. Плата за обслуговування::
1.1. картки , стягується щорічно
1.2. Рахунку, стягується щомісячно
1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
2. Плата за оформлення та обслуговування Додаткової картки
3. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта
4. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
готівкою при здійснення операції)

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.
ID Cardtype 4065
ID B2 642
MasterCard Debit
не тарифікується
не тарифікується
1,90%
25 грн.
50 грн.
Відповідно до Тарифів продукту
«Прийом платежів від
населення»

5. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів
1,5%
господарювання, відкритих в інших банках України
6. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку/поповнення, що здійснюється Банком на підставі
Електронних розпоряджень (МБ Forward Online):
6.1. 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
o за рахунок Кредиту
4%
6.2. переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону, між своїми рахунками):
o в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
o за рахунок Кредиту
4%
6.3. поповнення картки Банку з картки, емітованої іншим банком
не тарифікується
6.4. Плата за безготівковий переказ з картки, емітованої будь-яким
банком України на картку, емітовану будь-яким банком України, що
0,5% +5грн.
здійснюється на підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online)
Тариф в залежності від
отримувача:
7. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених
не тарифікується або
Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень
тарифікується в розмірі до 2%,
мін.1 грн. від суми операції
8. Плата за видачу готівкових грошових коштів:
8.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за
кордоном
8.1.1. в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
8.1.2. за рахунок Кредиту
4,90% мін. 30 грн.
8.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні:
8.2.1. в межах залишку на Рахунку
1,5% мін. 15 грн.
8.2.2. за рахунок Кредиту
5,90% мін. 30 грн.
8.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:
8.3.1. в межах залишку на Рахунку
5,9%, мін. 30 грн.
8.3.2. за рахунок Кредиту
5,9%, мін. 30 грн.
9. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
10. Размер процентов, що нараховуються на залишок на Рахунку (річних)
0%
11. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:
11.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише
27 грн.
для договорів відкритих до 01.03.2019р.)
11.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою
не тарифікується
11.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з
17 грн.
посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ)
12. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у
17 грн.
вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
13. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
50 грн.
14. Комісія за здійснення конверсійних операцій
1,5%
15. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і
1%
хвороб (для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
16. Щомісячний тариф за Програмою добровільного страхування життя
1%
власника карткогового рахунку (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)

17. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових
ризиків, пов'язаних з недобровільною втратою роботи позичальником (для
договорів, укладених до 19.06.2017 роки включно)
18. Пільговий період на операції безготівкових розрахунків картою
19. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму
понадлімітної заборгованості:
20. Платіж за Основним боргом
21. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений:
21.1. вперше
21.2. 2-й раз поспіль
21.3. 3-й раз поспіль та кожний наступний раз поспіль

39 грн.
до 60 днів
55%
0,5% від суми Основного боргу,
який наявний у клієнта на
Розрахункову дату
300 грн.
350 грн.
450 грн.

3.2. Direct-Sale
3.2.1. Кредитні картки миттєві
3.2.1.1. Кредитна картка миттєва 1
СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ
Валюта Рахунку
Кредитна картка миттєва 1
1. Плата за обслуговування:
1.1. картки , стягується щорічно
1.2. Рахунку, стягується щомісячно
1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
2. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта
3. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
готівкою при здійснення операції)

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.
ID Cardtype 4473
ID B2 706
MasterCard Debit
не тарифікується
не тарифікується
4,00%
50 грн.
Відповідно до Тарифів продукту
«Прийом платежів від
населення»

4. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів
1,5%
господарювання, відкритих в інших банках України
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
o за рахунок Кредиту
4%
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
o за рахунок Кредиту
4%
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
0,5% +5грн.
на підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online)
Тариф в залежності від
отримувача:
6. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених
не тарифікується або
Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень
тарифікується в розмірі до 2%,
мін.1 грн. від суми операції
7. Плата за видачу готівкових грошових коштів:
7.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за
кордоном:
7.1.1. в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
7.1.2. за рахунок Кредиту
4,90% мін. 30 грн.
7.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні:
7.2.1. в межах залишку на Рахунку
1,5% мін. 15 грн.
7.2.2. за рахунок Кредиту
5,9% мін. 30 грн.
7.3 в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:
7.3.1. в межах залишку на Рахунку
5,9%, мін. 30 грн.
7.3.2. за рахунок Кредиту
5,9%, мін. 30 грн.
8. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
9. Розмір процентів, що нараховується на залишок по Рахунку (річних)
0%
10. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:
10.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише
27 грн.
для договорів відкритих до 01.03.2019р.)
10.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою
не тарифікується
10.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з
17 грн.
посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ)
11. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у
17 грн.
вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
12. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
50 грн.
13. Комісія за здійснення конверсійних операцій
1,5%
14. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і
1%
хвороб (для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)

15. Щомісячний тариф за Програмою добровільного страхування життя
власника карткогового рахунку (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
16. Щомісячна страхова премія за:
16.1. Програму страхування фінансових ризиків, пов’язаних з
недобровільною втратою роботи позичальником (для договорів, укладених
до 19.06.2017 року включно)
16.2. Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства»
(для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
16.3. Програму страхування фінансових ризиків «Страхування особистих
речей» (для договорів, укладених до 19.06.2017 року включно)
16.4. Програму страхування від нещасних випадків (для договорів,
укладених до 19.06.2017 року включно)
16.5. Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства»
(для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
17. Пільговий період на операції безготівкових розрахунків картою
18. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму
понадлімітної заборгованості:
19. Платіж за Основним боргом
20. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений:
20.1. вперше
20.2. 2-й раз поспіль
20.3. 3-й раз поспіль та кожний наступний раз поспіль

1%

39 грн.
12 грн.
12 грн.
12 грн.
15 грн.
до 60 днів
49%
0,5% від суми Основного боргу,
який наявний у клієнта на
Розрахункову дату
300 грн.
350 грн.
450 грн.

3.2.1.2. Кредит в Кишені Debit
СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ
Валюта Рахунку
Кредит в Кишені Debit
1. Плата за обслуговування:
1.1. картки, стягується щорічно
1.2. Рахунку, стягується щомісячно
1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
2. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта
3. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
готівкою при здійсненні операції)

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.
ID Cardtype 3435
ID B2 633
MasterCard Debit
не тарифікується
не тарифікується
4,00%
50 грн.
Відповідно до Тарифів продукту
«Прийом платежів від
населення»

4. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів
1,5%
господарювання, відкритих в інших банках України
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
o за рахунок Кредиту
4%
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
o за рахунок Кредиту
4%
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
0,5% +5грн.
на підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online)
Тариф в залежності від
отримувача:
6. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених
не тарифікується або
Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень
тарифікується в розмірі до 2%,
мін.1 грн. від суми операції
7. Плата за видачу готівкових грошових коштів
7.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за
кордоном
7.1.1. в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
7.1.2. за рахунок Кредиту
4,9% мін. 30 грн.
7.2. В банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні:
7.2.1. в межах залишку на Рахунку
1,5% мін 15 грн.
7.2.2. за рахунок Кредиту
5,9% мін. 30 грн.
5.3. В банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:
7.3.1. в межах залишку на Рахунку
5,9%, мін. 30 грн.
7.3.2. за рахунок Кредиту
5,9%, мін. 30 грн.
8. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
9. Розмір процентів, що нараховується на залишок по Рахунку (річних)
0%
10. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:
10.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише
27 грн.
для договорів відкритих до 01.03.2019р.)
10.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою
не тарифікується
10.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з
17 грн.
посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ)
11. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта
17 грн.
у вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
12. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
50 грн.
13. Комісія за здійснення конверсійних операцій
1,5%
14. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і
1%
хвороб (для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
15. Щомісячний тариф за Програмою добровільного страхування життя
1%
власника карткогового рахунку (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
16. Щомісячна страхова премія за:

16.1. Програму страхування фінансових ризиків, пов’язаних з
недобровільною втратою роботи позичальником (для договорів, укладених
до 19.06.2017 року включно)
16.2. Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства»
(для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
16.3. Програму страхування фінансових ризиків «Страхування особистих
речей» (для договорів, укладених до 19.06.2017 року включно)
16.4. Програму страхування від нещасних випадків (для договорів,
укладених до 19.06.2017 року включно)
16.5. Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства»
(для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
17. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (щомісячно) у т.ч. на
суму понадлімітної заборгованості:
17.1. на суму Кредиту, наданого для здійснення видаткових Операцій з
оплати Товарів
17.2. на суму Кредиту, наданого для здійснення інших Операцій, в тому
числі, на суму Кредиту, наданого для оплати Клієнтом Банку
нарахованих плат, комісій і відсотків за користування Кредитом та
інших платежів відповідно до Умов, операцій зі зняття готівки
18. Платіж за Основним боргом
19. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений:
19.1. вперше
19.2. 2-й раз поспіль
19.3. 3-й раз поспіль та кожний наступний раз поспіль

39 грн.
12 грн.
12 грн.
12 грн.
15 грн.

4,99% від суми заборгованості
4,99% від суми заборгованості
0,5% від суми Основного боргу,
який наявний у клієнта на
Розрахункову дату
300 грн.
350 грн.
450 грн.

3.2.1.3. Кредит в Кишені (1)
СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ
Валюта Рахунку
Кредит в Кишені (1)
1. Плата за обслуговування:
1.1. картки , стягується щорічно
1.2. Рахунку, стягується щомісячно
1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
2. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта
3. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
готівкою при здійснення операції)

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.
ID Cardtype 2801
ID B2 610
MasterCard Debit
не тарифікується
не тарифікується
4,00%
50 грн.
Відповідно до Тарифів продукту
«Прийом платежів від
населення»

4. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів
1,5%
господарювання, відкритих в інших банках України
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
o за рахунок Кредиту
4%
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
o за рахунок Кредиту
4%
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
0,5% +5грн.
здійснюється на підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online)
Тариф в залежності від
отримувача:
6. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених
не тарифікується або
Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень
тарифікується в розмірі до 2%,
мін.1 грн. від суми операції
7. Плата за видачу готівкових грошових коштів:
7.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за
кордоном
7.1.1. в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
7.1.2. за рахунок Кредиту
4,90% мін. 30 грн.
7.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні:
7.2.1. в межах залишку на Рахунку
1,5% мін. 15 грн.
7.2.2. за рахунок Кредиту
5,90% мін. 30 грн.
7.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:
7.3.1. в межах залишку на Рахунку
5,9%, мін. 30 грн.
7.3.2. за рахунок Кредиту
5,9%, мін. 30 грн.
8. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
9. Розмір процентів, що нараховується на залишок по Рахунку (річних)
0%
10. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:
10.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише
27 грн.
для договорів відкритих до 01.03.2019р.)
10.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою
не тарифікується
10.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з
17 грн.
посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ)
11. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у
17 грн.
вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
12. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
50 грн.
13. Комісія за здійснення конверсійних операцій
1,5%
14. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і
1%
хвороб (для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
15. Щомісячний тариф за Програмою за Програму добровільного
страхування життя власника карткогового рахунку (для договорів,
1%
оформлених з 22.11.2019р.)
16. Щомісячна страхова премія за:

16.1. Програму страхування фінансових ризиків, пов’язаних з
недобровільною втратою роботи позичальником (для договорів, укладених
до 19.06.2017 року включно)
16.2. Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства»
(для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
16.3. Програму страхування фінансових ризиків «Страхування особистих
речей» (для договорів, укладених до 19.06.2017 року включно)
16.4. Програму страхування від нещасних випадків (для договорів,
укладених до 19.06.2017 року включно)
17. Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства» (для
договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
18. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (щомісячно) у т.ч. на
суму понадлімітної заборгованості:
18.1. на суму Кредиту, наданого для здійснення видаткових Операцій з
оплати Товарів
18.2. на суму Кредиту, наданого для здійснення інших Операцій, в тому
числі, на суму Кредиту, наданого для оплати Клієнтом Банку
нарахованих плат, комісій і відсотків за користування Кредитом та
інших платежів відповідно до Умов, операцій зі зняття готівки
19. Платіж за Основним боргом
20. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений:
20.1. вперше
20.2. 2-й раз поспіль
20.3. 3-й раз поспіль та кожний наступний раз поспіль

39 грн.
12 грн.
12 грн.
12 грн.
15 грн.

3,74% від суми заборгованості
3,74% від суми заборгованості
0,5% від суми Основного боргу,
який наявний у клієнта на
Розрахункову дату
300 грн.
350 грн.
450 грн.

Оформлення з 26.02.2019 р
Припинено оформлення з 10.05.2019р.

3.2.1.4. Кредитна картка «Вигода до свят»
СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ
Валюта Рахунку
Кредитна картка «Вигода до свят»
Кредитна картка «Вигода до свят» _dist

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.
ID Cardtype 7639
ID B2 562
MasterCard Debit NoName
ID Cardtype 7640
ID B2 563
MasterCard Debit NoName

1. Плата за обслуговування:
1.1. картки , стягується щорічно
не тарифікується
1.2. Рахунку, стягується щомісячно
не тарифікується
1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
0,25%
2. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта
50 грн.
3. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
Відповідно до Тарифів продукту
готівкою при здійсненні операції)
«Прийом платежів від населення»
4. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів
1,5%
господарювання, відкритих в інших банках України
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
0,5%, мін. 5 грн.
o за рахунок Кредиту
3%, мін. 5 грн.
5.2. переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону, між своїми рахунками):
o в межах залишку на Рахунку
0,5%, мін. 5 грн.
o за рахунок Кредиту
3%, мін. 5 грн.
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
0,5% +5грн.
на підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online)
Тариф в залежності від отримувача:
6. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених Банком,
не тарифікується або
що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень
тарифікується в розмірі до 2%,
мин.1 грн. від суми операції
7. Плата за видачу готівкових грошових коштів:
7.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за кордоном:
7.1.1. в межах залишку на Рахунку
0,5%, мін. 5 грн.
7.1.2. за рахунок Кредиту
3%, мін. 5 грн.
7.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні:
7.2.1. в межах залишку на Рахунку
0,5%, мін. 5 грн.
7.2.2. за рахунок Кредиту
3%, мін. 5 грн.
7.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:
7.3.1. в межах залишку на Рахунку
0,5%, мін. 5 грн.
7.3.2. за рахунок Кредиту
3%, мін. 5 грн.
8. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
9. Розмір процентів, що нараховуться на залишок по Рахунку (річних)
не нараховуються
10. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:
10.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише
послуга не надається
для договорів відкритих до 01.03.2019р.)
10.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою
не тарифікується
10.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з
не тарифікується
посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ)
11. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у
Не тарифікується
вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»

12. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
13. Комісія за здійснення конверсійних операцій
14. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і
хвороб (для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
15. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків
«Захист від шахрайства» (для договорів, укладених до 21.11.2019 року
включно)
16. Щомісячний тариф за Програмою добровільного страхування життя
власника карткогового рахунку (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
17. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків
«Захист від шахрайства» (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
18. Пільговий період:
18.1. на першу після відкриття Рахунку операцію безготівкового
розрахунку Картою
18.2. на другу та кожну наступну операцію безготівкового розрахунку
Картою
19. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму
понадлімітної заборгованості:
19.1. протягом пільгового періоду
19.2. після закінчення пільгового періоду та по операціям, на які пільгови
період не поширюється
20. Платіж за Основним боргом

21. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений:
21.1. вперше
21.2. 2-й раз поспіль
21.3. 3-й раз поспіль та кожний наступний раз поспіль
22. Програма лояльності

50 грн.
1,5%
1%
12 грн.
1%
15 грн.

до 90 днів
до 60 днів

0,001%
36%
0,5% від суми Основного боргу,
який наявний у клієнта на
Розрахункову дату
300 грн.
350 грн.
450 грн.
Програма лояльності CashBack
(кеш-бек)

3.2.2. Кредитні картки масового сегменту
3.2.2.1. Кредитна картка 55
СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ
Валюта Рахунку
Кредитна картка 55
1. Плата за обслуговування:
1.1. картки, стягується щорічно
1.2. Рахунку, стягується щомісячно:
1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
2. Плата за оформлення та обслуговування Додаткової картки
3. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта
4. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
готівкою при здійснення операції)

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.
ID Cardtype 4066
ID B2 624
MasterCard Debit
не тарифікується
не тарифікується
4,00%
25 грн.
50 грн.
Відповідно до Тарифів продукту
«Прийом платежів від
населення»

5. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів
1,5%
господарювання, відкритих в інших банках України
6. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку/поповнення, що здійснюється Банком на підставі
Електронних розпоряджень (МБ Forward Online):
6.1. 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
o за рахунок Кредиту
4%
6.2. переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону, між своїми рахунками):
o в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
o за рахунок Кредиту
4%
6.3. поповнення картки Банку з картки, емітованої іншим банком
не тарифікується
6.4. Плата за безготівковий переказ з картки, емітованої будь-яким
банком України на картку, емітовану будь-яким банком України, що
0,5% +5грн.
здійснюється на підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online)
Тариф в залежності від
отримувача:
7. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених
не тарифікується або
Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень
тарифікується в розмірі до 2%,
мін.1 грн. від суми операції
8. Плата за видачу готівкових грошових коштів:
8.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за
кордоном
8.1.1. в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
8.1.2. за рахунок Кредиту
4,90% мін. 30 грн.
8.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні:
8.2.1. в межах залишку на Рахунку
1,5% мін. 15 грн.
8.2.2. за рахунок Кредиту
5,9% мін. 30 грн.
8.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:
8.3.1. в межах залишку на Рахунку
5,9%, мін. 30 грн.
8.3.2. за рахунок Кредиту
5,9%, мін. 30 грн.
9. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
10. Розмір процентів, що нараховується на залишок по Рахунку (річних)
0%
11. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:
11.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише
27 грн.
для договорів відкритих до 01.03.2019р.)
11.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою
не тарифікується
11.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з
17 грн.
посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ)
12. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму
55%
понадлімітної заборгованості
13. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у
17 грн.
вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
14. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
50 грн.
15. Комісія за здійснення конверсійних операцій
1,5%

16. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і
хвороб (для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
17. Щомісячний тариф за Програмою добровільного страхування життя
власника карткогового рахунку (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
18. Щомісячна страхова премія за:
18.1. Програму страхування фінансових ризиків, пов’язаних з
недобровільною втратою роботи позичальником (для договорів, укладених
до 19.06.2017 року включно)
18.2. Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства»
(для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
18.3. Програму страхування фінансових ризиків «Страхування
особистих речей» (для договорів, укладених до 19.06.2017 року включно)
18.4. Програму страхування від нещасних випадків (для договорів,
укладених до 19.06.2017 року включно)
18.5. Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства»
(для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
19. Платіж за Основним боргом
20. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений:
20.1. вперше
20.2. 2-й раз поспіль
20.3. 3-й раз поспіль та кожний наступний раз поспіль

1%
1%

39 грн.
12 грн.
12 грн.
12 грн.
15 грн.
0,5% від суми Основного боргу,
який наявний у клієнта на
Розрахункову дату
300 грн.
350 грн.
450 грн.

3.2.2.2. Кредитна картка 49
СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ
Валюта Рахунку
Кредитна картка 49
1. Плата за обслуговування:
1.1. картки , стягується щорічно
1.2. Рахунку, стягується щомісячно:
1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
2. Плата за оформлення та обслуговування Додаткової картки
4. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта
15. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
готівкою при здійснення операції)

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.
ID Cardtype 3337
ID B2 626
MasterCard Debit
150 грн.
не тарифікується
4,00%
35 грн.
50 грн.
Відповідно до Тарифів продукту
«Прийом платежів від
населення»

24. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків
1,5%
суб’єктів господарювання, відкритих в інших банках України
13. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку/поповнення, що здійснюється Банком на підставі
Електронних розпоряджень (МБ Forward Online):
13.1. 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
o за рахунок Кредиту
4%
13.2. переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону, між своїми рахунками):
o в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
o за рахунок Кредиту
4%
13.3. поповнення картки Банку з картки, емітованої іншим банком
не тарифікується
13.4. Плата за безготівковий переказ з картки, емітованої будь-яким банком
України на картку, емітовану будь-яким банком України, що здійснюється
0,5% +5грн.
на підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online)
Тариф в залежності від
отримувача:
14. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених
не тарифікується або
Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень
тарифікується в розмірі до 2%,
мін.1 грн. від суми операції
6. Плата за видачу готівкових грошових коштів:
6.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за
кордоном
6.1.1. в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
6.1.2. за рахунок Кредиту
4,90% мін. 30 грн.
6.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні:
6.2.1. в межах залишку на Рахунку
1,5% мін. 15 грн.
6.2.2. за рахунок Кредиту
5,9% мін. 30 грн.
6.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:
6.3.1. в межах залишку на Рахунку
5,9%, мін. 30 грн.
6.3.2. за рахунок Кредиту
7. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
11. Розмір процентів, що нараховується на залишок по Рахунку (річних)
0%
8. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:
8.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише
27 грн.
для договорів відкритих до 01.03.2019р.)
8.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою
не тарифікується
8.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з
17 грн.
посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ)
16. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта
17 грн.
у вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
23. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
50 грн.
12. Комісія за здійснення конверсійних операцій
1,5%
17. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і
1%
хвороб (для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
18. Щомісячний тариф за Програмою добровільного страхування життя
1%
власника карткогового рахунку (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
19. Щомісячна страхова премія за:
19.1. Програму страхування фінансових ризиків, пов’язаних з
39 грн.

недобровільною втратою роботи позичальником (для договорів, укладених
до 19.06.2017 року включно)
19.2. Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства»
(для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
19.3. Програму страхування фінансових ризиків «Страхування особистих
речей» (для договорів, укладених до 19.06.2017 року включно)
19.4. Програму страхування від нещасних випадків (для договорів,
укладених до 19.06.2017 року включно)
19.5. Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства»
(для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
20. Пільговий період на операції: по безготівковим розрахункам Картою
20.1. на першу після відкриття Рахунку операцію безготівкового
розрахунку Картою
20.2. на другу та кожну наступну операцію безготівкового розрахунку
Картою
21. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму
понадлімітної заборгованості:

21.1. Платіж за Основним боргом
22. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений:
22.1. вперше
22.2. 2-й раз поспіль
22.3. 3-й раз поспіль та кожний наступний раз поспіль

12 грн.
12 грн.
12 грн.
15 грн.
До 90 днів
До 60 днів
49%
0,5% від суми Основного боргу,
який наявний у клієнта на
Розрахункову дату
300 грн.
350 грн.
450 грн.

3.2.2.3. Кредитна картка 45
СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ
Валюта Рахунку
Кредитна картка 45
1. Плата за обслуговування:
1.1. картки , стягується щорічно
1.2. pахунку, стягується щомісячно:
1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
2. Плата за оформлення та обслуговування Додаткової картки
3. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта
4. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
готівкою при здійснення операції)

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.
ID Cardtype 2301
ID B2 602
MasterCard Debit
не тарифікується
не тарифікується
4,00%
25 грн.
50 грн.
Відповідно до Тарифів продукту
«Прийом платежів від
населення»

5. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів
1,5%
6осподарювання, відкритих в інших банках України
6. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку/поповнення, що здійснюється Банком на підставі
Електронних розпоряджень (МБ Forward Online):
6.1. 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
o за рахунок Кредиту
4%
6.2. переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону, між своїми рахунками):
o в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
o за рахунок Кредиту
4%
6.3. поповнення картки Банку з картки, емітованої іншим банком
не тарифікується
6.4. Плата за безготівковий переказ з картки, емітованої будь-яким банком
України на картку, емітовану будь-яким банком України, що здійснюється
0,5% +5грн.
на підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online)
Тариф в залежності від
отримувача:
7. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених
не тарифікується або
Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень
тарифікується в розмірі до 2%,
мін.1 грн. від суми операції
8. Плата за видачу готівкових грошових коштів:
8.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за
кордоном
8.1.1 в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
8.2.1.. за рахунок Кредиту
4,90% мін. 30 грн
8.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні:
8.2.1. в межах залишку на Рахунку
1,5% мін. 15 грн.
8.2.2. за рахунок Кредиту
5,9% мін. 30 грн.
8.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:
8.3.1. в межах залишку на Рахунку
5,9%, мін. 30 грн.
8.3.2. за рахунок Кредиту
5,9%, мін. 30 грн.
9. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
10. Розмір процентів, що нараховується на залишок по Рахунку (річних)
0%
11. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:
11.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише
27 грн.
для договорів відкритих до 01.03.2019р.)
11.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою
не тарифікується
11.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з
17 грн.
посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ)
12. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта
17 грн.
у вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
13. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
50 грн.
14. Комісія за здійснення конверсійних операцій
1,5%
15. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і
0,8%
хвороб (для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
16. Щомісячний тариф за Програмою добровільного страхування життя
1%
власника карткогового рахунку (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)

17. Щомісячна страхова премія за:
17.1. Програму страхування фінансових ризиків, пов’язаних з
недобровільною втратою роботи позичальником (для договорів, укладених
до 19.06.2017 року включно)
17.2. Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства»
(для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
17.3. Програму страхування фінансових ризиків «Страхування особистих
речей» (для договорів, укладених до 19.06.2017 року включно)
17.4. Програму страхування від нещасних випадків (для договорів,
укладених до 19.06.2017 року включно)
17.5. Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства»
(для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
18. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму
понадлімітної заборгованості:
19. Платіж за Основним боргом
20. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений:
20.1. вперше
20.2. 2-й раз поспіль
20.3. 3-й раз поспіль та кожний наступний раз поспіль

39 грн.
12 грн.
12 грн.
12 грн.
15 грн.
45%
0,5% від суми Основного боргу,
який наявний у клієнта на
Розрахункову дату
300 грн.
350 грн.
450 грн.

3.2.2.4. Кредитна картка 42
СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ
Валюта Рахунку
Кредитна картка 42
1. Плата за обслуговування:
1.1. Картки, стягується щорічно
1.2. Рахунку, стягується щомісячно
1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
2. Плата за оформлення та обслуговування Додаткової картки
3. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта
4. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
готівкою при здійснення операції)

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.
ID Cardtype 2302
ID B2 603
MasterCard Debit
150 грн.
не тарифікується
4,00%
35 грн.
50 грн.
Відповідно до Тарифів продукту
«Прийом платежів від
населення»

5. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів
1,5%
господарювання, відкритих в інших банках України
6. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку/поповнення, що здійснюється Банком на підставі
Електронних розпоряджень (МБ Forward Online):
6.1. 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
o за рахунок Кредиту
4%
6.2. переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону, між своїми рахунками):
o в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
o за рахунок Кредиту
4%
6.3. поповнення картки Банку з картки, емітованої іншим банком
не тарифікується
6.4. Плата за безготівковий переказ з картки, емітованої будь-яким банком
України на картку, емітовану будь-яким банком України, що здійснюється
0,5% +5грн.
на підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online)
Тариф в залежності від
отримувача:
7. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених
не тарифікується або
Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень
тарифікується в розмірі до 2%,
мін.1 грн. від суми операції
8. Плата за видачу готівкових грошових коштів:
8.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за
кордоном
8.1.1. в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
8.1.2. за рахунок Кредиту
4,90% мін. 30 грн
8.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні:
8.2.1. в межах залишку на Рахунку
1,5% мін. 15 грн.
8.2.2. за рахунок Кредиту
5,9% мін. 30 грн.
8.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:
8.3.1. в межах залишку на Рахунку
5,9%, мін. 30 грн.
8.3.2. за рахунок Кредиту
9. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
10. Розмір процентів, що нараховується на залишок по Рахунку (річних)
0%
11. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:
11.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише
27 грн.
для договорів відкритих до 01.03.2019р.)
11.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою
не тарифікується
11.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з
17 грн.
посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ)
12. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у
17 грн.
вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
13. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
50 грн.
14. Комісія за здійснення конверсійних операцій
1,5%
15. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і
0,8 %
хвороб (для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
16. Щомісячний тариф за Програмою добровільного страхування життя
1%
власника карткогового рахунку (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
17. Щомісячна страхова премія за:

17.1. Програму страхування фінансових ризиків, пов’язаних з
недобровільною втратою роботи позичальником (для договорів, укладених
до 19.06.2017 року включно)
17.2. Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства»
(для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
17.3. Програму страхування фінансових ризиків «Страхування особистих
речей» (для договорів, укладених до 19.06.2017 року включно)
17.4. Програму страхування від нещасних випадків (для договорів,
укладених до 19.06.2017 року включно)
17.6. Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства»
(для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
18. Пільговий період на операції по безготівковим розрахункам картою
19. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму
понадлімітної заборгованості:
20. Платіж за Основним боргом
21. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений:
21.1. вперше
21.2. 2-й раз поспіль
21.3. 3-й раз поспіль та кожний наступний раз поспіль

39 грн.
12 грн.
12 грн.
12 грн.
15 грн.
До 60 днів
42%
0,5% від суми Основного боргу,
який наявний у клієнта на
Розрахункову дату
300 грн.
350 грн.
450 грн.

3.2.2.5. Кредитна картка 1
СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ
Валюта Рахунку
Кредитна картка 1
1. Плата за обслуговування:
1.1. картки , стягується щорічно
1.2. Рахунку, стягується щомісячно:
1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
2. Плата за оформлення та обслуговування Додаткової картки
3. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта
4. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
готівкою при здійснення операції)

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.
ID Cardtype 4482
ID B2 709
MasterCard Debit
не тарифікується
12,50 грн.
4,00%
35 грн.
50 грн.
Відповідно до Тарифів продукту
«Прийом платежів від
населення»

5. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів
1,5%
господарювання, відкритих в інших банках України
6. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку/поповнення, що здійснюється Банком на підставі
Електронних розпоряджень (МБ Forward Online):
6.1. 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
o за рахунок Кредиту
4%
6.2. переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону, між своїми рахунками):
o в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
o за рахунок Кредиту
4%
6.3. поповнення картки Банку з картки, емітованої іншим банком
не тарифікується
6.4. Плата за безготівковий переказ з картки, емітованої будь-яким банком
України на картку, емітовану будь-яким банком України, що здійснюється
0,5% +5грн.
на підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online)
Тариф в залежності від
отримувача:
7. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених
не тарифікується або
Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень
тарифікується в розмірі до 2%,
мін.1 грн. від суми операції
8. Плата за видачу готівкових грошових коштів:
8.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за
кордоном:
8.1.1. в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
8.1.2. за рахунок Кредиту
4,9% мін. 30 грн.
8.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні:
8.2.1. в межах залишку на Рахунку
1,5% мін. 15 грн.
8.2.2. за рахунок Кредиту
5,9% мін. 30 грн.
8.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:
8.3.1. в межах залишку на Рахунку
5,9%, мін. 30 грн.
8.3.2. за рахунок Кредиту
9. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
10. Розмір процентів, що нараховується на залишок по Рахунку (річних)
0%
11. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:
11.1. паперового Рахунку-виписки поштою ( в т.ч. ПДВ) (надається
27 грн.
лише для договорів відкритих до 01.03.2019р.)
11.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою
не тарифікується
11.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з
17 грн.
посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ)
12. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у
17 грн.
вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
13. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
50 грн.
14. Комісія за здійснення конверсійних операцій
1,5%
15. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і
1%
хвороб (для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
16. Щомісячний тариф за Програмою добровільного страхування життя
1%

власника карткогового рахунку (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
17. Щомісячна страхова премія за:
17.1. Програму страхування фінансових ризиків, пов’язаних з
недобровільною втратою роботи позичальником (для договорів, укладених
до 19.06.2017 року включно)
17.2. Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства»
(для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
17.3. Програму страхування фінансових ризиків «Страхування особистих
речей» (для договорів, укладених до 19.06.2017 року включно)
17.4. Програму страхування від нещасних випадків (для договорів,
укладених до 19.06.2017 року включно)
17.5. Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства»
(для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
18. Пільговий період на операції безготівкових розрахунків картою
19. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму
понадлімітної заборгованості:

20. Платіж за Основним боргом
21. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений:
21.1. вперше
21.2. 2-й раз поспіль
21.3. 3-й раз поспіль та кожний наступний раз поспіль

39 грн.
12 грн.
12 грн.
12 грн.
15 грн.
До 60 днів
42%
0,5% від суми Основного боргу,
який наявний у клієнта на
Розрахункову дату
300 грн.
350 грн.
450 грн.

3.2.2.5. Кредитна картка «Виручалка» (DS)
СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ
Валюта Рахунку
Кредитна картка «Виручалка» (DS)
1. Плата за обслуговування:
1.1. картки, стягується щорічно
1.2. Рахунку, стягується щомісячно:
1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
2. Плата за оформлення та обслуговування Додаткової картки
3. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта
4. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
готівкою при здійснення операції)

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.
ID Cardtype 6863
ID B2 512
MasterCard Debit
не тарифікується
не тарифікується
4,00%
35 грн.
50 грн.
Відповідно до Тарифів продукту
«Прийом платежів від
населення»

5. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів
1,5%
господарювання, відкритих в інших банках України
6. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку/поповнення, що здійснюється Банком на підставі
Електронних розпоряджень (МБ Forward Online):
6.1. 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
o за рахунок Кредиту
4%
6.2. переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону, між своїми рахунками):
o в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
o за рахунок Кредиту
4%
6.3. поповнення картки Банку з картки, емітованої іншим банком
не тарифікується
6.4. Плата за безготівковий переказ з картки, емітованої будь-яким банком
України на картку, емітовану будь-яким банком України, що здійснюється
0,5% +5грн.
на підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online)
Тариф в залежності від
отримувача:
7. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених Банком,
не тарифікується або
що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень
тарифікується в розмірі до 2%,
мін.1 грн. від суми операції
8. Плата за видачу готівкових грошових коштів:
8.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за
кордоном:
8.1.1. в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
8.1.2. за рахунок Кредиту
4,9% мін. 30 грн.
8.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні:
8.2.1. в межах залишку на Рахунку
1,5% мін. 15 грн.
8.2.2. за рахунок Кредиту
5,9% мін. 30 грн.
8.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:
8.3.1. в межах залишку на Рахунку
5,9%, мін. 30 грн.
8.3.2. за рахунок Кредиту
5,9%, мін. 30 грн.
9. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
10. Розмір процентів, що нараховується на залишок по Рахунку (річних)
не нараховуються
11. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:
11.1. паперового Рахунку-виписки поштою ( в т.ч. ПДВ) (надається лише
27 грн.
для договорів відкритих до 01.03.2019р.)
11.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою
не тарифікується
11.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з
17 грн.
посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ)
12. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у
17 грн.
вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
13. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
50 грн.
14. Комісія за здійснення конверсійних операцій
1,5%
15. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і
1%
хвороб (для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
16. Щомісячний тариф за Програмою добровільного страхування життя
1%
власника карткогового рахунку (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
17. Щомісячна страхова премія за:

17.1. Програму страхування фінансових ризиків, пов’язаних з
недобровільною втратою роботи позичальником (для договорів, укладених до
19.06.2017 року включно)
17.2. Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства» (для
договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
17.3. Програму страхування фінансових ризиків «Страхування особистих
речей» (для договорів, укладених до 19.06.2017 року включно)
17.4. Програму страхування від нещасних випадків (для договорів, укладених
до 19.06.2017 року включно)
17.5. Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства» (для
договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
18. Пільговий період:
18.1. на першу після відкриття Рахунку операцію безготівкового
розрахунку Картою
18.2. на другу та кожну наступну операцію безготівкового розрахунку
Картою
19. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму
понадлімітної заборгованості:
20. Платіж за Основним боргом
21. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений:
21.1. вперше
21.2. 2-й раз поспіль
21.3. 3-й раз поспіль та кожний наступний раз поспіль
22. Програма лояльності

39 грн.
12 грн.
12 грн.
12 грн.
15 грн.
до 90 днів
до 60 днів
48%
0,5% від суми Основного боргу,
який наявний у клієнта на
Розрахункову дату
300 грн.
350 грн.
450 грн.
Програма лояльності CashBack
(кеш-бек)

3.2.2.6. Кредитна картка «Виручалка УТМ» (DS)
СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ
Валюта Рахунку
Кредитна картка «Виручалка УТМ» (DS)
1. Плата за обслуговування:
1.1. картки, стягується щорічно
1.2. Рахунку, стягується щомісячно
1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
2. Плата за оформлення та обслуговування Додаткової картки
3. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта
4. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
готівкою при здійснення операції)

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.
ID Cardtype 6916
ID B2 515
MasterCard Debit
не тарифікується
не тарифікується
4,00%
35 грн.
50 грн.
Відповідно до Тарифів продукту
«Прийом платежів від
населення»

5. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів
1,5%
господарювання, відкритих в інших банках України
6. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку/поповнення, що здійснюється Банком на підставі
Електронних розпоряджень (МБ Forward Online):
6.1. 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
o за рахунок Кредиту
4%
6.2. переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону, між своїми рахунками):
o в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
o за рахунок Кредиту
4%
6.3. поповнення картки Банку з картки, емітованої іншим банком
не тарифікується
6.4. Плата за безготівковий переказ з картки, емітованої будь-яким банком
України на картку, емітовану будь-яким банком України, що здійснюється
0,5% +5грн.
на підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online)
Тариф в залежності від
отримувача:
7. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених
не тарифікується або
Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень
тарифікується в розмірі до 2%,
мін.1 грн. від суми операції
8. Плата за видачу готівкових грошових коштів:
8.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за
кордоном:
8.1.1. в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
8.1.2. за рахунок Кредиту
4,9% мін. 30 грн.
8.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні:
8.2.1. в межах залишку на Рахунку
1,5% мін. 15 грн.
8.2.2. за рахунок Кредиту
5,9% мін. 30 грн.
8.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:
8.3.1. в межах залишку на Рахунку
5,9%, мін. 30 грн.
8.3.2. за рахунок Кредиту
5,9%, мін. 30 грн.
9. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
10. Розмір процентів, що нараховується на залишок по Рахунку (річних)
не нараховуються
11. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:
11.1. паперового Рахунку-виписки поштою ( в т.ч. ПДВ) (надається
27 грн.
лише для договорів відкритих до 01.03.2019р.)
11.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою
не тарифікується
11.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з
17 грн.
посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ)
12. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта
17 грн.
у вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
13. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
50 грн.
14. Комісія за здійснення конверсійних операцій
1,5%
15. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і
1%
хвороб (для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
16. Щомісячний тариф за Програмою добровільного страхування життя
1%
власника карткогового рахунку (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
17. Щомісячна страхова премія за:

17.1. Програму страхування фінансових ризиків, пов’язаних з
недобровільною втратою роботи позичальником (для договорів, укладених
до 19.06.2017 року включно)
17.2. Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства»
(для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
17.3. Програму страхування фінансових ризиків «Страхування особистих
речей» (для договорів, укладених до 19.06.2017 року включно)
17.4. Програму страхування від нещасних випадків (для договорів,
укладених до 19.06.2017 року включно)
17.5. Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства»
(для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
18. Пільговий період:
18.1. на першу після відкриття Рахунку операцію безготівкового
розрахунку Картою
18.2. на другу та кожну наступну операцію безготівкового розрахунку
Картою
19. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму
понадлімітної заборгованості:
20. Платіж за Основним боргом
21. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений:
21.1. вперше
21.2. 2-й раз поспіль
21.3. 3-й раз поспіль та кожний наступний раз поспіль
22. Програма лояльності

39 грн.
12 грн.
12 грн.
12 грн.
15 грн.
до 90 днів
до 60 днів
48%
0,5% від суми Основного боргу,
який наявний у клієнта на
Розрахункову дату
300 грн.
350 грн.
450 грн.
Програма лояльності CashBack
(кеш-бек)

3.2.2.7. Кредитна картка «Виручалка NoName» (DS)
СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ
Валюта Рахунку
Кредитна картка «Виручалка NoName» (DS)

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.
ID Cardtype 7146
ID B2 520
MasterCard Debit NoName

1. Плата за обслуговування:
1.1. картки, стягується щорічно
не тарифікується
1.2. Рахунку, стягується щомісячно
не тарифікується
1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
4,00%
2. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта
50 грн.
3. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
Відповідно до Тарифів продукту
готівкою при здійснення операції)
«Прийом платежів від населення»
4. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів
1,5%
господарювання, відкритих в інших банках України
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
o за рахунок Кредиту
4%
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
o за рахунок Кредиту
4%
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
0,5% +5грн.
на підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online)
Тариф в залежності від отримувача:
6. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених Банком,
не тарифікується або
що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень
тарифікується в розмірі до 2%,
мін.1 грн. від суми операції
7. Плата за видачу готівкових грошових коштів:
7.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за кордоном:
7.1.1. в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
7.1.2. за рахунок Кредиту
4,9% мін. 30 грн.
7.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні:
7.2.1. в межах залишку на Рахунку
1,5% мін. 15 грн.
7.2.2. за рахунок Кредиту
5,9% мін. 30 грн.
7.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:
7.3.1. в межах залишку на Рахунку
5,9%, мін. 30 грн.
7.3.2. за рахунок Кредиту
5,9%, мін. 30 грн.
8. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
9. Розмір процентів, що нараховується на залишок по Рахунку (річних)
не нараховуються
10. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:
10.1. паперового Рахунку-виписки поштою ( в т.ч. ПДВ) (надається лише
27 грн.
для договорів відкритих до 01.03.2019р.)
10.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою
не тарифікується
10.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з
17 грн.
посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ)
11. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у
17 грн.
вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
12. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
50 грн.
13. Комісія за здійснення конверсійних операцій
1,5%
14. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і
1%
хвороб (для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
15. Щомісячний тариф за Програмою добровільного страхування життя
1%
власника карткогового рахунку (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
16. Щомісячна страхова премія за:
16.1. Програму страхування фінансових ризиків, пов’язаних з
недобровільною втратою роботи позичальником (для договорів, укладених до
39 грн.
19.06.2017 року включно)

16.2. Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства» (для
договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
16.3. Програму страхування фінансових ризиків «Страхування особистих
речей» (для договорів, укладених до 19.06.2017 року включно)
16.4. Програму страхування від нещасних випадків (для договорів, укладених
до 19.06.2017 року включно)
16.5. Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства» (для
договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
17. Пільговий період:
17.1. на першу після відкриття Рахунки операцію безготівкового
розрахунку Картою
17.2. на другу і кожну наступну операцію безготівкового розрахунку
Картою
18. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму
понадлімітної заборгованості:
19. Платіж за Основним боргом
20. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений:
20.1. вперше
20.2. 2-й раз поспіль
20.3. 3-й раз поспіль та кожний наступний раз поспіль
21. Програма лояльності

12 грн.
12 грн.
12 грн.
15 грн.
до 90 днів
до 60 днів
48%
0,5% від суми Основного боргу,
який наявний у клієнта на
Розрахункову дату
300 грн.
350 грн.
450 грн.
Програма лояльності CashBack
(кеш-бек)

3.2.2.8. Кредитна картка «Виручалка MAX» (DS)
СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ
Валюта Рахунку
Кредитна картка «Виручалка MAX» (DS)

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.
ID Cardtype 7425
MasterCard Debit
ID B2 535
NoName

1. Плата за обслуговування:
1.1. картки, стягується щорічно
не тарифікується
1.2. Рахунку, стягується щомісячно
не тарифікується
1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
1,90%
2. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта
50 грн.
3. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
Відповідно до Тарифів продукту
готівкою при здійснення операції)
«Прийом платежів від населення»
4. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів
1,5%
господарювання, відкритих в інших банках України
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 будьякого банку України:
o в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
o за рахунок Кредиту
4%
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
o за рахунок Кредиту
4%
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
0,5% +5грн.
підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online)
Тариф в залежності від
отримувача:
6. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених Банком, що
не тарифікується або
здійснюються на підставі Електронних розпоряджень
тарифікується в розмірі до 2%,
мін.1 грн. від суми операції
7. Плата за видачу готівкових грошових коштів:
7.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за кордоном:
7.1.1. в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
7.1.2. за рахунок Кредиту
2%, мін. 30 грн.
7.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні:
7.2.1. в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
7.2.2. за рахунок Кредиту
2%, мін. 30 грн.
7.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:
7.3.1. в межах залишку на Рахунку
5,9%, мін. 30 грн.
7.3.2. за рахунок Кредиту
5,9%, мін. 30 грн.
8. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
9. Розмір процентів, що нараховується на залишок по Рахунку (річних)
не нараховуються
10. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:
10.1. паперового Рахунку-виписки поштою ( в т.ч. ПДВ) (надається лише для
27 грн.
договорів відкритих до 01.03.2019р.)
10.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою
не тарифікується
10.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з посиланням
17 грн.
на електронний файл (в т.ч. ПДВ)
11. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у
17 грн.
вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
12. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
50 грн.
13. Комісія за здійснення конверсійних операцій
1,5%
14. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і
1%
хвороб (для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
15. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків
12 грн.
«Захист від шахрайства» (для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
16. Щомісячний тариф за Програмою добровільного страхування життя власника
1%
карткогового рахунку (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)

17. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків
«Захист від шахрайства» (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
18. Пільговий період:
18.1. на першу після відкриття Рахунки операцію безготівкового розрахунку
Картою
18.2. на другу і кожну наступну операцію безготівкового розрахунку Картою
19. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму
понадлімітної заборгованості:
19.1. протягом пільгового періоду
19.2. після закінчення пільгового періоду та на операції, на які пільговий період
не поширюється
20. Платіж за Основним боргом
21. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений:
21.1. вперше
21.2. 2-й раз поспіль
21.3. 3-й раз поспіль та кожний наступний раз поспіль
22. Програма лояльності

15 грн.
до 90 днів
до 60 днів

0,001%
38,5%
0,5% від суми Основного боргу,
який наявний у клієнта на
Розрахункову дату
300 грн.
350 грн.
450 грн.
Програма лояльності CashBack
(кеш-бек)

3.2.2.9. Кредитна картка «Картка Марафоця NoName АК» (DS)
СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ
Валюта Рахунку
Кредитна картка «Картка Марафоця NoName АК» (DS)
1. Плата за обслуговування:
1.1. картки, стягується щорічно

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.
ID Cardtype 7393
MasterCard Standard NoName Pay Pass

ID B2 530

не тарифікується

1.2. Рахунку, стягується щомісячно
не тарифікується
1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
4,0%
2. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта
50 грн.
3. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
Відповідно до Тарифів продукту
готівкою при здійснення операції)
«Прийом платежів від населення»
4. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів
1,5%
господарювання, відкритих в інших банках України
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 будьякого банку України:
o в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
o за рахунок Кредиту
4%
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
o за рахунок Кредиту
4%
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
0,5% +5грн.
підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online)
Тариф в залежності від
отримувача:
6. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених Банком, що
не тарифікується або
здійснюються на підставі Електронних розпоряджень
тарифікується в розмірі до 2%,
мін.1 грн. від суми операції
7. Плата за видачу готівкових грошових коштів:
7.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні,
не тарифікується
та банків-партнерів за кордоном:
7.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні:
не тарифікується
7.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:
7.3.1. в межах залишку на Рахунку
5,9%, мін. 30 грн.
7.3.2. за рахунок Кредиту
5,9%, мін. 30 грн.
8. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
9. Розмір процентів, що нараховується на залишок по Рахунку (річних)
не нараховуються
10. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:
10.1. паперового Рахунку-виписки поштою ( в т.ч. ПДВ) (надається лише для
27 грн.
договорів відкритих до 01.03.2019р.)
10.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою
не тарифікується
10.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з посиланням
17 грн.
на електронний файл (в т.ч. ПДВ)
11. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у
17 грн.
вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
12. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
50 грн.
13. Комісія за здійснення конверсійних операцій
1,5%
14. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і хвороб
1%
(для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
15. Щомісячний тариф за Програмою добровільного страхування життя власника
1%
карткогового рахунку (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
16. Щомісячна страхова премія за:
16.1. Програму страхування фінансових ризиків, пов’язаних з недобровільною
втратою роботи позичальником (для договорів, укладених до 19.06.2017 року
39 грн.
включно)
16.2. Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства» (для
12 грн.
договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)

16.3. Програму страхування фінансових ризиків «Страхування особистих
речей» (для договорів, укладених до 19.06.2017 року включно)
16.4. Програму страхування від нещасних випадків (для договорів, укладених
до 19.06.2017 року включно)
16.5. Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства» (для
договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
17. Пільговий період:
17.1. на першу після відкриття Рахунки операцію безготівкового розрахунку
Картою
17.2. на другу і кожну наступну операцію безготівкового розрахунку Картою
18. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму
понадлімітної заборгованості:
18.1. протягом пільгового періоду
18.2. після закінчення пільгового періоду та на операції, на які пільговий період
не поширюється
19. Платіж за Основним боргом
20. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений:
20.1. вперше
20.2. 2-й раз поспіль
20.3. 3-й раз поспіль та кожний наступний раз поспіль
21. Програма лояльності

12 грн.
12 грн.
15 грн.
до 90 днів
до 60 днів

0,001%
42%
0,5% від суми Основного боргу,
який наявний у клієнта на
Розрахункову дату
300 грн.
350 грн.
450 грн.
Програма лояльності CashBack
(кеш-бек)

3.2.2.10. Кредитна картка «Виручалка_new*» (DS)
оформлення з 04.05.2019 р.
СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ
Валюта Рахунку
Кредитна картка «Виручалка»_new* (DS)

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.
ID Cardtype 7652
ID B2 564
MasterCard Debit

1. Плата за обслуговування:
1.1. картки, стягується щорічно
не тарифікується
1.2. Рахунку, стягується щомісячно
не тарифікується
1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
1,90%
2. Плата за оформлення та обслуговування Додаткової картки
35 грн.
3. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта
50 грн.
4. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
Відповідно до Тарифів продукту
готівкою при здійсненні операції)
«Прийом платежів від населення»
5. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів
1,5%
господарювання, відкритих в інших банках України
6. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку/поповнення, що здійснюється Банком на підставі
Електронних розпоряджень (МБ Forward Online):
6.1. 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
o за рахунок Кредиту
4%
6.2. переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону, між своїми рахунками):
o в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
o за рахунок Кредиту
4%
6.3. поповнення картки Банку з картки, емітованої іншим банком
не тарифікується
6.4. Плата за безготівковий переказ з картки, емітованої будь-яким банком
України на картку, емітовану будь-яким банком України, що здійснюється на
0,5% +5грн.
підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online)
Тариф в залежності від отримувача:
7. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених Банком,
не тарифікується або
що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень
тарифікується в розмірі до 2%,
мин.1 грн. від суми операції
8. Плата за видачу готівкових грошових коштів:
8.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за кордоном:
8.1.1. в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
8.1.2. за рахунок Кредиту
4,9% мін. 30 грн.
8.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні:
8.2.1. в межах залишку на Рахунку
1,5% мін. 15 грн.
8.2.2. за рахунок Кредиту
5,9% мін. 30 грн.
8.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:
8.3.1. в межах залишку на Рахунку
5,9%, мін. 30 грн.
8.3.2. за рахунок Кредиту
5,9%, мін. 30 грн.
9. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
10. Розмір процентів, що нараховуться на залишок по Рахунку (річних)
не нараховуються
11. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:
11.1. електронного Рахунку-виписки електронною поштою
не тарифікується
11.2. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з
17 грн.
посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ)
12. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у
17 грн.
вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
13. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
50 грн.
14. Комісія за здійснення конверсійних операцій
1,5%
15. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і
1%
хвороб (для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
16. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків
12 грн.

«Захист від шахрайства» (для договорів, укладених до 21.11.2019 року
включно)
17. Щомісячний тариф за Програмою добровільного страхування життя
власника карткогового рахунку (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
18. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків
«Захист від шахрайства» (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
19. Пільговий період:
19.1. на першу після відкриття Рахунку операцію безготівкового
розрахунку Картою
19.2. на другу та кожну наступну операцію безготівкового розрахунку
Картою
20. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму
понадлімітної заборгованості:
20.1. протягом пільгового періоду
20.2. після закінчення пільгового періоду та по операціям, на які пільгови
період не поширюється
21. Платіж за Основним боргом

22. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений:
22.1. вперше
22.2. 2-й раз поспіль
22.3. 3-й раз поспіль та кожний наступний раз поспіль
23. Програма лояльності

1%
15 грн.

до 90 днів
до 60 днів

0,001%
48%
0,5% від суми Основного боргу,
який наявний у клієнта на
Розрахункову дату
300 грн.
350 грн.
450 грн.
Програма лояльності CashBack
(кеш-бек)

3.2.2.11. Кредитна картка «Виручалка УТМ»_new*» (DS)
оформлення з 04.05.2019 року
СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ
Валюта Рахунку
Кредитна картка «Виручалка УТМ»_new* (DS)

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.
ID Cardtype 7663
ID B2 565
MasterCard Debit

1. Плата за обслуговування:
1.1. картки, стягується щорічно
не тарифікується
1.2. Рахунку, стягується щомісячно
не тарифікується
1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
0,25%
2. Плата за обслуговування Рахунку, стягується щомісячно
не тарифікується
3. Плата за оформлення та обслуговування додаткової картки
35 грн.
4. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта
50 грн.
5. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
Відповідно до Тарифів продукту
готівкою при здійсненні операції)
«Прийом платежів від населення»
6. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів
1,5%
господарювання, відкритих в інших банках України
7. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку/поповнення, що здійснюється Банком на підставі
Електронних розпоряджень (МБ Forward Online):
7.1. 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
o за рахунок Кредиту
4%
7.2. переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону, між своїми рахунками):
o в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
o за рахунок Кредиту
4%
7.3. поповнення картки Банку з картки, емітованої іншим банком
не тарифікується
7.4. Плата за безготівковий переказ з картки, емітованої будь-яким банком
України на картку, емітовану будь-яким банком України, що здійснюється
0,5% +5грн.
на підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online)
Тариф в залежності від отримувача:
8. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених
не тарифікується або
Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень
тарифікується в розмірі до 2%,
мин.1 грн. від суми операції
9. Плата за видачу готівкових грошових коштів:
9.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за
кордоном:
9.1.1. в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
9.1.2. за рахунок Кредиту
4,9% мін. 30 грн.
9.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні:
9.2.1. в межах залишку на Рахунку
1,5% мін. 15 грн.
9.2.2. за рахунок Кредиту
5,9% мін. 30 грн.
9.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:
9.3.1. в межах залишку на Рахунку
5,9%, мін. 30 грн.
9.3.2. за рахунок Кредиту
5,9%, мін. 30 грн.
10. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
11. Розмір процентів, що нараховуться на залишок по Рахунку (річних)
не нараховуються
12. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:
12.1. електронного Рахунку-виписки електронною поштою
не тарифікується
12.2. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з
17 грн.
посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ)
13. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта
17 грн.
у вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
14. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
50 грн.
15. Комісія за здійснення конверсійних операцій
1,5%
16. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і
1%
хвороб1 (для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)

17. Щомісячний тариф за Програмою добровільного страхування життя
власника карткогового рахунку (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
17. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових
ризиків «Захист від шахрайства» (для договорів, укладених до 21.11.2019
року включно)
18. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових
ризиків «Захист від шахрайства» (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
19. Пільговий період:
19.1. на першу після відкриття Рахунку операцію безготівкового
розрахунку Картою
19.2. на другу та кожну наступну операцію безготівкового розрахунку
Картою
20. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму
понадлімітної заборгованості:
20.1. протягом пільгового періоду
20.2. після закінчення пільгового періоду та по операціям, на які
пільгови період не поширюється
21. Платіж за Основним боргом

22. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений:
22.1. вперше
22.2. 2-й раз поспіль
22.3. 3-й раз поспіль та кожний наступний раз поспіль
23. Програма лояльності

1%
12 грн.
15 грн.

до 90 днів
до 60 днів

0,001%
48%
0,5% від суми Основного боргу,
який наявний у клієнта на
Розрахункову дату
300 грн.
350 грн.
450 грн.
Програма лояльності CashBack
(кеш-бек)

3.2.2.12. Кредитна картка «Виручалка NoName»_new* (DS)
оформлення з 04.05.2019 року.
СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ
Валюта Рахунку

Кредитна картка «Виручалка NoName»_new* (DS)

1. Плата за обслуговування:
1.1. картки, стягується щорічно
1.2. Рахунку, стягується щомісячно

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.

ID Cardtype 7668
MasterCard Debit
NoName

ID B2 566

не тарифікується
не тарифікується

1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
1,90%
2. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта
50 грн.
3. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
Відповідно до Тарифів продукту
готівкою при здійсненні операції)
«Прийом платежів від населення»
4. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів
1,5%
господарювання, відкритих в інших банках України
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
o за рахунок Кредиту
4%
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
o за рахунок Кредиту
4%
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
0,5% +5грн.
підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online)
Тариф в залежності від отримувача:
6. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених Банком,
не тарифікується або
що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень
тарифікується в розмірі до 2%,
мин.1 грн. від суми операції
7. Плата за видачу готівкових грошових коштів:
7.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за кордоном:
7.1.1. в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
7.1.2. за рахунок Кредиту
4,9% мін. 30 грн.
7.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні:
7.2.1. в межах залишку на Рахунку
1,5% мін. 15 грн.
7.2.2. за рахунок Кредиту
5,9% мін. 30 грн.
7.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:
7.3.1. в межах залишку на Рахунку
5,9%, мін. 30 грн.
7.3.2. за рахунок Кредиту
5,9%, мін. 30 грн.
8. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
9. Розмір процентів, що нараховуться на залишок по Рахунку (річних)
не нараховуються
10. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:
10.1. електронного Рахунку-виписки електронною поштою
не тарифікується
10.2. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з
17 грн.
посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ)
11. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у
17 грн.
вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
12. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
50 грн.
13. Комісія за здійснення конверсійних операцій
1,5%
14. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і
1%
хвороб (для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)

15. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків
«Захист від шахрайства» (для договорів, укладених до 21.11.2019 року
включно)
16. Щомісячний тариф за Програмою добровільного страхування життя
власника карткогового рахунку (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
17. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків
«Захист від шахрайства» (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
18. Пільговий період:
18.1. на першу після відкриття Рахунку операцію безготівкового
розрахунку Картою
18.2. на другу та кожну наступну операцію безготівкового розрахунку
Картою
19. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму
понадлімітної заборгованості:
19.1. протягом пільгового періоду
19.2. після закінчення пільгового періоду та по операціям, на які пільгови
період не поширюється
20. Платіж за Основним боргом

21. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений:
21.1. вперше
21.2. 2-й раз поспіль
21.3. 3-й раз поспіль та кожний наступний раз поспіль
22. Програма лояльності

12 грн.
1%
15 грн.

до 90 днів
до 60 днів

0,001%
48%
0,5% від суми Основного боргу,
який наявний у клієнта на
Розрахункову дату
300 грн.
350 грн.
450 грн.
Програма лояльності CashBack
(кеш-бек)

3.2.2.14. Кредитна картка «Виручалка для вкладника NoName»_new (DS)
СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ
Валюта Рахунку
Кредитна картка «Виручалка для вкладника NoName»_new (DS)
1. Плата за обслуговування:
1.1. картки, стягується щорічно
1.2. Рахунку, стягується щомісячно
1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
2. Плата за оформлення та обслуговування додаткової картки
3. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта
4. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
готівкою при здійсненні операції)

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.
ID Cardtype 7520
ID B2 550
MasterCard Debit
не тарифікується
не тарифікується
4,00%
35 грн.
50 грн.
Відповідно до Тарифів продукту
«Прийом платежів від
населення»

5. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів
1,5%
господарювання, відкритих в інших банках України
6. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку/поповнення, що здійснюється Банком на підставі
Електронних розпоряджень (МБ Forward Online):
6.1. 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
o за рахунок Кредиту
4%
6.2. переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону, між своїми рахунками):
o в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
o за рахунок Кредиту
4%
6.3. поповнення картки Банку з картки, емітованої іншим банком
не тарифікується
6.4. Плата за безготівковий переказ з картки, емітованої будь-яким банком
України на картку, емітовану будь-яким банком України, що здійснюється на
0,5% +5грн.
підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online)
Тариф в залежності від
отримувача:
7. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених Банком,
не тарифікується або
що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень
тарифікується в розмірі до 2%,
мин.1 грн. від суми операції
8. Плата за видачу готівкових грошових коштів:
8.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за
кордоном:
8.1.1. в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
8.1.2. за рахунок Кредиту
4,9% мін. 30 грн.
8.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні:
8.2.1. в межах залишку на Рахунку
1,5% мін. 15 грн.
8.2.2. за рахунок Кредиту
5,9% мін. 30 грн.
8.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:
8.3.1. в межах залишку на Рахунку
5,9%, мін. 30 грн.
8.3.2. за рахунок Кредиту
5,9%, мін. 30 грн.
9. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
10. Розмір процентів, що нараховуться на залишок по Рахунку (річних)
не нараховуються
11. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:
11.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише
27 грн.
для договорів відкритих до 01.03.2019р.)
11.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою
не тарифікується
11.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з
17 грн.
посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ)
12. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у
17 грн.
вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
13. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
50 грн.
14. Комісія за здійснення конверсійних операцій
1,5%
15. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і
1%
хвороб (для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
16. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків
«Захист від шахрайства» (для договорів, укладених до 21.11.2019 року
12 грн.
включно)

17. Щомісячний тариф за Програмою добровільного страхування життя
власника карткогового рахунку (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
18. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків
«Захист від шахрайства» (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
19. Пільговий період:
19.1. на першу після відкриття Рахунку операцію безготівкового
розрахунку Картою
19.2. на другу та кожну наступну операцію безготівкового розрахунку
Картою
20. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму
понадлімітної заборгованості:
20.1. протягом пільгового періоду
20.2. після закінчення пільгового періоду та по операціям, на які пільгови
період не поширюється
21. Платіж за Основним боргом
22. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений:
22.1. вперше
22.2. 2-й раз поспіль
22.3. 3-й раз поспіль та кожний наступний раз поспіль
23. Програма лояльності

1%
15 грн.
до 90 дней
до 60 дней

0,001%
20%
0,5% від суми Основного боргу,
який наявний у клієнта на
Розрахункову дату
300 грн.
350 грн.
450 грн.
Програма лояльності CashBack
(кеш-бек)

3.2.3. Кредитні картки преміальні
3.2.3.1. Кредитна картка 38 Gold
СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ
Валюта Рахунку

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.

Кредитна картка 38 Gold

ID Cardtype 2303
ID B2 604
MasterCard Gold
1. Плата за оформлення Пакету послуг, в т.ч. оформлення картки у зв’язку із закінченням строку дії раніше
оформленої картки ):
1.1. Основної картки
500 грн.
1.2. Додаткової картки
150 грн.
2. Плата за обслуговування:
2.1. картки, стягується щорічно
не тарифікується
2.2. Рахунку, стягується щомісячно
не тарифікується
2.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
4,0%
3. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта
100 грн.
4. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
Відповідно до Тарифів продукту
готівкою при здійснення операції)
«Прийом платежів від
населення»
5. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів
1,5%
господарювання, відкритих в інших банках України
6. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку/поповнення, що здійснюється Банком на підставі
Електронних розпоряджень (МБ Forward Online):
6.1. 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
o за рахунок Кредиту
4%
6.2. переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону, між своїми рахунками):
o в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
o за рахунок Кредиту
4%
6.3. поповнення картки Банку з картки, емітованої іншим банком
не тарифікується
6.4. Плата за безготівковий переказ з картки, емітованої будь-яким банком
України на картку, емітовану будь-яким банком України, що здійснюється
0,5% +5грн.
на підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online)
Тариф в залежності від
отримувача:
7. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених
не
тарифікується
або
Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень
тарифікується в розмірі до 2%,
мін.1 грн. від суми операції
8. Плата за видачу готівкових грошових коштів:
8.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за
кордоном
8.1.1. в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
8.1.2. за рахунок Кредиту
4,90% мін. 30 грн
8.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні:
8.2.1. в межах залишку на Рахунку
1,5% мін. 15 грн.
8.2.2. за рахунок Кредиту
5,9% мін. 30 грн.
8.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:
8.3.1. в межах залишку на Рахунку
5,9%, мін. 30 грн.
8.3.2. за рахунок Кредиту
5,9%, мін. 30 грн.
9. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
10. Розмір процентів, що нараховується на залишок по Рахунку (річних) 1
7,5%
11. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:
11.1.паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) щомісячно
27 грн.
(надається лише для договорів відкритих до 01.03.2019р.)
11.2.електронного Рахунку-виписки електронною поштою
не тарифікується
1

Для рахунків, відкритих починаючи з 21.05.2021 р., діє після активації послуги в Інтернет або мобільному банку АТ «БАНК ФОРВАРД». До
активації послуги в Інтернет або мобільному банку АТ «БАНК ФОРВАРД» - нарахування процентів на залишок по рахунку відбувається за
процентною ставкою 0,00% річних. Для всіх Рахунків, незалежно від дати оформлення, можлива деактивація послуги в Інтернет або мобільному банку
АТ «БАНК ФОРВАРД». Після деактивації послуги - нарахування процентів на залишок по рахунку відбувається за процентною ставкою 0,00% річних.

11.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з
посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ)
12. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта
у вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
13. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
14. Комісія за здійснення конверсійних операцій
15. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і
хвороб (для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
17. Щомісячний тариф за Програмою добровільного страхування життя
власника карткогового рахунку (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
16. Щомісячна страхова премія за:
16.1. Програму страхування фінансових ризиків, пов’язаних з
недобровільною втратою роботи позичальником (для договорів, укладених
до 19.06.2017 року включно)
16.2. Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства»
(для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
16.3. Програму страхування фінансових ризиків «Страхування особистих
речей» (для договорів, укладених до 19.06.2017 року включно)
16.4. Програму страхування від нещасних випадків (для договорів,
укладених до 19.06.2017 року включно)
18. Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства» (для
договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
17. Пільговий період по безготівковим розрахункам картою
18. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму
понадлімітної заборгованості:

19. Платіж за Основним боргом

20. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений:
20.1. вперше
20.2. 2-й раз поспіль
20.3. 3-й раз поспіль та кожний наступний раз поспіль

17 грн.
17 грн.
50 грн.
1,5%
0,8%
1%

39 грн.
12 грн.
12 грн.
12 грн.
15 грн.
До 60 днів
38%
0,5% від суми Основного боргу,
який наявний у клієнта на
Розрахункову дату
300 грн.
350 грн.
450 грн.

3.2.3.2. Кредитна картка 38%
СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ
Валюта Рахунку

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.
ID Cardtype 3339
Кредитна картка 38%
ID B2 628
MasterCard Gold
1. Плата за оформлення Пакету послуг, в т.ч. оформлення картки у зв’язку із закінченням строку дії раніше
оформленої картки:
1.1. Основної картки
400 грн.
1.2. Додаткової картки
150 грн.
2. Плата за обслуговування:
2.1. картки, стягується щорічно
не тарифікується
2.2. Рахунку, стягується щомісячно
не тарифікується
2.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
1,90%
3.Плата за обслуговування: Рахунку, стягується щомісячно
не тарифікується
4. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта
100 грн.
5. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
Відповідно до Тарифів продукту
готівкою при здійснення операції)
«Прийом платежів від
населення»
6. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів
1,5%
господарювання, відкритих в інших банках України
7. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку/поповнення, що здійснюється Банком на підставі
Електронних розпоряджень (МБ Forward Online):
7.1. 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
o за рахунок Кредиту
4%
7.2. переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону, між своїми рахунками):
o в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
o за рахунок Кредиту
4%
7.3. поповнення картки Банку з картки, емітованої іншим банком
не тарифікується
7.4. Плата за безготівковий переказ з картки, емітованої будь-яким банком
України на картку, емітовану будь-яким банком України, що здійснюється
0,5% +5грн.
на підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online)
Тариф в залежності від
отримувача:
8. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених
не
тарифікується
або
Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень
тарифікується в розмірі до 2%,
мін.1 грн. від суми операції
9. Плата за видачу готівкових грошових коштів:
9.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за
кордоном
9.1.1. в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
9.1.2. за рахунок Кредиту
4,90% мін. 30 грн.
9.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні:
9.2.1. в межах залишку на Рахунку
1,5% мін. 15 грн.
9.2.2. за рахунок Кредиту
5,9% мін. 30 грн.
9.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:
9.3.1. в межах залишку на Рахунку
5,9%, мін. 30 грн.
9.3.2. за рахунок Кредиту
10. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
11. Розмір процентів, що нараховується на залишок по Рахунку (річних) 1
7,5%
12. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:
12.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише
27 грн.
для договорів відкритих до 01.03.2019р.)
12.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою
не тарифікується
12.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з
17 грн.
посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ)
1

Для рахунків, відкритих починаючи з 21.05.2021 р., діє після активації послуги в Інтернет або мобільному банку АТ «БАНК ФОРВАРД». До
активації послуги в Інтернет або мобільному банку АТ «БАНК ФОРВАРД» - нарахування процентів на залишок по рахунку відбувається за
процентною ставкою 0,00% річних. Для всіх Рахунків, незалежно від дати оформлення, можлива деактивація послуги в Інтернет або мобільному банку
АТ «БАНК ФОРВАРД». Після деактивації послуги - нарахування процентів на залишок по рахунку відбувається за процентною ставкою 0,00% річних.

13. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у
вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
14. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
15. Комісія за здійснення конверсійних операцій
16. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і
хвороб (для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
17. Щомісячний тариф за Програмою добровільного страхування життя
власника карткогового рахунку (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
18. Щомісячна страхова премія за:
18.1. Програму страхування фінансових ризиків, пов’язаних з
недобровільною втратою роботи позичальником (для договорів, укладених
до 19.06.2017 року включно)
18.2. Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства»
(для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
18.3. Програму страхування фінансових ризиків «Страхування особистих
речей» (для договорів, укладених до 19.06.2017 року включно)
18.4. Програму страхування від нещасних випадків (для договорів,
укладених до 19.06.2017 року включно)
18.5. Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства»
(для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
19. Пільговий період на операції по безготівковим розрахункам картою
20. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму
понадлімітної заборгованості:
21. Платіж за Основним боргом
22. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений:
22.1. вперше
22.2. 2-й раз поспіль
22.3. 3-й раз поспіль та кожний наступний раз поспіль

17 грн.
50 грн.
1,5%
1%
1%

39 грн.
12 грн.
12 грн.
12 грн.
15 грн.
До 60 днів
38%
0,5% від суми Основного боргу,
який наявний у клієнта на
Розрахункову дату
300 грн..
350 грн.
450 грн.

3.2.3.3. Кредитна картка Gold
СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ
Валюта Рахунку

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.
ID Cardtype 4507
Кредитна картка Gold
ID B2 717
MasterCard Gold
1. Плата за оформлення Пакету послуг, в т.ч. оформлення картки у зв’язку із закінченням строку дії раніше
оформленої картки :
1.1. Основної картки
не тарифікується
1.2. Додаткової картки
150 грн.
2. Плата за обслуговування:
2.1. картки , стягується щорічно
не тарифікується
2.2. Рахунку, стягується щомісячно
50 грн.
2.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
0,30%
3. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта
100 грн.
4. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
Відповідно до Тарифів продукту
готівкою при здійснення операції)
«Прийом платежів від
населення»
5. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів
1,5%
господарювання, відкритих в інших банках України
6. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку/поповнення, що здійснюється Банком на підставі
Електронних розпоряджень (МБ Forward Online):
6.1. 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
o за рахунок Кредиту
4%
6.2. переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону, між своїми рахунками):
o в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
o за рахунок Кредиту
4%
6.3. поповнення картки Банку з картки, емітованої іншим банком
не тарифікується
6.4. Плата за безготівковий переказ з картки, емітованої будь-яким банком
України на картку, емітовану будь-яким банком України, що здійснюється
0,5% +5грн.
на підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online)
Тариф в залежності від
отримувача:
7. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених
не тарифікується або
Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень
тарифікується в розмірі до 2%,
мін.1 грн. від суми операції
8. Плата за видачу готівкових грошових коштів:
8.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за
кордоном:
8.1.1. в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
8.1.2. за рахунок Кредиту
4,90% мін. 30 грн.
8.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні:
8.2.1. в межах залишку на Рахунку
1,5% мін. 15 грн.
8.2.2. за рахунок Кредиту
5,9% мін. 30 грн.
8.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:
8.3.1. в межах залишку на Рахунку
5,9%, мін. 30 грн.
8.3.2. за рахунок Кредиту
5,9%, мін. 30 грн.
9. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
10. Розмір процентів, що нараховується на залишок по Рахунку (річних) 1
7,5%
11. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:
11.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише
27 грн.
для договорів відкритих до 01.03.2019р.)
11.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою
не тарифікується
11.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з
17 грн.
посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ)

1

Для рахунків, відкритих починаючи з 21.05.2021 р., діє після активації послуги в Інтернет або мобільному банку АТ «БАНК ФОРВАРД». До
активації послуги в Інтернет або мобільному банку АТ «БАНК ФОРВАРД» - нарахування процентів на залишок по рахунку відбувається за
процентною ставкою 0,00% річних. Для всіх Рахунків, незалежно від дати оформлення, можлива деактивація послуги в Інтернет або мобільному банку
АТ «БАНК ФОРВАРД». Після деактивації послуги - нарахування процентів на залишок по рахунку відбувається за процентною ставкою 0,00% річних.

12. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта
у вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
13. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
14. Комісія за здійснення конверсійних операцій
15. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і
хвороб (для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
16. Щомісячний тариф за Програмою добровільного страхування життя
власника карткогового рахунку (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
17. Щомісячна страхова премія за:
17.1. Програму страхування фінансових ризиків, пов’язаних з
недобровільною втратою роботи позичальником (для договорів, укладених
до 19.06.2017 року включно)
17.2. Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства»
(для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
17.3. Програму страхування фінансових ризиків «Страхування особистих
речей» (для договорів, укладених до 19.06.2017 року включно)
17.4. Програму страхування від нещасних випадків (для договорів,
укладених до 19.06.2017 року включно)
17.5. Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства»
(для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
18. Пільговий період на операції безготівкових розрахунків картою
19. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму
понадлімітної заборгованості:
20. Платіж за Основним боргом
21. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений:
21.1. вперше
21.2. 2-й раз поспіль
21.3. 3-й раз поспіль та кожний наступний раз поспіль

17 грн.
50 грн.
1,5%
1%
1%

39 грн.
12 грн.
12 грн.
12 грн.
15 грн.
До 60 днів
36%
0,5% від суми Основного боргу,
який наявний у клієнта на
Розрахункову дату
300 грн.
350 грн.
450 грн.

3.2.3.4. Кредитна картка Visa Platinum
СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ
Валюта Рахунку
Кредитна картка Visa Platinum

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.
ID Cardtype 3614
ID B2 644
Visa Debit Rewards

1. Плата за оформлення Пакету послуг, в т.ч. оформлення картки у зв’язку із закінченням строку дії раніше
оформленої картки
1.1. Основної картки
не тарифікується
1.2. Додаткової картки
450,00 грн.
2. Плата за обслуговування:
2.1. картки , стягується щорічно
не тарифікується
2.2. Рахунку, стягується щомісячно
175,00 грн.
2.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
не тарифікується
3. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта
150,00 грн.
4. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
Відповідно до Тарифів продукту
готівкою при здійснення операції)
«Прийом платежів від
населення»
5. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів
1,5%
господарювання, відкритих в інших банках України
6. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку/поповнення, що здійснюється Банком на підставі
Електронних розпоряджень (МБ Forward Online):
6.1. 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
o за рахунок Кредиту
4%
6.2. переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону, між своїми рахунками):
o в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
o за рахунок Кредиту
4%
6.3. поповнення картки Банку з картки, емітованої іншим банком
не тарифікується
6.4. Плата за безготівковий переказ з картки, емітованої будь-яким банком
України на картку, емітовану будь-яким банком України, що здійснюється
0,5% +5грн.
на підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online)
Тариф в залежності від
отримувача:
7. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених
не тарифікується або
Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень
тарифікується в розмірі до 2%,
мін.1 грн. від суми операції
8. Плата за видачу готівкових грошових коштів:
8.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за
кордоном
8.1.1. в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
8.1.2. за рахунок Кредиту
2,90% мін.
8.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні:
8.2.1. в межах залишку на Рахунку
1,5% мін. 30 грн.
8.2.2. за рахунок Кредиту
2,90% мін. 30 грн
8.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:
8.3.1. в межах залишку на Рахунку
1,5% мін. 30 грн
8.3.2. за рахунок Кредиту
1,9% мін. 30 грн
9. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
10. Розмір процентів, що нараховується на залишок по Рахунку (річних) 1
8,5%
11. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:
11.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише
не тарифікується
для договорів відкритих до 01.03.2019р.)
11.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою
не тарифікується
11.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з
17 грн.
посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ)

1

Для рахунків, відкритих починаючи з 21.05.2021 р., діє після активації послуги в Інтернет або мобільному банку АТ «БАНК ФОРВАРД». До
активації послуги в Інтернет або мобільному банку АТ «БАНК ФОРВАРД» - нарахування процентів на залишок по рахунку відбувається за
процентною ставкою 0,00% річних. Для всіх Рахунків, незалежно від дати оформлення, можлива деактивація послуги в Інтернет або мобільному банку
АТ «БАНК ФОРВАРД». Після деактивації послуги - нарахування процентів на залишок по рахунку відбувається за процентною ставкою 0,00% річних.

12. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта
у вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
13. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
14. Комісія за здійснення конверсійних операцій
15. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і
хвороб (для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
16. Щомісячний тариф за Програму добровільного страхування життя
власника карткогового рахунку (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
17. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових
ризиків «Захист від шахрайства» (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
18. Пільговий період на операції безготівкових розрахунків картою
19. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму
понадлімітної заборгованості:
20. Платіж за Основним боргом
219. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений:
21.1. вперше
21.2. 2-й раз поспіль
21.3. 3-й раз поспіль та кожний наступний раз поспіль
22. Плата за списання та переказ коштів з Рахунку на користь Priority Pass за
одне відвідування залів очікування аеропортів з використанням сервісної
картки Priority Pass

17 грн.
50 грн.
1%
0,49%
1%
15 грн.
до 60 днів
26%
0,5% від суми Основного боргу,
який наявний у клієнта на
Розрахункову дату
300 грн.
350 грн.
450 грн.
відповідно до тарифів компанії
Priority Pass

3.2.3.5. Кредитна картка Go Shopping (DS)
СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ
Валюта Рахунку
Forward Кредитка - Go Shopping (DS)

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.
ID Cardtype 6878
ID B2 514
MasterCard Gold

1. Плата за обслуговування:
1.1. картки , стягується щорічно
299,00 грн.
1.2. Рахунку, стягується щомісячно
не тарифікується
1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
0,30%
2. Плата за оформлення та обслуговування Додаткової картки
150 грн.
3. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта
100 грн.
4. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
Відповідно до Тарифів продукту
готівкою при здійснення операції)
«Прийом платежів від населення»
5. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів
1,5%
господарювання, відкритих в інших банках України
6. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку/поповнення, що здійснюється Банком на підставі
Електронних розпоряджень (МБ Forward Online):
6.1. 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
o за рахунок Кредиту
4%
6.2. переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону, між своїми рахунками):
o в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
o за рахунок Кредиту
4%
6.3. поповнення картки Банку з картки, емітованої іншим банком
не тарифікується
6.4. Плата за безготівковий переказ з картки, емітованої будь-яким банком
України на картку, емітовану будь-яким банком України, що здійснюється
0,5% +5грн.
на підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online)
Тариф в залежності від отримувача:
7. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених
не тарифікується або
Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень
тарифікується в розмірі до 2%, мін.1
грн. від суми операції
8. Плата за видачу готівкових грошових коштів:
8.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за кордоном
8.1.1. в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
8.1.2. за рахунок Кредиту
4,9% мін. 30 грн.
8.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні
8.2.1. в межах залишку на Рахунку
1,5% мін. 15 грн.
8.2.2. за рахунок Кредиту
5,9% мін. 30 грн.
8.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки других за кордном
8.3.1. в межах залишку на Рахунку
5,9% мін. 30 грн.
8.3.2. за рахунок Кредиту
5,9% мін. 30 грн.
9. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
10. Розмір процентів, що нараховується на залишок по Рахунку (річних) 1
7,5%
11. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:
11.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише
27 грн.
для договорів відкритих до 01.03.2019р.)
11.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою
не тарифікується
11.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з
17 грн.
посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ)
12. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта
17 грн.
у вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
13. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
50 грн.
14. Комісія за здійснення конверсійних операцій
1,5%
15. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і
1%
хвороб (для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
16. Щомісячний тариф за Програмою добровільного страхування життя
1%
1

Для рахунків, відкритих починаючи з 21.05.2021 р., діє після активації послуги в Інтернет або мобільному банку АТ «БАНК ФОРВАРД». До
активації послуги в Інтернет або мобільному банку АТ «БАНК ФОРВАРД» - нарахування процентів на залишок по рахунку відбувається за
процентною ставкою 0,00% річних. Для всіх Рахунків, незалежно від дати оформлення, можлива деактивація послуги в Інтернет або мобільному банку
АТ «БАНК ФОРВАРД». Після деактивації послуги - нарахування процентів на залишок по рахунку відбувається за процентною ставкою 0,00% річних.

власника карткогового рахунку (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
17. Щомісячна страхова премія за:
17.1. Програму страхування фінансових ризиків, пов’язаних з
недобровільною втратою роботи позичальником (для договорів, укладених
до 19.06.2017 року включно)
17.2. Програму страхування від нещасних випадків (для договорів,
укладених до 19.06.2017 року включно)
17.3. Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства»
(для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
17.4. Програму страхування фінансових ризиків «Страхування особистих
речей» (для договорів, укладених до 19.06.2017 року включно)
17.5. Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства»
(для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
18. Пільговий період:
18.1. на першу після відкриття Рахунку операцію безготівкового
розрахунку Картою
18.2. на другу та кожну наступну операцію безготівкового розрахунку
Картою
19. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму
понадлімітної заборгованості:
20. Платіж за Основним боргом
21. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений:
21.1. вперше
21.2. 2-й раз поспіль
21.3. 3-й раз поспіль та кожний наступний раз поспіль
22. Програма лояльності

39 грн.
12 грн
12 грн.
12 грн.
15 грн.
до 90 днів
до 60 днів
42%
0,5% від суми Основного боргу,
який наявний у клієнта на
Розрахункову дату
300 грн.
350 грн.
450 грн.
Програма лояльності CashBack
(кеш-бек)

3.3. Кредитні картки з 20.06.2017
3.3.1. Кредитна картка Форвард MC 25%_new (CS)
СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ
Валюта Рахунку
Кредитна картка Форвард MC 25%_new (CS)
1. Плата за обслуговування:
1.1. картки , стягується щорічно
1.2. Рахунку, стягується щомісячно
1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
2. Плата за оформлення та обслуговування Додаткової картки
3. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта
4. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
готівкою при здійсненні операції)

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.
ID Cardtype 7491
ID B2 537
MasterCard Debit
не тарифікується
не тарифікується
3,0%
25 грн.
50 грн.
Відповідно до Тарифів продукту
«Прийом платежів від
населення»

5. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів
1,5%
господарювання, відкритих в інших банках України
6. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку/поповнення, що здійснюється Банком на підставі
Електронних розпоряджень (МБ Forward Online):
6.1. 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
o за рахунок Кредиту
4%
6.2. переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону, між своїми рахунками):
o в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
o за рахунок Кредиту
4%
6.3. поповнення картки Банку з картки, емітованої іншим банком
не тарифікується
6.4. Плата за безготівковий переказ з картки, емітованої будь-яким банком
України на картку, емітовану будь-яким банком України, що здійснюється
0,5% +5грн.
на підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online)
7. 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

8. Плата за видачу готівкових грошових коштів:
8.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за
кордоном
8.1.1. в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
8.1.2. за рахунок Кредиту
4,90% мін. 30 грн.
8.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні:
8.2.1. в межах залишку на Рахунку
1,5% мін. 15 грн.
8.2.2. за рахунок Кредиту
5,90% мін. 30грн.
8.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:
8.3.1. в межах залишку на Рахунку
5,9%, мін. 30 грн.
8.3.2. за рахунок Кредиту
5,9%, мін. 30 грн.
9. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
10. Розмір процентів, що нараховуться на залишок по Рахунку (річних)
0%
11. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:
11.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише
27 грн.
для договорів відкритих до 01.03.2019р.)
не тарифікується
11.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою
11.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з
17 грн.
посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ)
12. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта
17 грн.
у вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»

13. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
14. Комісія за здійснення конверсійних операцій
15. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і
хвороб (для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
16. Щомісячний тариф за Програмою добровільного страхування життя
власника карткогового рахунку (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
17. Пільговий період на операції безготівкових розрахунків Картою
18. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму
понадлімітної заборгованості:
18.1. протягом пільгового періоду
18.2. після закінчення пільгового періоду та по операціям, на які пільгови
період не поширюється
19. Платіж за Основним боргом
20. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений:
20.1. вперше
20.2. 2-й раз поспіль
20.3. 3-й раз поспіль та кожний наступний раз поспіль

50 грн.
1,5%
1%
1%
до 60 дней

0,001%

25%
0,5% від суми Основного боргу,
який наявний у клієнта на
Розрахункову дату
300 грн.
350 грн.
450 грн.

3.3.2. Кредитна картка Форвард 25%/16_new (CS)
СТАТТЯ / НАЙМЕНУВАННЯ ТАРИФУ
Валюта рахунку
Кредитна картка Форвард 25%/16_new (CS)
1. Плата за обслуговування:
1.1. картки , стягується щорічно
1.2. Рахунку, стягується щомісячно
1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
2. Плата за оформлення та обслуговування Додаткової картки
3. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта
4. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
готівкою при здійсненні операції)

СТАВКА ТАРИФУ
Українска гривня
ID Cardtype 7493
ID B2 538
MasterCard Debit
не тарифікується
не тарифікується
3%
25 грн.
50 грн.
Відповідно до Тарифів продукту
«Прийом платежів від
населення»

5. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів
1,5%
господарювання, відкритих в інших банках України
6. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку/поповнення, що здійснюється Банком на підставі
Електронних розпоряджень (МБ Forward Online):
6.1. 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
o за рахунок Кредиту
4%
6.2. переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону, між своїми рахунками):
o в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
o за рахунок Кредиту
4%
6.3. поповнення картки Банку з картки, емітованої іншим банком
не тарифікується
6.4. Плата за безготівковий переказ з картки, емітованої будь-яким банком
України на картку, емітовану будь-яким банком України, що здійснюється
0,5% +5грн.
на підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online)
Тариф в залежності від
отримувача:
7. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених
не тарифікується або
Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень
тарифікується в розмірі до 2%,
мин.1 грн. від суми операції
8. Плата за видачу готівкових грошових коштів:
8.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за
кордоном
8.1.1. в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
8.1.2. за рахунок Кредиту
4,90% мін. 30 грн.
8.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні:
8.2.1. в межах залишку на Рахунку
1,5% мін. 15 грн.
8.2.2. за рахунок Кредиту
5,90% мін. 30грн.
8.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:
8.3.1. в межах залишку на Рахунку
5,9%, мін. 30 грн.
8.3.2. за рахунок Кредиту
5,9%, мін. 30 грн.
9. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
10. Розмір процентів, що нараховуться на залишок по Рахунку (річних)
0%
11. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:
11.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише
27 грн.
для договорів відкритих до 01.03.2019р.)
не тарифікується
11.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою
11.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з
17 грн.
посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ)
12. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у
17 грн.
вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
13. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
50 грн.
14. Комісія за здійснення конверсійних операцій
1,5%
15. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і
1%

хвороб (для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
16. Щомісячний тариф за Програмою добровільного страхування життя
власника карткогового рахунку (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
17. Пільговий період на операції безготівкових розрахунків Картою
18. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму
понадлімітної заборгованості:
18.1. протягом пільгового періоду
18.2. після закінчення пільгового періоду та по операціям, на які
пільгови період не поширюється
19. Платіж за Основним боргом
20. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений:
20.1. вперше
20.2. 2-й раз поспіль
20.3. 3-й раз поспіль та кожний наступний раз поспіль

1%
до 60 днів

0,001%
25%

0,5% від суми Основного боргу,
який наявний у клієнта на
Розрахункову дату
300 грн.
350 грн.
450 грн.

3.3.4. Кредитна картка «Виручалка»_new (DS)
закрита до продажу з 04.05.2019 р.
СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ
Валюта Рахунку
Кредитна картка «Виручалка»_new (DS)
1. Плата за обслуговування:
1.1. картки, стягується щорічно
1.2. Рахунку, стягується щомісячно
1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
2. Плата за оформлення та обслуговування Додаткової картки
3. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта
4. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
готівкою при здійсненні операції)

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.
ID Cardtype 7482
ID B2 541
MasterCard Debit
не тарифікується
не тарифікується
2,65%
35 грн.
50 грн.
Відповідно до Тарифів продукту
«Прийом платежів від
населення»

5. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів
1,5%
господарювання, відкритих в інших банках України
6. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку/поповнення, що здійснюється Банком на підставі
Електронних розпоряджень (МБ Forward Online):
6.1. 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
o за рахунок Кредиту
4%
6.2. переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону, між своїми рахунками):
o в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
o за рахунок Кредиту
4%
6.3. поповнення картки Банку з картки, емітованої іншим банком
не тарифікується
6.4. Плата за безготівковий переказ з картки, емітованої будь-яким банком
України на картку, емітовану будь-яким банком України, що здійснюється на
0,5% +5грн.
підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online)
Тариф в залежності від
отримувача:
7. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених Банком,
не тарифікується або
що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень
тарифікується в розмірі до 2%,
мин.1 грн. від суми операції
8. Плата за видачу готівкових грошових коштів:
8.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за
кордоном:
8.1.1. в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
8.1.2. за рахунок Кредиту
4,9% мін. 30 грн.
8.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні:
8.2.1. в межах залишку на Рахунку
1,5% мін. 15 грн.
8.2.2. за рахунок Кредиту
5,9% мін. 30 грн.
8.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:
8.3.1. в межах залишку на Рахунку
5,9%, мін. 30 грн.
8.3.2. за рахунок Кредиту
5,9%, мін. 30 грн.
9. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
10. Розмір процентів, що нараховуться на залишок по Рахунку (річних)
не нараховуються
11. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:
11.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише
27 грн.
для договорів відкритих до 01.03.2019р.)
11.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою
не тарифікується
11.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з
17 грн.
посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ)
12. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у
17 грн.
вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
13. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
50 грн.
14. Комісія за здійснення конверсійних операцій
1,5%
15. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і
1%
хвороб (для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
16. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків
12 грн.
«Захист від шахрайства» (для договорів, укладених до 21.11.2019 року

включно)
17. Щомісячний тариф за Програмою добровільного страхування життя
власника карткогового рахунку (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
18.. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків
«Захист від шахрайства» (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
19. Пільговий період:
19.1. на першу після відкриття Рахунку операцію безготівкового
розрахунку Картою
19.2. на другу та кожну наступну операцію безготівкового розрахунку
Картою
20. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму
понадлімітної заборгованості:
20.1. протягом пільгового періоду
20.2. після закінчення пільгового періоду та по операціям, на які пільгови
період не поширюється
21. Платіж за Основним боргом
22. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений:
22.1. вперше
22.2. 2-й раз поспіль
20.3. 3-й раз поспіль та кожний наступний раз поспіль
21. Програма лояльності

1%
15 грн.
до 90 днів
до 60 днів

0,001%
24%
0,5% від суми Основного боргу,
який наявний у клієнта на
Розрахункову дату
300 грн.
350 грн.
450 грн.
Програма лояльності CashBack
(кеш-бек)

3.3.5. Кредитна картка «Виручалка УТМ»_new (DS)
закрита до продажу з 04.05.2019р.
СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ
Валюта Рахунку
Кредитна картка «Виручалка УТМ»_new (DS)
1. Плата за обслуговування:
1.1. картки, стягується щорічно
1.2. Рахунку, стягується щомісячно
1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
2. Плата за оформлення та обслуговування додаткової картки
3. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта
4. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
готівкою при здійсненні операції)

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.
ID Cardtype 7487
ID B2 542
MasterCard Debit
не тарифікується
не тарифікується
3,00%
35 грн.
50 грн.
Відповідно до Тарифів продукту
«Прийом платежів від
населення»

5. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів
1,5%
господарювання, відкритих в інших банках України
6. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку/поповнення, що здійснюється Банком на підставі
Електронних розпоряджень (МБ Forward Online):
6.1. 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
o за рахунок Кредиту
4%
6.2. переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону, між своїми рахунками):
o в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
o за рахунок Кредиту
4%
6.3. поповнення картки Банку з картки, емітованої іншим банком
не тарифікується
6.4. Плата за безготівковий переказ з картки, емітованої будь-яким банком
України на картку, емітовану будь-яким банком України, що здійснюється
0,5% +5грн.
на підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online)
Тариф в залежності від
отримувача:
7. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених
не тарифікується або
Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень
тарифікується в розмірі до 2%,
мин.1 грн. від суми операції
8. Плата за видачу готівкових грошових коштів:
8.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за
кордоном:
8.1.1. в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
8.1.2. за рахунок Кредиту
4,9% мін. 30 грн.
8.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні:
8.2.1. в межах залишку на Рахунку
1,5% мін. 15 грн.
8.2.2. за рахунок Кредиту
5,9% мін. 30 грн.
8.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:
8.3.1. в межах залишку на Рахунку
5,9%, мін. 30 грн.
8.3.2. за рахунок Кредиту
5,9%, мін. 30 грн.
9. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
10. Розмір процентів, що нараховуться на залишок по Рахунку (річних)
не нараховуються
11. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:
11.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише
27 грн.
для договорів відкритих до 01.03.2019р.)
11.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою
не тарифікується
11.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з
17 грн.
посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ)
12. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта
17 грн.
у вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
13. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
50 грн.
14. Комісія за здійснення конверсійних операцій
1,5%
15. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і
1%
хвороб (для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
16. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових
ризиків «Захист від шахрайства» (для договорів, укладених до 21.11.2019
12 грн.
року включно)

17. Щомісячний тариф за Програмою добровільного страхування життя
власника карткогового рахунку (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
18. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових
ризиків «Захист від шахрайства» (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
19. Пільговий період:
19.1. на першу після відкриття Рахунку операцію безготівкового
розрахунку Картою
19.2. на другу та кожну наступну операцію безготівкового розрахунку
Картою
20. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму
понадлімітної заборгованості:
20.1. протягом пільгового періоду
20.2. після закінчення пільгового періоду та по операціям, на які
пільгови період не поширюється
21. Платіж за Основним боргом
22. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений:
22.1. вперше
22.2. 2-й раз поспіль
22.3. 3-й раз поспіль та кожний наступний раз поспіль
23. Програма лояльності

1%
15 грн.
до 90 днів
до 60 днів

0,001%
24%
0,5% від суми Основного боргу,
який наявний у клієнта на
Розрахункову дату
300 грн.
350 грн.
450 грн.
Програма лояльності CashBack
(кеш-бек)

3.3.6. Кредитна картка «Виручалка NoName»_dist (DS)
закрита до продажу з 04.05.2019р.
СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ
Валюта Рахунку

Кредитна картка «Виручалка NoName»_dist (DS)

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.

ID Cardtype 7597
MasterCard Debit NoName

ID B2 556

1. Плата за обслуговування:
1.1. картки, стягується щорічно
не тарифікується
1.2. Рахунку, стягується щомісячно
не тарифікується
1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
2,65%
2. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта
50 грн.
3. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
Відповідно до Тарифів продукту
готівкою при здійсненні операції)
«Прийом платежів від населення»
4. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів
1,5%
господарювання, відкритих в інших банках України
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
o за рахунок Кредиту
4%
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
o за рахунок Кредиту
4%
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
0,5% +5грн.
підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online)
Тариф в залежності від отримувача:
6. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених Банком,
не тарифікується або
що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень
тарифікується в розмірі до 2%,
мин.1 грн. від суми операції
7. Плата за видачу готівкових грошових коштів:
7.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за кордоном:
7.1.1. в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
7.1.2. за рахунок Кредиту
4,9% мін. 30 грн.
7.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні:
7.2.1. в межах залишку на Рахунку
1,5% мін. 15 грн.
7.2.2. за рахунок Кредиту
5,9% мін. 30 грн.
7.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:
7.3.1. в межах залишку на Рахунку
5,9%, мін. 30 грн.
7.3.2. за рахунок Кредиту
5,9%, мін. 30 грн.
8. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
9. Розмір процентів, що нараховуться на залишок по Рахунку (річних)
не нараховуються
10. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:
10.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише
27 грн.
для договорів відкритих до 01.03.2019р.)
10.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою
не тарифікується
10.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з
17 грн.
посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ)
11. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у
17 грн.
вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
12. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
50 грн.
13. Комісія за здійснення конверсійних операцій
1,5%
14. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і
1%
хвороб (для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
15. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків
«Захист від шахрайства» (для договорів, укладених до 21.11.2019 року
12 грн.
включно)
16. Щомісячний тариф за Програмою добровільного страхування життя
1%
власника карткогового рахунку (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
17. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків
15 грн.
«Захист від шахрайства» (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)

18. Пільговий період:
18.1. на першу після відкриття Рахунку операцію безготівкового
розрахунку Картою
18.2. на другу та кожну наступну операцію безготівкового розрахунку
Картою
19. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму
понадлімітної заборгованості:
19.1. протягом пільгового періоду
19.2. після закінчення пільгового періоду та по операціям, на які пільгови
період не поширюється
20. Платіж за Основним боргом
21. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений:
21.1. вперше
21.2. 2-й раз поспіль
21.3. 3-й раз поспіль та кожний наступний раз поспіль
22. Програма лояльності

до 90 днів
до 60 днів

0,001%
24%
0,5% від суми Основного боргу,
який наявний у клієнта на
Розрахункову дату
300 грн.
350 грн.
450 грн.
Програма лояльності CashBack
(кеш-бек)

3.3.7. Кредитна картка «Виручалка NoName»_new (DS)
закрита до продажу з 04.05.2019р.
СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ
Валюта Рахунку

Кредитна картка «Виручалка NoName»_new (DS)

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.

ID Cardtype 7460
MasterCard Debit NoName

ID B2 543

1. Плата за обслуговування:
1.1. картки, стягується щорічно
не тарифікується
1.2. Рахунку, стягується щомісячно
не тарифікується
1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
3,00%
2. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта
50 грн.
3. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
Відповідно до Тарифів продукту
готівкою при здійсненні операції)
«Прийом платежів від населення»
4. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів
1,5%
господарювання, відкритих в інших банках України
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
o за рахунок Кредиту
4%
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
o за рахунок Кредиту
4%
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
0,5% +5грн.
підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online)
Тариф в залежності від отримувача:
6. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених Банком,
не тарифікується або
що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень
тарифікується в розмірі до 2%,
мин.1 грн. від суми операції
7. Плата за видачу готівкових грошових коштів:
7.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за кордоном:
7.1.1. в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
7.1.2. за рахунок Кредиту
4,9% мін. 30 грн.
7.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні:
7.2.1. в межах залишку на Рахунку
1,5% мін. 15 грн.
7.2.2. за рахунок Кредиту
5,9% мін. 30 грн.
7.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:
7.3.1. в межах залишку на Рахунку
5,9%, мін. 30 грн.
7.3.2. за рахунок Кредиту
5,9%, мін. 30 грн.
8. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
9. Розмір процентів, що нараховуться на залишок по Рахунку (річних)
не нараховуються
10. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:
10.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише
27 грн.
для договорів відкритих до 01.03.2019р.)
10.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою
не тарифікується
10.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з
17 грн.
посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ)
11. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у
17 грн.
вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
12. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
50 грн.
13. Комісія за здійснення конверсійних операцій
1,5%
14. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і
1%
хвороб (для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
15. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків
«Захист від шахрайства» (для договорів, укладених до 21.11.2019 року
12 грн.
включно)
16. Щомісячний тариф за Програмою добровільного страхування життя
1%
власника карткогового рахунку (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
17. Щомісячна страхова премія страхування фінансових ризиків «Захист від
15 грн.

шахрайства» (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
18. Пільговий період:
18.1. на першу після відкриття Рахунку операцію безготівкового
розрахунку Картою
18.2. на другу та кожну наступну операцію безготівкового розрахунку
Картою
19. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму
понадлімітної заборгованості:
19.1. протягом пільгового періоду
19.2. після закінчення пільгового періоду та по операціям, на які пільгови
період не поширюється
20. Платіж за Основним боргом
21. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений:
21.1. вперше
21.2. 2-й раз поспіль
21.3. 3-й раз поспіль та кожний наступний раз поспіль
22. Програма лояльності

до 90 днів
до 60 днів

0,001%
24%
0,5% від суми Основного боргу,
який наявний у клієнта на
Розрахункову дату
300 грн.
350 грн.
450 грн.
Програма лояльності CashBack
(кеш-бек)

3.3.8. Кредитна картка «EasyPay кобренд»_new (DS) (Україна)
СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ
Валюта Рахунку
Кредитна картка «EasyPay кобренд»_new (DS) (Україна)

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.
ID Cardtype 7478 MasterCard
ID B2 545
World Debit NoName

1. Плата за обслуговування:
1.1. картки, стягується щорічно
не тарифікується
1.2. Рахунку, стягується щомісячно
не тарифікується
1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
4,00%
2. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта
100 грн.
3. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
Відповідно до Тарифів продукту
готівкою при здійсненні операції)
«Прийом платежів від населення»
4. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів
1,5%
господарювання, відкритих в інших банках України
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 будьякого банку України:
o в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
o за рахунок Кредиту
4%
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
o за рахунок Кредиту
4%
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
0,5% +5грн.
підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online)
Тариф в залежності від
отримувача:
6. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених Банком, що
не тарифікується або
здійснюються на підставі Електронних розпоряджень
тарифікується в розмірі до 2%,
мин.1 грн. від суми операції
7. Плата за видачу готівкових грошових коштів:
7.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за кордоном:
7.1.1. в межах залишку на Рахунку
1%
7.1.2. за рахунок Кредиту
4%, мін. 10 грн.
7.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні:
7.2.1. в межах залишку на Рахунку
1%
7.2.2. за рахунок Кредиту
4%, мін. 10 грн.
7.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:
7.3.1. в межах залишку на Рахунку
5,9%, мін. 30 грн.
7.3.2. за рахунок Кредиту
5,9%, мін. 30 грн.
8. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
9. Розмір процентів, що нараховуться на залишок по Рахунку (річних)
не нараховуються
10. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:
10.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише для
не тарифікується
договорів відкритих до 01.03.2019р.)
10.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою
не тарифікується
10.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з посиланням
не тарифікується
на електронний файл (в т.ч. ПДВ)
11. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у
не тарифікується
вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
12. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
50 грн.
13. Комісія за здійснення конверсійних операцій
1,5%
14. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і
1%
хвороб (для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
15. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків
12 грн.
«Захист від шахрайства» (для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
16. Щомісячний тариф за Програмою добровільного страхування життя власника
1%
карткогового рахунку (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
17. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків
15 грн.
«Захист від шахрайства» (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)

18. Пільговий період:
18.1. на першу після відкриття Рахунку операцію безготівкового розрахунку
Картою
18.2. на другу та кожну наступну операцію безготівкового розрахунку
Картою
19. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму
понадлімітної заборгованості:
19.1. протягом пільгового періоду
19.2. після закінчення пільгового періоду та по операціям, на які пільгови
період не поширюється
20. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений:
20.1. вперше
20.2. 2-й раз поспіль
20.3. 3-й раз поспіль та кожний наступний раз поспіль
21. Програма лояльності

до 90 днів
до 60 днів
0,001%
39%
0,5% від суми Основного боргу,
який наявний у клієнта на
Розрахункову дату
300 грн.
350 грн.
450 грн.
Програма лояльності CashBack
(кеш-бек)

3.3.9. Кредитна картка «EasyPay кобренд»_NoName (DS) (Україна)
c 28/11/2018 доступен к продажам
СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ
Валюта Рахунку
Кредитна картка «EasyPay кобренд»_NoName (DS) (Україна)

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.
ID Cardtype 7633
MasterCard World Debit NoName

ID B2 559

1. Плата за обслуговування:
1.1. картки, стягується щорічно
не тарифікується
1.2. Рахунку, стягується щомісячно
не тарифікується
1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
4,00%
2. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта
100 грн.
3. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
Відповідно до Тарифів продукту
готівкою при здійсненні операції)
«Прийом платежів від населення»
4. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів
1,5%
господарювання, відкритих в інших банках України
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 будьякого банку України:
o в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
o за рахунок Кредиту
4%
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
o за рахунок Кредиту
4%
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
0,5% +5грн.
підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online)
Тариф в залежності від
отримувача:
6. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених Банком, що
не тарифікується або
здійснюються на підставі Електронних розпоряджень
тарифікується в розмірі до 2%,
мин.1 грн. від суми операції
7. Плата за видачу готівкових грошових коштів:
7.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за кордоном:
7.1.1. в межах залишку на Рахунку
1%
7.1.2. за рахунок Кредиту
4%, мін. 10 грн.
7.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні:
7.2.1. в межах залишку на Рахунку
1%
7.2.2. за рахунок Кредиту
4%, мін. 10 грн.
7.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:
7.3.1. в межах залишку на Рахунку
5,9%, мін. 30 грн.
7.3.2. за рахунок Кредиту
5,9%, мін. 30 грн.
8. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
9. Розмір процентів, що нараховуться на залишок по Рахунку (річних)
не нараховуються
10. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:
10.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ)
не тарифікується
10.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою
не тарифікується
11. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у
не тарифікується
вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
12. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
50 грн.
13. Комісія за здійснення конверсійних операцій
1,5%
14. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і
1%
хвороб (для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
15. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків
12 грн.
«Захист від шахрайства» (для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
16. Щомісячний тариф за Програмою добровільного страхування життя власника
1%
карткогового рахунку (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
17. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків
15 грн.
«Захист від шахрайства» (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
18. Пільговий період:
18.1. на першу після відкриття Рахунку операцію безготівкового розрахунку
до 90 днів

Картою
18.2. на другу та кожну наступну операцію безготівкового розрахунку
Картою
19. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму
понадлімітної заборгованості:
19.1. протягом пільгового періоду
19.2. після закінчення пільгового періоду та по операціям, на які пільгови
період не поширюється
20. Платіж за Основним боргом
21. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений:
21.1. вперше
21.2. 2-й раз поспіль
21.3. 3-й раз поспіль та кожний наступний раз поспіль
22. Програма лояльності

до 60 днів

0,001%
39%
0,5% від суми Основного боргу,
який наявний у клієнта на
Розрахункову дату
300 грн.
350 грн.
450 грн.
Програма лояльності CashBack
(кеш-бек)

3.3.10. Кредитна картка «Виручалка MAX»_new (DS)
СТАТТЯ / НАЗВА ТАРИФУ
Валюта рахунку
Кредитна картка «Виручалка MAX»_new (DS)

СТАВКА ТАРИФУ
Українська гривня
ID Cardtype 7469
ID B2 546
MasterCard Debit NoName

1. Плата за обслуговування:
1.1. картка , стягується щорічно
1.2. Рахунку, стягується щомісячно
1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
2. Плата за переоформлення картка за ініціативою Клієнта
3. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банка (сплачується
готівкою при здійсненні операції)

не тарифікується
не тарифікується
4,00 %
50 грн
У відповідності з тарифами
продукту «Прийманням платежів від
населення»

4. Плата за зарахування на Рахунок коштів, перерахованих з рахунків
1,5 %
суб’єктів господарювання, відкритих в інших банках України
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 будьякого банку України:
o в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
o за рахунок Кредиту
4%
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
o за рахунок Кредиту
4%
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
0,5% +5грн.
підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online)
Тариф в залежності від отримувача:
не тарифікується
6. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених Банком,
або
що здійснюються Банком на підставі Електронних розпоряджень
тарифікується в розмірі до 2 %,
мін.1 грн. від суми операції
7. Плата за видачу готівкових грошових коштів:
7.1. у банкоматах та пунктах видачі готівки Банка, банків-партнерів в Україні і банків-партнерів за кордоном:
7.1.1. у межах залишку на рахунку
не тарифікується
7.1.2. за рахунок Кредиту
2%, мін. 30 грн.
7.2. у банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні:
7.2.1. у межах залишку на рахунку
не тарифікується
7.2.2. за рахунок Кредиту
2%, мін. 30 грн.
7.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:
7.3.1. у межах залишку на рахунку
5,9 %, мін. 30 грн.
7.3.2. за рахунок Кредиту
5,9 %, мін. 30 грн.
8. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
9. Розмір процентів, що нараховуються на залишок на Рахунку (річних)
не нараховуються
10. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:
10.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише
27 грн.
для договорів відкритих до 01.03.2019р.)
10.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою
не тарифікується
10.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з
17 грн.
посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ)
11. Щомісячна плата за надання виписки по рахунку клієнта у вигляді
17 грн.
текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
12. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
50 грн.
13.Комісія за здійснення конверсійних операцій
1,5 %
14. Щомісячний тариф по Програмі страхування від нещасних випадків і
1%
хвороб (для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
15. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків
«Захист від шахрайства» (для договорів, укладених до 21.11.2019 року
12 грн.
включно)
16. Щомісячний тариф за Програмою добровільного страхування життя
1%
власника карткогового рахунку (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)

17. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків
«Захист від шахрайства» (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
18. Пільговий період:
18.1. на першу після відкриття Рахунку операцію безготівкового
розрахунку Карткою
18.2. на другу і кожну наступну операцію безготівкового рахунку
Карткою
19. Розмір процентів, що нараховуються по Кредиту (річних) у т.ч. на суму
понадлімітної заборгованості:
19.1. протягом пільгового періоду
19.2. після закінчення пільгового періоду і по операціях, на які пільговий
період не поширюється
20. Платіж за Основним боргом
21. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійсненого:
21.1. вперше
21.2. 2-й раз поспіль
21.3. 3-й раз поспіль та кожний наступний раз поспіль
20. Програма лояльності

15 грн.
до 90 днів
до 60 днів

0,001 %
20,5 %
0,5% від суми Основного боргу,
який наявний у клієнта на
Розрахункову дату
300 грн.
350 грн.
450 грн.
Програма лояльності CashBack
(кеш-бек)

3.3.11. Forward Кредитка - Go Shopping_new (DS)
СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ
Валюта Рахунку
Forward Кредитка - Go Shopping_new (DS)
1. Плата за обслуговування:
1.1. Картки, стягується щорічно:
1.2. Рахунку, стягується щомісячно
1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.
ID Cardtype 7490
ID B2 548
MasterCard Gold
299 грн.
не тарифікується
2,10%

2. Плата за оформлення та обслуговування Додаткової картки
150 грн.
3. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта
100 грн.
4. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
Відповідно до Тарифів продукту
готівкою при здійсненні операції)
«Прийом платежів від населення»
5. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів
1,5%
господарювання, відкритих в інших банках України
6. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку/поповнення, що здійснюється Банком на підставі
Електронних розпоряджень (МБ Forward Online):
6.1. 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
o за рахунок Кредиту
4%
6.2. переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону, між своїми рахунками):
o в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
o за рахунок Кредиту
4%
6.3. поповнення картки Банку з картки, емітованої іншим банком
не тарифікується
6.4. Плата за безготівковий переказ з картки, емітованої будь-яким банком
України на картку, емітовану будь-яким банком України, що здійснюється
0,5% +5грн.
на підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online)
Тариф в залежності від отримувача:
7. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених
не тарифікується або
Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень
тарифікується в розмірі до 2%, мин.1
грн. від суми операції
8. Плата за видачу готівкових грошових коштів:
8.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за кордоном
8.1.1. в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
8.1.2. за рахунок Кредиту
4,9% мін. 30 грн.
8.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні
8.2.1. в межах залишку на Рахунку
1,5% мін. 15 грн.
8.2.2. за рахунок Кредиту
5,9% мін. 30 грн.
8.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном
8.3.1. в межах залишку на Рахунку
5,9% мін. 30 грн.
8. 3.2. за рахунок Кредиту
5,9% мін. 30 грн.
9. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
10. Розмір процентів, що нараховуться на залишок по Рахунку (річних) 1
7,5%
11. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:
11.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише
27 грн.
для договорів відкритих до 01.03.2019р.)
11.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою
не тарифікується
11.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з
17 грн.
посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ)
12. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта
17 грн.
у вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
13. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
50 грн.
14. Комісія за здійснення конверсійних операцій
1,5%
15. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і
1%
хвороб (для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
1

Для рахунків, відкритих починаючи з 21.05.2021 р., діє після активації послуги в Інтернет або мобільному банку АТ «БАНК ФОРВАРД». До
активації послуги в Інтернет або мобільному банку АТ «БАНК ФОРВАРД» - нарахування процентів на залишок по рахунку відбувається за
процентною ставкою 0,00% річних. Для всіх Рахунків, незалежно від дати оформлення, можлива деактивація послуги в Інтернет або мобільному банку
АТ «БАНК ФОРВАРД». Після деактивації послуги - нарахування процентів на залишок по рахунку відбувається за процентною ставкою 0,00% річних.

16. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових
ризиків «Захист від шахрайства» (для договорів, укладених до 21.11.2019
12 грн.
року включно)
17. Щомісячний тариф за Програмою добровільного страхування життя
1%
власника карткогового рахунку (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
18. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових
15 грн.
ризиків «Захист від шахрайства» (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
19. Пільговий період:
19.1. на першу після відкриття Рахунку операцію безготівкового
до 90 днів
розрахунку Картою
19.2. на другу та кожну наступну операцію безготівкового розрахунку
до 60 днів
Картою
20. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму понадлімітної заборгованості:
0,001%
20.1. протягом пільгового періоду
20.2. після закінчення пільгового періоду та по операціям, на які
24%
пільговий період не поширюється
0,5% від суми Основного боргу,
21. Платіж за Основним боргом
який наявний у клієнта на
Розрахункову дату
22. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений:
22.1. вперше
300 грн.
22. 2. 2-й раз поспіль
350 грн.
22.3. 3-й раз поспіль та кожний наступний раз поспіль
450 грн.
Програма лояльності CashBack
23. Програма лояльності
(кеш-бек)

Разділ IV. КО-БРЕНД КАРТКИ
4.1.

Arbooz Debet

СТАТТЯ/НАЙМЕНУВАННЯ ТАРИФУ
Валюта Рахунку
Arbooz Debet

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.
ID Cardtype 5414
ID B2 771
MasterCard Standart
не тарифікується
25 грн.
Відповідно до Тарифів продукту
«Прийом платежів від населення»

1. Плата за обслуговування картки, стягується щорічно
3. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта
12. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
готівкою під час здійснення операції)
19. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів
1,5%
господарювання, відкритих в інших банках України
10. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку/поповнення, що здійснюється Банком на підставі
Електронних розпоряджень (МБ Forward Online):
10.1. 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
10.2. переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону, між своїми рахунками):
o в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
10.3. поповнення картки Банку з картки, емітованої іншим банком
не тарифікується
10.4. Плата за безготівковий переказ з картки, емітованої будь-яким банком
України на картку, емітовану будь-яким банком України, що здійснюється на
0,5% +5грн.
підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online)
11. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених
4,9%
Банком, здійснюваних Банком на підставі Електронних розпоряджень
4. Плата за видачу готівкових грошових коштів в межах залишку на Рахунку:
4.1 в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні та банків-партнерів за кордоном:
- від 0 до 250 000,00 грн. включно
4,9%
- від 250 000,01 до 500 000,00 грн. включно
5%
- від 500 000,01 грн.
10%
4.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні:
- від 0 до 250 000,00 грн. включно
4,9%
- від 250 000,01 до 500 000,00 грн. включно
5%
- від 500 000,01 грн.
10%
4.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:
5,9%, мін. 30 грн.
5. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
7. Розмір процентів, нарахованих на залишок власних коштів на Рахунку,
7,5%
річних. Мінімальний залишок для нарахувння процентів 1 000,00 грн.1
6. Плата за надання Клієнту Рахунку-виписки
не тарифікується
14. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у
17 грн.
вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
18. Комісія за обслуговування неактивного рахуку, щомісячно
50 грн.
8. Комісія за здійснення конверсійних операцій під час здійснення операції з
1,5%
використанням картки
15. Щомісячна страхова премія за:
15.1. Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства» (для
12 грн
договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
15.2. Програму страхування фінансових ризиків «Страхування особистих
12 грн.
речей» (для договорів, укладених до 19.06.2017 року включно)
15.3. Програму страхування від нещасних випадків (для договорів, укладених
12 грн.
до 19.06.2017 року включно)
15.4. Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства» (для
15 грн.
договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
16. Комісія за Понадлімітну заборгованість
не тарифікується

1

Для рахунків, відкритих починаючи з 21.05.2021 р., діє після активації послуги в Інтернет або мобільному банку АТ «БАНК ФОРВАРД». До
активації послуги в Інтернет або мобільному банку АТ «БАНК ФОРВАРД» - нарахування процентів на залишок по рахунку відбувається за
процентною ставкою 0,00% річних. Для всіх Рахунків, незалежно від дати оформлення, можлива деактивація послуги в Інтернет або мобільному банку
АТ «БАНК ФОРВАРД». Після деактивації послуги - нарахування процентів на залишок по рахунку відбувається за процентною ставкою 0,00% річних.

17. 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

4.2.Кредитна картка «Посвідчення застрахованої особи» (Україна)
СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ
Валюта Рахунку

4.3. Кредитна картка «Посвідчення застрахованої особи» (Україна)
1. Плата за оформлення Пакету послуг, в т.ч. оформлення картки в зв’язку із
закінченням дії раніше випущеної картки
2. Плата за обслуговування:
2.1. картки, стягується щорічно
2.2. Рахунку, стягується щомісячно
2.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
3. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта
4. Плата за оформлення та обслуговування додаткової картки
5. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
готівкою при здійсненні операції)

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.

ID Cardtype 7636
ID B2 561
MasterCard World
Debit NoName
не тарифікується
не тарифікується
не тарифікується
2,25 %
50 грн.
35 грн.
Відповідно до Тарифів продукту
«Прийом платежів від
населення»

6. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів
1,5%
господарювання, відкритих в інших банках України*
7. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через сервіс card to card Банку
не тарифікується
8. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку/поповнення, що здійснюється Банком на підставі
Електронних розпоряджень (МБ Forward Online):
8.1. 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
o за рахунок Кредиту
4%
8.2. переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону, між своїми рахунками):
o в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
o за рахунок Кредиту
4%
8.3. поповнення картки Банку з картки, емітованої іншим банком
не тарифікується
8.4. Плата за безготівковий переказ з картки, емітованої будь-яким банком
України на картку, емітовану будь-яким банком України, що здійснюється на
0,5% +5грн.
підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online)
Тариф в залежності від
отримувача:
9. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених Банком,
не тарифікується або
що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень
тарифікується в розмірі до 2%,
мин.1 грн. від суми операції
10. Плата за видачу готівкових грошових коштів:
10.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за
кордоном:
10.1.1. в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
10.1.2. за рахунок Кредиту
4,9%, мін. 30 грн.
10.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні:
10.2.1. в межах залишку на Рахунку
5 грн./операція
10.2.2. за рахунок Кредиту
5,9%, мін. 30 грн.
10.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:
10.3.1. в межах залишку на Рахунку
5,9%, мін. 30 грн.
10.3.2. за рахунок Кредиту
5,9%, мін. 30 грн.
11. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
12. Розмір процентів, що нараховуться на залишок власних коштів на Рахунку
0%
річних.
13. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:
13.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише
27 грн.
для договорів відкритих до 01.03.2019р.)

13.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою
13.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з
посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ)
14. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у
вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
15. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
16. Комісія за здійснення конверсійних операцій
17. Пільговий період:
17.1. на першу після відкриття Рахунку операцію безготівкового
розрахунку Картою
17.2. на другу та кожну наступну операцію безготівкового розрахунку
Картою
18. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму
понадлімітної заборгованості:
18.1. протягом пільгового періоду
18.2. після закінчення пільгового періоду та по операціям, на які пільгови
період не поширюється
19. Платіж за Основним боргом
20. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений:
20.1. вперше
20.2. 2-й раз поспіль
20.3. 3-й раз поспіль та кожний наступний раз поспіль
21. Програма лояльності

не тарифікується
17 грн.
не тарифікується
Не тарифікується
1,5%
до 90 днів
до 60 днів

0,001%
36%
0,5% від суми Основного боргу,
який наявний у клієнта на
Розрахункову дату
300 грн.
350 грн.
450 грн.
Програма лояльності CashBack
(кеш-бек)

*Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що поступили, стають доступними
для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок. Плата не застосовується до зарахувань з рахунків ТОВАРИСТВА З
ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НАФТАГАЗСТРАХ»

4.3. Кредитна картка «Соціальна картка» (Україна)
СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ
Валюта Рахунку

Кредитна картка «Соціальна картка» (Україна)
1. Плата за оформлення Пакету послуг, в т.ч. оформлення картки в зв’язку із
закінченням дії раніше випущеної картки
2. Плата за обслуговування:
2.1. картки , стягується щорічно
2.2. Рахунку, стягується щомісячно
2.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
3. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта
4. Плата за оформлення та обслуговування додаткової картки
5. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
готівкою при здійсненні операції)

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.

ID Cardtype 7635
ID B2 560
MasterCard World
Debit NoName
не тарифікується
не тарифікується
не тарифікується
2,25%
50 грн.
35 грн.
Відповідно до Тарифів
продукту «Прийом платежів
від населення»

6. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів
1,5%
господарювання, відкритих в інших банках України
7. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через сервіс card to card Банку
не тарифікується
8. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку/поповнення, що здійснюється Банком на підставі
Електронних розпоряджень (МБ Forward Online):
8.1. 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
o за рахунок Кредиту
4%
8.2. переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону, між своїми рахунками):
o в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
o за рахунок Кредиту
4%
8.3. поповнення картки Банку з картки, емітованої іншим банком
не тарифікується
8.4. Плата за безготівковий переказ з картки, емітованої будь-яким банком
України на картку, емітовану будь-яким банком України, що здійснюється на
0,5% +5грн.
підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online)
Тариф в залежності від
отримувача:
9. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених Банком, що
не тарифікується або
здійснюються на підставі Електронних розпоряджень
тарифікується в розмірі до 2%,
мин.1 грн. від суми операції
10. Плата за видачу готівкових грошових коштів:
10.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за
кордоном:
10.1.1. в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
10.1.2. за рахунок Кредиту
4,9%, мін. 30 грн.
10.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні:
10.2.1. в межах залишку на Рахунку
5 грн./операція
10.2.2. за рахунок Кредиту
5,9%, мін. 30 грн.
10.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:
10.3.1. в межах залишку на Рахунку
5,9%, мін. 30 грн.
10.3.2. за рахунок Кредиту
5,9%, мін. 30 грн.
11. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
12. Розмір процентів, що нараховуться на залишок власних коштів на Рахунку
0%
річних.
13. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:
13.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише для
27 грн.
договорів відкритих до 01.03.2019р.)
13.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою
не тарифікується
13.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з посиланням
17 грн.
на електронний файл (в т.ч. ПДВ)
14. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у
не тарифікується
вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
15. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
Не тарифікується
16. Комісія за здійснення конверсійних операцій
1,5%
17. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і
1%

хвороб (для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
18. Щомісячний тариф за Програмою добровільного страхування життя власника
карткогового рахунку (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
19. Щомісячна страхова премія за:
19.1. Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства» (для
договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
19.2. Програму страхування від нещасних випадків (для договорів, укладених до
19.06.2017 року включно)
19.3. Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства» (для
договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
20. Пільговий період:
20.1. на першу після відкриття Рахунку операцію безготівкового розрахунку
Картою
20.2. на другу та кожну наступну операцію безготівкового розрахунку
Картою
21. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму
понадлімітної заборгованості:
21.1. протягом пільгового періоду
21.2. після закінчення пільгового періоду та по операціям, на які пільгови
період не поширюється
22. Платіж за Основним боргом
23. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений:
23.1. вперше
23.2. 2-й раз поспіль
23.3. 3-й раз поспіль та кожний наступний раз поспіль
24. Програма лояльності

1%
12 грн.
12 грн.
15 грн.
до 90 днів
до 60 днів

0,001%
36%
0,5% від суми Основного
боргу, який наявний у клієнта
на Розрахункову дату
300 грн.
350 грн.
450 грн.
Програма лояльності CashBack
(кеш-бек)

4.4. Світові картки
4.4.1. Світова картка Visa Gold для Користувачів ДК 10%
СТАТТЯ/НАЙМЕНУВАННЯ ТАРИФУ
Валюта Рахунку

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.
ID
Cardtype
3692/3696
ID B2 651
Світова картка Visa Gold для Користувачів ДК 10%
MasterCard Gold
1. Плата за оформлення Пакету послуг, в т.ч. оформлення картки у зв’язку із закінченням строку дії раніше
оформленої картки :
1.1. Основної картки
за перший рік
не тарифікується
з другого року
350 грн.
1.2. Додаткової картки
150 грн.
2. Плата за обслуговування:
2.1. картки , стягується щорічно
не тарифікується
2.2. Рахунку, стягується щомісячно
не тарифікується
2.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
0,25%
3. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта
100 грн
4. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
Відповідно до Тарифів продукту
готівкою під час здійснення операції)
«Прийом платежів від населення»
5. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів
1,5%
господарювання, відкритих в інших банках України
6. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку/поповнення, що здійснюється Банком на підставі
Електронних розпоряджень (МБ Forward Online):
6.1. 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
o за рахунок Кредиту
4%
6.2. переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону, між своїми рахунками):
o в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
o за рахунок Кредиту
4%
6.3. поповнення картки Банку з картки, емітованої іншим банком
не тарифікується
6.4. Плата за безготівковий переказ з картки, емітованої будь-яким банком
України на картку, емітовану будь-яким банком України, що здійснюється на
0,5% +5грн.
підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online)
Тариф в залежності від
отримувача:
7. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених Банком,
не тарифікується
здійснюваних Банком на підставі Електронних розпоряджень
або
тарифікується в розмірі до 2%,
мін.1 грн. від суми операції
8. Плата за видачу готівкових грошових коштів:
8.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні та банків-партнерів за кордоном
8.1.1. в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
8.1.2. за рахунок Кредиту
3,90% мін. 30 грн
8.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні:
8.2.1. в межах залишку на Рахунку
1,5% мін. 30 грн
8.2.2. за рахунок Кредиту
3,90% мін. 30 грн
8.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:
8.3.1. в межах залишку на Рахунку
1,5% мін. 30 грн
8.3.2. за рахунок Кредиту
3,90% мін. 30 грн
9. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
10. Розмір процентів, що нараховуються на залишок коштів на Рахунку
8,5%
(річних)1
11. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:
1

Для рахунків, відкритих починаючи з 21.05.2021 р., діє після активації послуги в Інтернет або мобільному банку АТ «БАНК ФОРВАРД». До
активації послуги в Інтернет або мобільному банку АТ «БАНК ФОРВАРД» - нарахування процентів на залишок по рахунку відбувається за
процентною ставкою 0,00% річних. Для всіх Рахунків, незалежно від дати оформлення, можлива деактивація послуги в Інтернет або мобільному банку
АТ «БАНК ФОРВАРД». Після деактивації послуги - нарахування процентів на залишок по рахунку відбувається за процентною ставкою 0,00% річних.

11.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч.ПДВ) (надається лише
для договорів відкритих до 01.03.2019р.)
11.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою
11.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з
посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ)
12. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у
вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
13. Комісія за обслуговування неактивного рахуку, щомісячно
14. Комісія за здійснення конверсійних операцій
15. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків та
хвороб (для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
16. Щомісячний тариф за Програму добровільного страхування життя
власника карткогового рахунку (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
17. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків
«Захист від шахрайства» (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
18. Пільговий період на операції по безготівковим розрахункам картою
19. Розмір процентів, що нараховуються за кредитом (річних) у т.ч. на суму
понадлімітної заборгованості:
20. Платіж за Основним боргом
21. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений:
21.1. вперше
21.2. 2-й раз поспіль
21.3. 3-й раз поспіль та кожний наступний раз поспіль

27 грн.
не тарифікується
17 грн.
17 грн.
50 грн.
1%
1%
1%
15 грн.
до 60 днів
42%
0,5% від суми Основного боргу,
який наявний у клієнта на
Розрахункову дату
300 грн.
350 грн.
450 грн.

4.4.2. Світова картка Visa Platinum для користувачів ДК 15% Дистанційна
СТАТТЯ/НАЙМЕНУВАННЯ ТАРИФУ
Валюта Рахунку

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.
ID Cardtype 3695 ID B2 656
Світова картка Visa Platinum для користувачів ДК 15% Дистанційна
MasterCard Gold
1. Плата за оформлення Пакету послуг, в т.ч. оформлення картки у зв’язку із закінченням строку дії раніше
оформленої картки :
1.1. Основної картки
за перший рік
не тарифікується
З другого року
550 грн.
1.2. Додаткової картки
450 грн.
2. Плата за обслуговування:
2.1. картки, стягується щорічно
не тарифікується
2.2. Рахунку, стягується щомісячно
не тарифікується
2.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
не тарифікується
3. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта
150 грн.
4. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
Відповідно до Тарифів продукту
готівкою під час здійснення операції)
«Прийом платежів від
населення»
5. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів
1,5%
господарювання, відкритих в інших банках України
6. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку/поповнення, що здійснюється Банком на підставі
Електронних розпоряджень (МБ Forward Online):
6.1. 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
o за рахунок Кредиту
4%
6.2. переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону, між своїми рахунками):
o в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
o за рахунок Кредиту
4%
6.3. поповнення картки Банку з картки, емітованої іншим банком
не тарифікується
6.4. Плата за безготівковий переказ з картки, емітованої будь-яким банком
України на картку, емітовану будь-яким банком України, що здійснюється на
0,5% +5грн.
підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online)
7. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених Банком,
здійснюваних Банком на підставі Електронних розпоряджень

Тариф в залежності від
отримувача:
не тарифікується або
тарифікується в розмірі до 2%,
мін.1 грн. від суми операції

8. Плата за видачу готівкових грошових коштів:
8.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні та банків-партнерів за кордоном
8.1.1. в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
8.1.2. за рахунок Кредиту
3,90% мін. 30 грн
8.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні:
8.2.1. в межах залишку на Рахунку
1,5% мін. 15 грн.
8.2.2. за рахунок Кредиту
3,90% мін. 30 грн
8.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:
8.3.1. в межах залишку на Рахунку
1,5% мін. 15 грн.
8.3.2. за рахунок Кредиту
3,90% мін. 30 грн
9. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
10. Розмір процентів, що нараховуються на залишок коштів на Рахунку
8,5%
(річних)1
11. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:
11.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч.ПДВ) (надається лише
27 грн.
для договорів відкритих до 01.03.2019р.)
11.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою
не тарифікується
1

Для рахунків, відкритих починаючи з 21.05.2021 р., діє після активації послуги в Інтернет або мобільному банку АТ «БАНК ФОРВАРД». До
активації послуги в Інтернет або мобільному банку АТ «БАНК ФОРВАРД» - нарахування процентів на залишок по рахунку відбувається за
процентною ставкою 0,00% річних. Для всіх Рахунків, незалежно від дати оформлення, можлива деактивація послуги в Інтернет або мобільному банку
АТ «БАНК ФОРВАРД». Після деактивації послуги - нарахування процентів на залишок по рахунку відбувається за процентною ставкою 0,00% річних.

11.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з
посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ)
12. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у
вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
13. Комісія за обслуговування неактивного рахуку, щомісячно
14. Комісія за здійснення конверсійних операцій
15. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків та
хвороб (для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
16. Щомісячний тариф за Програмою добровільного страхування життя
власника карткогового рахунку (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
17. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків
«Захист від шахрайства» (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
18. Пільговий період
19. Розмір процентів, що нараховуються за кредитом (річних) у т.ч. на суму
понадлімітної заборгованості:
20. Платіж за Основним боргом
21. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений:
21.1. вперше
21.2. 2-й раз поспіль
21.3. 3-й раз поспіль та кожний наступний раз поспіль
22. Плата за списання та перерахування коштів з Рахунку на користь
PriorityPass за одне відвідування залів очікування аеропортів з використанням
сервісної картки Priority Pass

17 грн.
17 грн.
50 грн.
1%
0,8%
1%
15 грн.
до 60 днів
38%
0,5% від суми Основного боргу,
який наявний у клієнта на
Розрахункову дату
300 грн.
350 грн.
450 грн.
Відповідно до тарифів компанії
PriorityPass

4.4.3. Світова картка Visa Platinum для клиентів, які не є користувачами дисконтних
карт
СТАТТЯ/НАЙМЕНУВАННЯ ТАРИФУ
СТАВКА ТАРИФУ
Валюта Рахунку
Українська грн.
ID Cardtype 3700
Світова картка Visa Platinum для клиентів, які не є користувачами
ID B2 653
дисконтних карт
MasterCard Gold
1. Плата за оформлення Пакету послуг, в т.ч. оформлення картки у зв’язку із закінченням строку дії раніше
оформленої картки:
1.1. Основної картки
не тарифікується
1.2. Додаткової картки
450 грн.
2. Плата за обслуговування:
2.1. картки, стягується щорічно
не тарифікується
2.2. Рахунку, стягується щомісячно
119,00 грн.
2.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
не тарифікується
3. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта:
150 грн.
4. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
Відповідно до Тарифів
готівкою під час здійснення операції)
продукту «Прийом платежів від
населення»
5. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів
1,5%
господарювання, відкритих в інших банках України
6. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку/поповнення, що здійснюється Банком на підставі
Електронних розпоряджень (МБ Forward Online):
6.1. 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
o за рахунок Кредиту
4%
6.2. переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону, між своїми рахунками):
o в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
o за рахунок Кредиту
4%
6.3. поповнення картки Банку з картки, емітованої іншим банком
не тарифікується
6.4. Плата за безготівковий переказ з картки, емітованої будь-яким банком
України на картку, емітовану будь-яким банком України, що здійснюється
0,5% +5грн.
на підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online)
Тариф в залежності від
отримувача:
7. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених
не тарифікується або
Банком, здійснюваних Банком на підставі Електронних розпоряджень
тарифікується в розмірі до 2%,
мин.1 грн. від суми операції
8. Плата за видачу готівкових грошових коштів:
8.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні та банків-партнерів за
кордоном
8.1.1. в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
8.1.2. за рахунок Кредиту
3,9% мін. 30 грн
8.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні:
8.2.1. в межах залишку на Рахунку
1,5% мін. 30 грн
8.2.2. за рахунок Кредиту
3,9% мін. 30 грн
8.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:
8.3.1. в межах залишку на Рахунку
1,5% мін. 30 грн
8.3.2. за рахунок Кредиту
3,9% мін. 30 грн
9. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
10. Розмір процентів, що нараховуються на залишок коштів на Рахунку
8,5%
(річних)1
11. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:
11.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч.ПДВ) (надається лише
27 грн.
для договорів відкритих до 01.03.2019р.)
11.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою
не тарифікується
1

Для рахунків, відкритих починаючи з 21.05.2021 р., діє після активації послуги в Інтернет або мобільному банку АТ «БАНК ФОРВАРД». До
активації послуги в Інтернет або мобільному банку АТ «БАНК ФОРВАРД» - нарахування процентів на залишок по рахунку відбувається за
процентною ставкою 0,00% річних. Для всіх Рахунків, незалежно від дати оформлення, можлива деактивація послуги в Інтернет або мобільному банку
АТ «БАНК ФОРВАРД». Після деактивації послуги - нарахування процентів на залишок по рахунку відбувається за процентною ставкою 0,00% річних.

11.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з
посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ)
12. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у
вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
13. Комісія за обслуговування неактивного рахуку, щомісячно
14. Комісія за здійснення конверсійних операцій
15. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків та
хвороб (для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
16. Щомісячний тариф за Програмою добровільного страхування життя
власника карткогового рахунку (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
17. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків
«Захист від шахрайства» (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
18. Пільговий період
19. Розмір процентів, що нараховуються за кредитом (річних) у т.ч. на суму
понадлімітної заборгованості:

20. Платіж за Основним боргом
21. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений:
21.1. вперше
21.2. 2-й раз поспіль
21.3. 3-й раз поспіль та кожний наступний раз поспіль
22. Плата за списання та перерахування коштів з Рахунку на користь
PriorityPass за одне відвідування залів очікування аеропортів з використанням
сервісної картки Priority Pass

17 грн.
17 грн.
50 грн.
1%
0,8%
1%
15 грн.
до 60 днів
38%
0,5% від суми Основного боргу,
який наявний у клієнта на
Розрахункову дату
300 грн.
350 грн.
450 грн.
Згідно тарифів компанії
PriorityPass

4.4.4. Світова картка Visa Platinum Black для клієтів, які не є користувачами дисконтних
карт
СТАТТЯ/НАЙМЕНУВАННЯ ТАРИФУ
СТАВКА ТАРИФУ
Валюта Рахунку
Українська грн.
ID Cardtype 3697
Світова картка Visa Platinum Black для клієтів, які не є користувачами
ID B2 657
дисконтних карт
MasterCard Gold
1. Плата за оформлення Пакету послуг, в т.ч. оформлення картки у зв’язку із закінченням строку дії раніше
оформленої картки :
1.1. Основної картки
не тарифікується
1.2. Додаткової картки
450 грн.
2. Плата за обслуговування:
2.1. картки , стягується щорічно
не тарифікується
2.2. Рахунку, стягується щомісячно
129 грн.
2.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
не тарифікується
3. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта
150 грн.
4. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
Відповідно до Тарифів
готівкою під час здійснення операції)
продукту «Прийом платежів від
населення»
5. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів
1,5%
господарювання, відкритих в інших банках України
6. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку/поповнення, що здійснюється Банком на підставі
Електронних розпоряджень (МБ Forward Online):
6.1. 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
o за рахунок Кредиту
4%
6.2. переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону, між своїми рахунками):
o в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
o за рахунок Кредиту
4%
6.3. поповнення картки Банку з картки, емітованої іншим банком
не тарифікується
6.4. Плата за безготівковий переказ з картки, емітованої будь-яким банком
України на картку, емітовану будь-яким банком України, що здійснюється на
0,5% +5грн.
підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online)
Тариф в залежності від
отримувача:
7. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених Банком,
не тарифікується або
здійснюваних Банком на підставі Електронних розпоряджень
тарифікується в розмірі до 2%,
мин.1 грн. від суми операції
8. Плата за видачу готівкових грошових коштів:
8.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні та банків-партнерів за
кордоном
8.1.1. в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
8.1.2. за рахунок Кредиту
3,90% мін. 30 грн
8.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні:
8.2.1. в межах залишку на Рахунку
1,5% мін. 30 грн
8.2.2. за рахунок Кредиту
3,90% мін. 30 грн
8.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:
8.3.1. в межах залишку на Рахунку
1,5% мін. 30 грн.
8.3.2. за рахунок Кредиту
3,90% мін. 30 грн
9. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
10. Розмір процентів, що нараховуються на залишок коштів на Рахунку
8,5%
(річних)1
11. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:
11.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч.ПДВ) (надається лише
не тарифікується
для договорів відкритих до 01.03.2019р.)
11.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою
не тарифікується
12. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у
17 грн.
1

Для рахунків, відкритих починаючи з 21.05.2021 р., діє після активації послуги в Інтернет або мобільному банку АТ «БАНК ФОРВАРД». До
активації послуги в Інтернет або мобільному банку АТ «БАНК ФОРВАРД» - нарахування процентів на залишок по рахунку відбувається за
процентною ставкою 0,00% річних. Для всіх Рахунків, незалежно від дати оформлення, можлива деактивація послуги в Інтернет або мобільному банку
АТ «БАНК ФОРВАРД». Після деактивації послуги - нарахування процентів на залишок по рахунку відбувається за процентною ставкою 0,00% річних.

вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
13. Комісія за обслуговування неактивного рахуку, щомісячно
14. Комісія за здійснення конверсійних операцій
15. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків та
хвороб (для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
16. Щомісячний тариф за Програмою добровільного страхування життя
власника карткогового рахунку (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
17. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків
«Захист від шахрайства» (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
18. Пільговий період на операції по безготівковим розрахункам картою
19. Розмір процентів, що нараховуються за кредитом (річних) у т.ч. на суму
понадлімітної заборгованості:
20. Платіж за Основним боргом
Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений:
21.1. вперше
19.2. 2-й раз поспіль
19.3. 3-й раз поспіль та кожний наступний раз поспіль
20. Плата за списання та перерахування коштів з Рахунку на користь
PriorityPass за одне відвідування залів очікування аеропортів з використанням
сервісної картки Priority Pass

50 грн.
1%
0,49%
1%
15 грн.
до 60 днів
36%
0,5% від суми Основного боргу,
який наявний у клієнта на
Розрахункову дату

21.

300 грн.
350 грн.
450 грн.
Відповідно до тарифів компанії
PriorityPass

4.4.5. Світова картка Visa Platinum Black для користувачів ДК20%
СТАТТЯ/НАЙМЕНУВАННЯ ТАРИФУ
Валюта Рахунку

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.
ID Cardtype 3701
ID B2 659
Світова картка Visa Platinum Black для користувачів ДК20%
MasterCard Gold
1.Плата за оформлення Пакету послуг, в т.ч. оформлення картки у зв’язку із закінченням строку дії раніше
оформленої картки :
1.1. Основної картки
за перший рік
не тарифікується
з другого року
550,00 грн.
1.2. Додаткової картки
450 грн.
2. Плата за обслуговування:
2.1. картки , стягується щорічно
не тарифікується
2.2. Рахунку, стягується щомісячно
не тарифікується
2.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
не тарифікується
3. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта
150
4. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
Відповідно до Тарифів
готівкою під час здійснення операції)
продукту «Прийом платежів від
населення»
5. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів
1,5%
господарювання, відкритих в інших банках України
6. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку/поповнення, що здійснюється Банком на підставі
Електронних розпоряджень (МБ Forward Online):
6.1. 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
o за рахунок Кредиту
4%
6.2. переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону, між своїми рахунками):
o в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
o за рахунок Кредиту
4%
6.3. поповнення картки Банку з картки, емітованої іншим банком
не тарифікується
6.4. Плата за безготівковий переказ з картки, емітованої будь-яким банком
України на картку, емітовану будь-яким банком України, що здійснюється на
0,5% +5грн.
підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online)
Тариф в залежності від
отримувача:
7. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених Банком,
не тарифікується або
здійснюваних Банком на підставі Електронних розпоряджень
тарифікується в розмірі до 2%,
мін.1 грн. від суми операції
8. Плата за видачу готівкових грошових коштів:
8.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні та банків-партнерів за
кордоном
8.1.1. в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
8.1.2. за рахунок Кредиту
3,90% мін. 15 грн
8.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні:
8.2.1. в межах залишку на Рахунку
1,5% мін. 15 грн
8.2.2. за рахунок Кредиту
3,90% мін. 15 грн
8.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:
8.3.1. в межах залишку на Рахунку
1,5% мін. 15 грн
8.3.2. за рахунок Кредиту
3,90% мін. 15 грн
9. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
10. Розмір процентів, що нараховуються на залишок коштів на Рахунку
8,5%
(річних)1
11. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:
11.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч.ПДВ) (надається лише
не тарифікується
для договорів відкритих до 01.03.2019р.)
11.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою
не тарифікується

1

Для рахунків, відкритих починаючи з 21.05.2021 р., діє після активації послуги в Інтернет або мобільному банку АТ «БАНК ФОРВАРД». До
активації послуги в Інтернет або мобільному банку АТ «БАНК ФОРВАРД» - нарахування процентів на залишок по рахунку відбувається за
процентною ставкою 0,00% річних. Для всіх Рахунків, незалежно від дати оформлення, можлива деактивація послуги в Інтернет або мобільному банку
АТ «БАНК ФОРВАРД». Після деактивації послуги - нарахування процентів на залишок по рахунку відбувається за процентною ставкою 0,00% річних.

12. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у
вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
13. Комісія за обслуговування неактивного рахуку, щомісячно
14. Комісія за здійснення конверсійних операцій
15. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків та
хвороб (для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
16. Щомісячний тариф за Програмою добровільного страхування життя
власника карткогового рахунку (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
17. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків
«Захист від шахрайства» (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
18. Пільговий період
19. Розмір процентів, що нараховуються за кредитом (річних) у т.ч. на суму
понадлімітної заборгованості:
20. Платіж за Основним боргом
21. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений:
21.1. вперше
21.2. 2-й раз поспіль
21.3. 3-й раз поспіль та кожний наступний раз поспіль
22. Плата за списання та перерахування коштів з Рахунку на користь
PriorityPass за одне відвідування залів очікування аеропортів з використанням
сервісної картки Priority Pass

17 грн.
50 грн.
1%
0,49%
1%
15 грн.
до 60 днів
36%
0,5% від суми Основного боргу,
який наявний у клієнта на
Розрахункову дату
300 грн.
350 грн.
450 грн.
Відповідно до тарифів компанії
PriorityPass

4.4. ФОКСТРОТ

Фокстрот Premium АРСЕНАЛ
СТАТТЯ/НАЙМЕНУВАННЯ ТАРИФУ
Валюта Рахунку
Фокстрот Premium АРСЕНАЛ (ОПЭ)

1. Плата за обслуговування:
1.1. картки , стягується щорічно
1.2. Рахунку, сплачується щомісячно
1.3. Кредитної заборгованості, сплачується щомісячно
2. Плата за оформлення та обслуговування Додаткової картки
3. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта
4. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
готівкою під час здійснення операції
5. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів
господарювання, відкритих в інших банках України

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.
ID Cardtype 4719
MasterCard
ID B2 744
World
не тарифікується
59 грн.
0,25%
не тарифікується
не тарифікується
Відповідно до Тарифів продукту
«Прийом платежів від
населення»
1,5%

6. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку/поповнення, що здійснюється Банком на підставі
Електронних розпоряджень (МБ Forward Online):
6.1. 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
o за рахунок Кредиту
4%
6.2. переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону, між своїми рахунками):
o в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
o за рахунок Кредиту
4%
6.3. поповнення картки Банку з картки, емітованої іншим банком
не тарифікується
6.4. Плата за безготівковий переказ з картки, емітованої будь-яким банком
України на картку, емітовану будь-яким банком України, що здійснюється
0,5% +5грн.
на підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online)
Тариф в залежності від
отримувача:
7. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених
не тарифікується або
Банком, здійснюваних Банком на підставі Електронних розпоряджень
тарифікується в розмірі до 2%,
мін.1 грн. від суми операції
8. Комісія за видачу готівкових коштів:
8.1.В банкоматах і пунктах видачі готівки Банка, банків-партнерів в Україні та банків –партнерів за кордоном
- власні кошти
1%
- кредитні кошти
4,9% min 30 грн.
8.2. В банкоматах і пунктах видачі коштів інших банків в Україні:
- власні кошти
1,5% min 15 грн
- кредитні кошти
5,9% min 30 грн.
8.3. В банкоматах і пунктах видачі коштів інших банків за кордоном:
- власні кошти
5,9% min 30 грн.
5,9% min 30 грн.
- кредитні кошти
9. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
10. Размір процентів, що нараховуються на залишок на Рахунку (річних)
не надається
- від 0 грн
0,01%
- від 150 грн.
10%
11. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:
11.1.паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише для
27 грн.
договорів відкритих до 01.03.2019р.)
11.2.електронного Рахунку-виписки електронною поштою
не тарифікується
12.
Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у
17 грн.
вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»

13. Щомісячний страховий тариф за «Страховий захист за карткою»
(Програма страхування від нещасних випадків, добровільного
страхування від пожеж та стихійного лиха та добровільне страхування
майна)
14. Пільговий період
14.1.на операції по безготівковим розрахункам карткою
15. Розмір процентів, що нараховуються за кредитом (річних) у т.ч. на суму
понадлімітної заборгованості:
16. Платіж за Основним боргом
17. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений:
17.1. вперше
17.2. 2-й раз поспіль
17.3. 3-й раз поспіль та кожний наступний раз поспіль

1,5%

до 60 днів
39%
0,5% від суми Основного боргу,
який наявний у клієнта на
Розрахункову дату
300 грн.
350 грн.
450 грн.

4.5.1. Фокстрот
СТАТТЯ/НАЙМЕНУВАННЯ ТАРИФУ
Валюта Рахунку
Фокстрот
1. Плата за обслуговування:
1.1. картки , стягується щорічно:
1.1.1.за перший рік
1.1.2.за другий рік та наступні
1.2. Рахунку, стягується щомісячно
1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
2. Плата за оформлення та обслуговування Додаткової картки
3. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта
4. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
готівкою під час здійснення операції

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.
ID Cardtype 3192
ID B2 611
MasterCard Debit
не тарифікується
150 грн.
не тарифікується
4,00%
35 грн.
50 грн.
Відповідно до Тарифів
продукту «Прийом платежів від
населення»

5. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів
1,5%
господарювання, відкритих в інших банках України
6. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку/поповнення, що здійснюється Банком на підставі
Електронних розпоряджень (МБ Forward Online):
6.1. 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
o за рахунок Кредиту
4%
6.2. переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону, між своїми рахунками):
o в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
o за рахунок Кредиту
4%
6.3. поповнення картки Банку з картки, емітованої іншим банком
не тарифікується
6.4. Плата за безготівковий переказ з картки, емітованої будь-яким банком
України на картку, емітовану будь-яким банком України, що здійснюється на
0,5% +5грн.
підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online)
Тариф в залежності від
отримувача:
7. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених Банком,
не тарифікується або
здійснюваних Банком на підставі Електронних розпоряджень
тарифікується в розмірі до 2%,
мін.1 грн. від суми операції
8. Плата за видачу готівкових грошових коштів:
8.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні та банків-партнерів за кордоном
8.1.1. в межах залишку на Рахунку
1,0%
8.1.2. за рахунок Кредиту
4,90% мін. 30 грн.
8.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні:
8.2.1. в межах залишку на Рахунку
1,5% мін. 15 грн.
8.2.2. за рахунок Кредиту
5,9% мін. 30 грн.

8.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:
8.3.1. в межах залишку на Рахунку
8.3.2. за рахунок Кредиту
9. Плата за безготівкову оплату Товарів
10. Размір процентів, що нараховуються на залишок на Рахунку (річних) 1
11. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:
11.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч.ПДВ) (надається лише для
договорів відкритих до 01.03.2019р.)
11.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою
11.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з
посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ)
12. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у
вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
13. Комісія за обслуговування неактивного рахуку, щомісячно
14. Комісія за здійснення конверсійних операцій
15. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків та
хвороб (для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
16. Щомісячний тариф за Програмою добровільного страхування життя
власника карткогового рахунку (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
16. Щомісячний страховий тариф за «Страховий захист по карті» (Програма
добровільного страхування від нещасних випадків, добровільного страхування
від вогневих ризиків та стихійних лих та добровільного страхування майна)
17. Пільговий період на операції по безготівковим розрахункам картою
18. Розмір процентів, що нараховуються за кредитом (річних) у т.ч. на суму
понадлімітної заборгованості:
19. Платіж за Основним боргом
20. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений:
20.1. вперше
20.2. 2-й раз поспіль
20.3. 3-й раз поспіль та кожний наступний раз поспіль

1

5,9%, мін. 30 грн.
не тарифікується
7,5%
27 грн.
не тарифікується
17 грн.
17 грн.
50 грн.
1,5%
1%
1%
1,5%
до 60 днів
55%
0,5% від суми Основного боргу,
який наявний у клієнта на
Розрахункову дату
300 грн.
350 грн.
450 грн.

Для рахунків, відкритих починаючи з 21.05.2021 р., діє після активації послуги в Інтернет або мобільному банку АТ «БАНК ФОРВАРД». До
активації послуги в Інтернет або мобільному банку АТ «БАНК ФОРВАРД» - нарахування процентів на залишок по рахунку відбувається за
процентною ставкою 0,00% річних. Для всіх Рахунків, незалежно від дати оформлення, можлива деактивація послуги в Інтернет або мобільному банку
АТ «БАНК ФОРВАРД». Після деактивації послуги - нарахування процентів на залишок по рахунку відбувається за процентною ставкою 0,00% річних.

4.5.1. Фокстрот Дебет миттєва
СТАТТЯ/НАЙМЕНУВАННЯ ТАРИФУ
Валюта Рахунку
Фокстрот Дебет миттєва
1. Плата за обслуговування картки , стягується щорічно
2. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта
3. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
готівкою під час здійснення операції)
4. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів
господарювання, відкритих в інших банках України
5. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених
Банком, здійснюваних Банком на підставі Електронних розпоряджень

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.
ID Cardtype 3216
ID B2 615
MasterCard Debit
не тарифікується
35 грн.
Відповідно до Тарифів продукту
«Прийом платежів від
населення»
1,5%
Тариф в залежності від
отримувача:
не тарифікується або
тарифікується в розмірі до 2%,
мін.1 грн. від суми операції

6. Плата за видачу готівкових грошових коштів:
6.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні та банків-партнерів за
кордоном
6.1.1. в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
6.1.2. за рахунок Кредиту
4,90%, мін. 30грн.
6.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні:
6.2.1. в межах залишку на Рахунку
1,5%, мін. 15грн.
6.2.2. за рахунок Кредиту
5,90%, мін. 30 грн.
6.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:
6.3.1. в межах залишку на Рахунку
5,9%, мін. 30 грн.
6.3.2. за рахунок Кредиту
7. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
8. Розмір процентів, нарахованих на залишок власних коштів на Рахунку,
7,5%
річних1
9. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:
9.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч.ПДВ) (надається лише для
не надається
договорів відкритих до 01.03.2019р.)
9.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою
не тарифікується
10. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта
17 грн.
у вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
11. Комісія за обслуговування неактивного рахуку, щомісячно
50 грн.
12. Комісія за здійснення конверсійних операцій під час здійснення операції
1,5%
з використанням картки
13. Размір процентів, що нараховується за користування Кредитним лімітом
0,2%
(щоденно)
0,5% від суми Основного боргу,
14. Платіж за Основним боргом
який наявний у клієнта на
Розрахункову дату
15. Плата за пропуск сплати Рахунку-виписки
20.1. вперше
300 грн.
20.2. 2-й раз поспіль
350 грн.
20.3. 3-й раз поспіль та кожний наступний раз поспіль
450 грн.
16. Комісія за безготівкове зарахування грошових коштів, що перевищують
50,00 грн.,
суму Заборгованості за Кредитним договором, укладеним відповідно до
але не більше суми такого
Умов надання та обслуговування кредитів Банку, що передбачають надання
безготівкового зарахування
кредитних коштів на власні потреби

1

Для рахунків, відкритих починаючи з 21.05.2021 р., діє після активації послуги в Інтернет або мобільному банку АТ «БАНК ФОРВАРД». До
активації послуги в Інтернет або мобільному банку АТ «БАНК ФОРВАРД» - нарахування процентів на залишок по рахунку відбувається за
процентною ставкою 0,00% річних. Для всіх Рахунків, незалежно від дати оформлення, можлива деактивація послуги в Інтернет або мобільному банку
АТ «БАНК ФОРВАРД». Після деактивації послуги - нарахування процентів на залишок по рахунку відбувається за процентною ставкою 0,00% річних.

4.6. АЛЛО
4.6.1. АЛЛО
СТАТТЯ/НАЙМЕНУВАННЯ ТАРИФУ
Валюта Рахунку
АЛЛО
1. Плата за обслуговування:
1.1. картки , стягується щорічно
1.2. Рахунку, стягується щомісячно
1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
2. Плата за оформлення та обслуговування Додаткової картки
3. Плата за переоформлення картки у випадку втрати/псування:
4. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
готівкою під час здійснення операції)

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.
ID Cardtype
3970
ID B2 665
MasterCard
Debit
не тарифікується
10 грн.
2,0%
не тарифікується
50 грн.
Відповідно до Тарифів
продукту «Прийом платежів від
населення»

5. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів
1,5%
господарювання, відкритих в інших банках України
6. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку/поповнення, що здійснюється Банком на підставі
Електронних розпоряджень (МБ Forward Online):
6.1. 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
o за рахунок Кредиту
4%
6.2. переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону, між своїми рахунками):
o в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
o за рахунок Кредиту
4%
6.3. поповнення картки Банку з картки, емітованої іншим банком
не тарифікується
6.4. Плата за безготівковий переказ з картки, емітованої будь-яким банком
України на картку, емітовану будь-яким банком України, що здійснюється на
0,5% +5грн.
підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online)
Тариф в залежності від
отримувача:
7. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених Банком,
не тарифікується або
здійснюваних Банком на підставі Електронних розпоряджень
тарифікується в розмірі до 2%,
мін.1 грн. від суми операції
8. Плата за видачу готівкових грошових коштів:
8.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні та банків-партнерів за кордоном
8.1.1. в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
8.1.2. за рахунок Кредиту
4,90% мін. 30 грн.
8.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні:
8.2.1. в межах залишку на Рахунку
1,5%, мін. 15 грн.
8.2.2. за рахунок Кредиту
5,90% мін. 30 грн.
8.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:
8.3.1. в межах залишку на Рахунку
5,9%, мін. 30 грн.
8.3.2. за рахунок Кредиту
5,9%, мін. 30 грн.
9. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
10. Розмір процентів, що нараховуються на залишок коштів на Рахунку
0%
(річних)
11. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:
11.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч.ПДВ) (надається лише для
27 грн.
договорів відкритих до 01.03.2019р.)
11.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою
не тарифікується
11.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з
17 грн.
посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ)
12. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у
17 грн.
вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
13. Комісія за обслуговування неактивного рахуку, щомісячно
50 грн.
14. Комісія за здійснення конверсійних операцій
1,5%

15. Щомісячна страхова премія за:
15.1. Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства»
(для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
15.2. Програму страхування фінансових ризиків «Страхування особистих
речей» (для договорів, укладених до 19.06.2017 року включно)
15.3. Програмою страхування від нещасних випадків (для договорів,
укладених до 19.06.2017 року включно)
15.4. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових
ризиків «Захист від шахрайства» (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
16. Пільговий період на операції по безготівковим розрахункам картою
17. Розмір процентів, що нараховуються за кредитом (річних) у т.ч. на суму
понадлімітної заборгованості:
18. Платіж за Основним боргом
19. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений:
19.1. вперше
19.2. 2-й раз поспіль
19.3. 3-й раз поспіль та кожний наступний раз поспіль

12 грн.
12 грн.
12 грн.
15 грн.
до 60 днів
60%
0,5% від суми Основного боргу,
який наявний у клієнта на
Розрахункову дату
300 грн.
350 грн.
450 грн.

4.7. VICOTEC
4.7.1. VICOTEC Миттєва
СТАТТЯ/НАЙМЕНУВАННЯ ТАРИФУ
Валюта Рахунку
VICOTEC Миттєва
1. Плата за обслуговування:
1.1. картки, стягується щорічно
1.2. Рахунку, стягується щомісячно
1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
2. Плата за оформлення та обслуговування Додаткової картки
3. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта
4. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
готівкою під час здійснення операції)

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.
ID Cardtype 3433
ID B2 637
MasterCard Debit
не тарифікується
не тарифікується
4,00%
35 грн
50 грн.
Відповідно до Тарифів
продукту «Прийом платежів від
населення»

5. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів
1,5%
господарювання, відкритих в інших банках України
6. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку/поповнення, що здійснюється Банком на підставі
Електронних розпоряджень (МБ Forward Online):
6.1. 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
o за рахунок Кредиту
4%
6.2. переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону, між своїми рахунками):
o в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
o за рахунок Кредиту
4%
6.3. поповнення картки Банку з картки, емітованої іншим банком
не тарифікується
6.4. Плата за безготівковий переказ з картки, емітованої будь-яким банком
України на картку, емітовану будь-яким банком України, що здійснюється на
0,5% +5грн.
підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online)
Тариф в залежності від
отримувача:
7. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених Банком,
не тарифікується або
здійснюваних Банком на підставі Електронних розпоряджень
тарифікується в розмірі до 2%,
мін.1 грн. від суми операції
8. Плата за видачу готівкових грошових коштів:
8.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні та банків-партнерів за кордоном
8.1.1. в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
8.1.2. за рахунок Кредиту
4,90%, мін. 30 грн.
8.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні:
8.2.1. в межах залишку на Рахунку
1,5%, мін. 15 грн.
8.2.2. за рахунок Кредиту
5,90%, мін. 30 грн.
8.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:
8.3.1. в межах залишку на Рахунку
5,9%, мін. 30 грн.
8.3.2. за рахунок Кредиту
9. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
10. Розмір процентів, що нараховуються на залишок коштів на Рахунку
0%
(річних)
11. Плата за направлення Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:
11.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч.ПДВ) (надається лише для
27 грн.
договорів відкритих до 01.03.2019р.)
11.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою
не тарифікується
11.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з
17 грн.
посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ)
12. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у
17 грн.
вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
13. Комісія за обслуговування неактивного рахуку, щомісячно
50 грн.
14. Комісія за здійснення конверсійних операцій
1,5%
15. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків та
1,2%
хвороб (для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)

16. Щомісячний тариф за Програмою добровільного страхування життя
власника карткогового рахунку (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
17. Щомісячна страхова премія за:
17.1. Програмою страхування фінансових ризиків, пов’язаних з
недобровільною втратою роботи позичальником (для договорів, укладених до
19.06.2017 року включно)
17.2. Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства»
(для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
17.3. Програму страхування фінансових ризиків «Страхування особистих
речей» (для договорів, укладених до 19.06.2017 року включно)
17.4. Програмою страхування від нещасних випадків (для договорів,
укладених до 19.06.2017 року включно)
17.5. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків
«Захист від шахрайства» (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
18. Пільговий період на операції по безготівковим розрахункам картою
19. Розмір процентів, що нараховуються за кредитом (річних) у т.ч. на суму
понадлімітної заборгованості:

20. Платіж за Основним боргом
21. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений:
21.1. вперше
21.2. 2-й раз поспіль
21.3. 3-й раз поспіль та кожний наступний раз поспіль

1%

39 грн.
12 грн.
12 грн.
12 грн.
15 грн.
до 60 днів
55%
0,5% від суми Основного боргу,
який наявний у клієнта на
Розрахункову дату
300 грн.
350 грн.
450 грн.

4.8. HYUNDAI

4.8.1. HYUNDAI (1)
СТАТТЯ/НАЙМЕНУВАННЯ ТАРИФУ
Валюта Рахунку
HYUNDAI (1)
1. Плата за обслуговування:
1.1. картки , стягується щорічно
1.2. Рахунку, стягується щомісячно
1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно
2. Плата за оформлення та обслуговування Додаткової картки
3. Плата за переоформлення картки у випадку втрати/псування:
4. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
готівкою під час здійснення операції)

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.
ID Cardtype 4462
ID
B2 704
MasterCard Debit
не тарифікується
не тарифікується
0,50%
не надається
20 грн.
Відповідно до Тарифів
продукту «Прийом платежів від
населення»

5. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів
1,5%
господарювання, відкритих в інших банках України
6. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку/поповнення, що здійснюється Банком на підставі
Електронних розпоряджень (МБ Forward Online):
6.1. 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
o за рахунок Кредиту
4%
6.2. переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону, між своїми рахунками):
o в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
o за рахунок Кредиту
4%
6.3. поповнення картки Банку з картки, емітованої іншим банком
не тарифікується
6.4. Плата за безготівковий переказ з картки, емітованої будь-яким банком
України на картку, емітовану будь-яким банком України, що здійснюється на
0,5% +5грн.
підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online)
Тариф в залежності від
отримувача:
7. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених Банком,
не тарифікується або
здійснюваних Банком на підставі Електронних розпоряджень
тарифікується в розмірі до 2%,
мін.1 грн. від суми операції
8. Плата за видачу готівкових грошових коштів:
8.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні та банків-партнерів за кордоном
8.1.1. в межах залишку на Рахунку
0%
8.1.2. за рахунок Кредиту
4,90% мін. 30 грн.
8.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні:
8.2.1. в межах залишку на Рахунку
1,5%, мін. 15 грн.
8.2.2. за рахунок Кредиту
5,90% мін. 30 грн.
8.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:
8.3.1. в межах залишку на Рахунку
5,9%, мін. 30 грн.
8.3.2. за рахунок Кредиту
9. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
10. Розмір процентів, що нараховуються на залишок коштів на Рахунку
0%
(річних)
11. Плата за надання Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:
11.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише
27 грн.
для договорів відкритих до 01.03.2019р.)
11.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою
не тарифікується
11.3. Рахунку-виписки шляхом направлення sms-повідомлення з
17 грн.
посиланням на електронний файл (в т.ч. ПДВ)
12. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у
17 грн.
вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
13. Комісія за обслуговування неактивного рахуку, щомісячно
50 грн.
14. Комісія за здійснення конверсійних операцій
1,5%
15. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків та
1,5%
хвороб (для договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)

16. Щомісячний тариф за Програмою добровільного страхування життя
власника карткогового рахунку (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
17. Щомісячна страхова премія за:
17.1. Програмою страхування фінансових ризиків, пов’язаних з
недобровільною втратою роботи позичальником (для договорів, укладених до
19.06.2017 року включно)
17.2. Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства» (для
договорів, укладених до 21.11.2019 року включно)
17.3. Програму страхування фінансових ризиків «Страхування особистих
речей» (для договорів, укладених до 19.06.2017 року включно)
17.4. Програмою страхування від нещасних випадків (для договорів, укладених
до 19.06.2017 року включно)
17.5. Програмою страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства» (для
договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
18. Пільговий період на операції по безготівковим розрахункам картою
19. Розмір процентів, що нараховуються за кредитом (річних) у т.ч. на суму
понадлімітної заборгованості:
20. Платіж за Основним боргом
21.Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений:
21.1. вперше
21.2. 2-й раз поспіль
21.3. 3-й раз поспіль та кожний наступний раз поспіль

1%

39 грн.
12 грн.
12 грн.
12 грн.
15 грн.
до 60 днів
39%
0,5% від суми Основного боргу,
який наявний у клієнта на
Розрахункову дату
300 грн.
350 грн.
450 грн.

Розділ V. СУПЕР ЛОЯЛЬНІ КРЕДИТИ
5.1. Кредитна картка «Супер лояльний кредит 55 ЗТ (Процентів)»
СТАТТЯ/НАЙМЕНУВАННЯ ТАРИФУ
Валюта Рахунку
Кредитна картка «Супер лояльний кредит 55 ЗТ (Процентів)»

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.
ID
Cardtype
5121
ID B2 753
MasterCard Standard
не тарифікується
не передбачено
не передбачено
Відповідно до Тарифів продукту
«Прийом платежів від населення»

1. Плата за обслуговування Рахунку, стягується щомісячно
2. Плата за оформлення та обслуговування Додаткової картки
3. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта
4. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
готівкою під час здійснення Операції)
5. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків
1,5%
суб’єктів господарювання, відкритих в інших банках України
6. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку/поповнення, що здійснюється Банком на підставі
Електронних розпоряджень (МБ Forward Online):
6.1. 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
o за рахунок Кредиту
не тарифікується
6.2. переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону, між своїми рахунками):
o в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
o за рахунок Кредиту
не тарифікується
6.3. поповнення картки Банку з картки, емітованої іншим банком
не тарифікується
6.4. Плата за безготівковий переказ з картки, емітованої будь-яким банком
України на картку, емітовану будь-яким банком України, що здійснюється
0,5% +5грн.
на підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online)
7. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених
не тарифікується
Банком, здійснюваних Банком на підставі Електронних розпоряджень
8. Плата за видачу готівкових грошових коштів:
8.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні та банків-партнерів за кордоном
8.1.1. в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
8.1.2. за рахунок Кредиту
не передбачено
8.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні:
8.2.1. в межах залишку на Рахунку
не передбачено
8.2.2. за рахунок Кредиту
не передбачено
8.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:
8.3.1. в межах залишку на Рахунку
не передбачено
8.3.2. за рахунок Кредиту
не передбачено
9. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
10. Розмір процентів, що нараховуються на залишок коштів на Рахунку
0%
(річних)
11. Плата за надання Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:
11.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише
27 грн.
для договорів відкритих до 01.03.2019р.)
11.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою
не тарифікується
12. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта
17 грн.
у вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
13. Комісія за обслуговування неактивного рахуку, щомісячно
50 грн.
14. Комісія за здійснення конверсійних Операцій
не передбачено
перші 3 місяці від дати
15. Пільговий період на Операції безготівкових розрахунків картою
оформлення Договору
16. Розмір процентів, що нараховуються за кредитом (річних) у т.ч. на суму
понадлімітної заборгованості:

16.1. за час дії Пільгового періоду
16.2. після закінчення пільгового періоду
17. Платіж за Основним боргом
18. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений:
10.1. вперше
10.2. 2-й раз поспіль

0,001%
55%
0,5% від суми Основного боргу,
який наявний у клієнта на
Розрахункову дату
0 грн.
50 грн.

10.3. 3-й раз поспіль
10.4. 4-й раз поспіль та кожний наступний раз поспіль

200 грн.
350 грн.

5.2. Кредитна картка «LBO 55_36 ЗТ»
СТАТТЯ/НАЙМЕНУВАННЯ ТАРИФУ
Валюта Рахунку
Кредитна картка «LBO 55_36 ЗТ»

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.
ID Cardtype 5398
ID B2 769
MasterCard Standard
не тарифікується
не передбачено
не передбачено
Відповідно до Тарифів продукту
«Прийом платежів від населення»

1. Плата за обслуговування Рахунку, стягується щомісячно
2. Плата за оформлення та обслуговування Додаткової картки
3. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта
4. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
готівкою під час здійснення Операції)
5. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів
1,5%
господарювання, відкритих в інших банках України
6.1. 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
o за рахунок Кредиту
не тарифікується
6.2. переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону, між своїми рахунками):
o в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
o за рахунок Кредиту
не тарифікується
6.3. поповнення картки Банку з картки, емітованої іншим банком
не тарифікується
6.4. Плата за безготівковий переказ з картки, емітованої будь-яким банком
України на картку, емітовану будь-яким банком України, що здійснюється
0,5% +5грн.
на підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online)
7. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених
не тарифікується
Банком, здійснюваних Банком на підставі Електронних розпоряджень
8. Плата за видачу готівкових грошових коштів:
8.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні та банків-партнерів за кордоном
8.1.1. в межах залишку на Рахунку
не передбачено
8.1.2. за рахунок Кредиту
не передбачено
8.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні:
8.2.1. в межах залишку на Рахунку
не передбачено
8.2.2. за рахунок Кредиту
не передбачено
8.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:
8.3.1. в межах залишку на Рахунку
не передбачено
8.3.2. за рахунок Кредиту
не передбачено
9. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
10. Розмір процентів, що нараховуються на залишок коштів на Рахунку
0%
(річних)
11. Плата за надання Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:
11.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається лише
не передбачено
для договорів відкритих до 01.03.2019р.)
11.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою
не передбачено
12. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта
17 грн.
у вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
13. Комісія за обслуговування неактивного рахуку, щомісячно
50 грн.
14. Комісія за здійснення конверсійних Операцій
не передбачено
15. Пільговий період на Операції безготівкових розрахунків картою
не передбачено
16. Розмір процентів, що нараховуються за кредитом (річних) у т.ч. на суму
0,001%
понадлімітної заборгованості:
0,5% від суми Основного боргу,
17. Платіж за Основним боргом
який наявний у клієнта на
Розрахункову дату
18. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений:
18.1. вперше
0 грн.
18.2. 2-й раз поспіль
50 грн.
18.3. 3-й раз поспіль
200 грн.
18.4. 4-й раз поспіль та кожний наступний раз поспіль
350 грн.

5.3. Кредитна картка «Супер лояльний кредит 35-55 ЗТ»
СТАТТЯ/НАЙМЕНУВАННЯ ТАРИФУ
Валюта Рахунку
Кредитна картка «Супер лояльний кредит 35-55 ЗТ»

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.
ID Cardtype 6115 ID B2 788
MasterCard Standard
не тарифікується
25 грн
50 грн.
Відповідно до Тарифів продукту
«Прийом платежів від населення»

1. Плата за обслуговування Рахунку, стягується щомісячно
2. Плата за оформлення та обслуговування Додаткової картки
3. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта
4. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
готівкою під час здійснення Операції)
5. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків
1,5%
суб’єктів господарювання, відкритих в інших банках України
6. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку/поповнення, що здійснюється Банком на підставі
Електронних розпоряджень (МБ Forward Online):
6.1. 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
o за рахунок Кредиту
4%
6.2. переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону, між своїми рахунками):
o в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
o за рахунок Кредиту
4%
6.3. поповнення картки Банку з картки, емітованої іншим банком
не тарифікується
6.4. Плата за безготівковий переказ з картки, емітованої будь-яким
банком України на картку, емітовану будь-яким банком України, що
0,5% +5грн.
здійснюється на підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online)
Тариф в залежності від отримувача:
7. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених
не тарифікується або тарифікується в
Банком, здійснюваних Банком на підставі Електронних розпоряджень
розмірі до 2%, мін.1 грн. від суми
Операції
8. Плата за видачу готівкових грошових коштів:
8.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні та банків-партнерів за
кордоном
8.1.1. в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
8.1.2. за рахунок Кредиту
4,9% мін. 30 грн.
8.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні:
8.2.1. в межах залишку на Рахунку
1,5% мін. 15 грн.
8.2.2. за рахунок Кредиту
5,9% мін. 30 грн.
8.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном:
8.3.1. в межах залишку на Рахунку
5,9% мін. 30 грн.
8.3.2. за рахунок Кредиту
5,9% мін. 30 грн.
9. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
10. Розмір процентів, що нараховуються на залишок коштів на Рахунку
0%
(річних)
11. Плата за надання Клієнту щомісячного Рахунку-виписки:
11.1. паперового Рахунку-виписки поштою (в т.ч. ПДВ) (надається
27 грн.
лише для договорів відкритих до 01.03.2019р.)
11.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою
не тарифікується
12. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком
не передбачено
Клієнта у вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMSсервіс»
13. Комісія за обслуговування неактивного рахуку, щомісячно
50 грн.
14. Комісія за здійснення конверсійних Операцій
1,5%
Перші 6 місяців від дати
15. Пільговий період на Операції безготівкових розрахунків картою
оформлення Договору
16. Розмір процентів, що нараховуються за кредитом (річних) у т.ч. на
суму понадлімітної заборгованості:
16.1. на час дії Пільгового періоду
35%
16.2. після закінчення Пільгового періоду
55%
0,5% від суми Основного боргу,
17. Платіж за Основним боргом
який наявний у клієнта на
Розрахункову дату

18. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений:
18.1. вперше
18.2. 2-й раз поспіль
18.3. 3-й раз поспіль та кожний наступний раз поспіль

300 грн.
350 грн.
450 грн.

6.КОКО КАРД
6.1. Тарифи по продукту KOKO КАРД (Кредитна картка)
СТАТТЯ / НАЗВА ТАРИФУ
Валюта Рахунку
MasterCard Debit Noname
Visa Debit Noname
Visa Debit іменна
Virtual MasterCard Debit Noname
1. Плата за оформлення та/чи переоформлення неіменної картки
2. Плата за оформлення та/чи переоформлення іменної картки
ініціативою Клієнта, оформлення додаткової картки до іменної
3. Плата за обслуговування іменної/неіменної картки

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.
ID 1-6FM5F9
ID 1-6FM5FT
ID B2 570
ID 1-6FM5FJ

за

не тарифікується
50 грн. Для Договорів укладених з
01.12.2020 року – не тарифікується
не тарифікується

4. Комісія за зарахування коштів на Рахунок:
4.1. Комісія за зарахування безготівкових коштів на Рахунок
4.2 Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку
(сплачується готівкою під час здійснення Операції)

не тарифікується
Відповідно до Тарифів продукту
«Прийом платежів від
населення»
5. Плата за безготівковий переказ/поповнення грошових коштів з Рахунку, 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 Українського Банку
власні кошти
не тарифікується
- кредитні кошти
4% + 5 грн.
5.2.переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону, між своїми
рахунками)
власні кошти
не тарифікується
- кредитні кошти
4% + 5 грн.
5.3. поповнення картки Банку з картки іншого Банку
не тарифікується
5.4.
оплата послуг (поповнення мобільного, телекомунікації,
не тарифікується
комунальні платежі, штрафи ПДР, бюджетні платежі, та інше)
6.Плата за видачу готівкових грошових коштів в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, інших
банків в Україні, інших банків за кордоном:
6.2. власні кошти
не тарифікується
6.2. кредитні кошти
4% + 5 грн.
7. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
8. Розмір процентів, що нараховуються на залишок власних коштів
8,5%
на Рахунку (річних) від 100,00 грн.1
9. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у вигляді
9.1. текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
5 грн.
9.2. шляхом PUSH-повідомлень
не тарифікується
10. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
50 грн.
11. Комісія за здійснення конверсійних операцій
не тарифікується
12. Cтрахова премія щомісячна:
12.1. за Програму страхування фінансових ризиків «Захист від
шахрайства» (для договорів, укладених до 21.11.2019 року
12 грн.
включно)
12.2. за Програму страхування фінансових ризиків «Захист від
15 грн
шахрайства» (для договорів, оформлених з 22.11.2019р.)
13. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних
1%

5.

1

Для рахунків, відкритих починаючи з 21.05.2021 р., діє після активації послуги в Інтернет або мобільному банку АТ «БАНК ФОРВАРД». До
активації послуги в Інтернет або мобільному банку АТ «БАНК ФОРВАРД» - нарахування процентів на залишок по рахунку відбувається за
процентною ставкою 0,00% річних. Для всіх Рахунків, незалежно від дати оформлення, можлива деактивація послуги в Інтернет або мобільному банку
АТ «БАНК ФОРВАРД». Після деактивації послуги - нарахування процентів на залишок по рахунку відбувається за процентною ставкою 0,00% річних

випадків та хвороб (для договорів, укладених до 21.11.2019 року
включно)
14. Щомісячний тариф за Програмою добровільного страхування
життя власника карткогового рахунку (для договорів, оформлених з
1%
22.11.2019р.)
15. Пільговий період:
15.1. на першу після відкриття Рахунку операцію безготівкового
до 90 днів
розрахунку Картою
15.2. на другу та кожну наступну операцію безготівкового
до 60 днів
розрахунку Картою
16. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму понадлімітної
заборгованості:
16.1. протягом пільгового періоду
0,001%
16.2. після закінчення пільгового періоду та по операціям, на які
48%
пільговий період не поширюється
17. Платіж за Основним боргом
0,5% від суми Основного боргу,
який наявний у клієнта на
Розрахункову дату
18. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений:
18.1. вперше
300 грн.
18.2. 2-й раз поспіль
350 грн
18.3. 3-й раз поспіль та кожний наступний раз поспіль
450 грн

6.2. Тарифи по продукту KOKO КАРД (Дебетова картка)
СТАТТЯ / НАЗВА ТАРИФУ
Валюта Рахунку
MasterCard Debit Noname
Visa Debit Noname
Visa Debit іменна

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.
ID 1-6FM5G3
ID 1-6FM5GD
ID B2 571
ID 1-6FM5GN

MasterCard Debit Noname virtual
1. Плата за оформлення та/чи переоформлення неіменної картки
2. Плата за оформлення та/чи переоформлення іменної картки за
ініціативою Клієнта, оформлення додаткової картки до іменної
3. Плата за обслуговування іменної/не іменної картки , стягується щомісячно:
3.1. При виконанні одного з показників за місяць:
- не менше 10 безготівкових операцій;
- покупок на суму від 3тис.грн.;
- залишок коштів від 1тис.грн.
3.2. у інших випадках

4. Комісія за зарахування коштів на Рахунок:
4.1. Комісія за зарахування безготівкових коштів на Рахунок
4.2 Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку
(сплачується готівкою під час здійснення Операції)

не тарифікується
50 грн.

не тарифікується
15грн./місяць

не тарифікується
Відповідно до Тарифів продукту
«Прийом платежів від
населення»
5. Плата за безготівковий переказ/поповнення грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на
підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online):
5.1. переказ на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях
не тарифікується
(платіж по вільним реквізитам) та/або картку Українського Банку
5.2.переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за
не тарифікується
номером телефону, між своїми рахунками)
5.3. поповнення картки Банку з картки іншого Банку
не тарифікується
6. Плата за видачу готівкових грошових коштів у межах залишку на Рахунку:
6.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, інших банків в
не тарифікується
Україн

6.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за
не тарифікується
кордоном
7. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
8. Розмір процентів, які нараховуються на залишок власних коштів на Рахунку (річних) від 100,00 грн.1
8.1. від 100,00 грн. до 15 000,00 грн
12%
8.2. від 15 000,01 грн до до 300 000 грн.
8%
8.3. від 300 000,01 грн
4,5%
9. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у вигляді
9.1. текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
5 грн.
9.2. шляхом PUSH-повідомлень
не тарифікується
10. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
50 грн.
11. Комісія за здійснення конверсійних операцій
не тарифікується
12. Щомісячна страхова премія за Програму страхування
фінансових ризиків «Захист від шахрайства» (для договорів,
12 грн.
укладених до 21.11.2019 року включно)
13. Щомісячна страхова премія за Програму страхування
фінансових ризиків «Захист від шахрайства» (для договорів,
15 грн.
оформлених з 22.11.2019р.)

1

Для рахунків, відкритих починаючи з 21.05.2021 р., діє після активації послуги в Інтернет або мобільному банку АТ «БАНК
ФОРВАРД». До активації послуги в Інтернет або мобільному банку АТ «БАНК ФОРВАРД» - нарахування процентів на залишок по
рахунку відбувається за процентною ставкою 0,00% річних. Для всіх Рахунків, незалежно від дати оформлення, можлива деактивація
послуги в Інтернет або мобільному банку АТ «БАНК ФОРВАРД». Після деактивації послуги - нарахування процентів на залишок по
рахунку відбувається за процентною ставкою 0,00% річних.

6.3. Тарифи по продукту KOKO КАРД (для виплат)
СТАТТЯ/НАЙМЕНУВАННЯ ТАРИФУ
Валюта рахунку
«ПРОСТІР»

MasterCard Debit Noname virtual
1. Плата за обслуговування неіменної картки
2. Плата за переоформлення неіменної картки за ініціативою Клієнта

3. Комісія за зарахування коштів на Рахунок:
3.1. Комісія за зарахування безготівкових коштів на Рахунок
3.2 Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку
(сплачується готівкою під час здійснення Операції)

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.
ID 1-6FM5GX
ID B2 572
не тарифікується
25 грн.

не тарифікується
Відповідно до Тарифів
продукту «Прийом платежів
від населення»
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
не тарифікується
(платіж по вільним реквізитам)
4.2.переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за
не тарифікується
номером телефону)
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
не тарифікується
та інших банків в Україні
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
0%
Рахунку річних
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
15 грн.
ризиків «Захист від шахрайства»
12. Комісія за безготівкове зарахування грошових коштів, що
50,00 грн.,
перевищують суму Заборгованості за Кредитним договором,
але не більше суми такого
укладеним відповідно до Умов надання та обслуговування кредитів
безготівкового зарахування
Банку, що передбачають надання кредитних коштів на власні потреби

6.6. Тарифи по продукту КОКО КАРД (Кредитна картка співробітника)
СТАТТЯ / НАЗВА ТАРИФУ
Валюта Рахунку

MasterCard Debit іменна
1.

Плата за оформлення та/чи переоформлення неіменної картки

2. Плата за оформлення та/чи переоформлення
іменної картки за ініціативою Клієнта, оформлення
додаткової картки до іменної
3. Плата за обслуговування іменної/неіменної картки

4. Комісія за зарахування коштів на Рахунок:
4.1. Комісія за зарахування безготівкових коштів на Рахунок
4.2 Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку
(сплачується готівкою під час здійснення Операції)

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.

ID Cardtype 7744

ID B2 575

не тарифікується
50 грн.
не тарифікується

не тарифікується
Відповідно до Тарифів продукту
«Прийом платежів від населення»

5. Плата за безготівковий переказ/поповнення грошових коштів з Рахунку, 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
Українського Банку
власні кошти
не тарифікується
- кредитні кошти
4% + 5 грн.
5.2.переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону, між своїми рахунками)
власні кошти
не тарифікується
- кредитні кошти
4% + 5 грн.
5.3. поповнення картки Банку з картки іншого Банку
не тарифікується
6.Плата за видачу готівкових грошових коштів в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, інших банків в
Україні, інших банків за кордоном
6.1. власні кошти
не тарифікується
6.2.кредитні кошти
4% + 5 грн.
7. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
8. Розмір процентів, що нараховуються на залишок власних коштів на
0%
Рахунку (річних) від 100,00 грн
9. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у вигляді
9.1. текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
5 грн.
9.2. шляхом PUSH-повідомлень
не тарифікується
10. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
50 грн.
11. Комісія за здійснення конверсійних операцій
не тарифікується
12. Cтрахова премія щомісячна:
12.1. за Програму страхування фінансових ризиків «Захист від
15 грн.
шахрайства»
12.2. за Програму страхування від нещасних випадків
1%
13. Пільговий період:
13.1. на першу після відкриття Рахунку операцію безготівкового
до 90 днів
розрахунку Картою
13.2. на другу та кожну наступну операцію безготівкового розрахунку
до 60 днів
Картою
14. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму
понадлімітної заборгованості:
14.1. протягом пільгового періоду
0,001%
14.2. після закінчення пільгового періоду та по операціям, на які пільговий
38%
період не поширюється
15. Платіж за Основним боргом
0,5% від суми Основного боргу, який
наявний у клієнта на Розрахункову дату
16. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений:
16.1. вперше
300 грн.
16.2. 2-й раз поспіль
350 грн.

16.3. 3-й раз поспіль та кожний наступний раз поспіль

450 грн.

6.8.Тарифи по продукту KOKO КАРД (пенсійна)
СТАТТЯ/НАЙМЕНУВАННЯ ТАРИФУ
Валюта рахунку
MasterCard Debit іменна
MasterCard Debit неіменна
1. Плата за оформлення та обслуговування картки:
1.1. Плата за оформлення та переоформлення картки
1.2. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта

2. Комісія за зарахування коштів на Рахунок:
2.1. Комісія за зарахування безготівкових коштів на Рахунок
2.2 Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку
(сплачується готівкою під час здійснення Операції)

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.
ID Cardtype 7807
ID B2 579
ID Cardtype 7808
не тарифікується
25 грн.

не тарифікується
Відповідно до Тарифів
продукту «Прийом платежів
від населення»

3. Плата за безготівковий переказ/поповнення грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі
Електронних розпоряджень (МБ Forward Online):
3.1. переказ на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях (платіж по
не тарифікується
вільним реквізитам)
3.2.переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером
не тарифікується
телефону)
3.3. поповнення картки Банку з картки іншого Банку або поповнення картки
іншого Банку
не тарифікується
4. Плата за видачу готівкових грошових коштів:
4.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів та
не тарифікується
інших банків в Україні
4.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки за кордоном
не тарифікується
5. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
1
6.Розмір процентів, які нараховуються на залишок власних коштів на Рахунку річних
6.1. до 300 000 грн.
9%
6.2. більше 300 000,01 грн.
4,5%
7. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у вигляді
7.1. текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
5 грн.
7.2.шляхом PUSH-повідомлень
не тарифікується
8. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
50 грн.
9. Комісія за здійснення конверсійних операцій
не тарифікується
10. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків
15 грн.
«Захист від шахрайства»

1

для Рахунків відкритих починаючи з 21.05.2021 р., діє після активації послуги в Інтернет або мобільному банку АТ «БАНК ФОРВАРД». До активації
послуги в Інтернет або мобільному банку АТ «БАНК ФОРВАРД» - нарахування процентів на залишок по рахунку відбувається за процентною ставкою
0,00% річних. Для всіх Рахунків, незалежно від дати оформлення, можлива деактивація послуги в Інтернет або мобільному банку АТ «БАНК
ФОРВАРД». Після деактивації послуги - нарахування процентів на залишок по рахунку відбувається за процентною ставкою 0,00% річних.

6.9. Тарифи по продукту KOKO КАРД (для виплат)_Mastercard_bordo
СТАТТЯ/НАЙМЕНУВАННЯ ТАРИФУ
Валюта рахунку
MasterCard Debit неіменна
1. Плата за обслуговування неіменної картки
2. Плата за переоформлення неіменної картки за ініціативою Клієнта

3. Комісія за зарахування коштів на Рахунок:
3.1. Комісія за зарахування безготівкових коштів на Рахунок
3.2 Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку
(сплачується готівкою під час здійснення Операції)

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.
ID Cardtype
ID B2 580
7809
не тарифікується
25 грн.

не тарифікується
Відповідно до Тарифів
продукту «Прийом платежів
від населення»

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
не тарифікується
вільним реквізитам)
4.2.переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером
не тарифікується
телефону)
4.3. поповнення картки Банку з картки іншого Банку або поповнення картки
послуга не надається
іншого Банку
5. Плата за видачу готівкових грошових коштів:
5.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів та
не тарифікується
інших банків в Україні
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
0%
Рахунку річних
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
15 грн.
«Захист від шахрайства»
12. Комісія за безготівкове зарахування грошових коштів, що перевищують
50,00 грн.,
суму Заборгованості за Кредитним договором, укладеним відповідно до Умов
але не більше суми такого
надання та обслуговування кредитів Банку, що передбачають надання
безготівкового зарахування
кредитних коштів на власні потреби

Тарифи по продукту KOKO КАРД (Кредитна картка)_POS
СТАТТЯ / НАЗВА ТАРИФУ
Валюта Рахунку
MasterCard Debit Noname
1. Плата за оформлення та/чи переоформлення неіменної картки
2. Плата за оформлення та/чи переоформлення іменної картки за ініціативою
Клієнта, оформлення додаткової картки до іменної
3. Плата за обслуговування іменної/неіменної картки

4. Комісія за зарахування коштів на Рахунок:
4.1. Комісія за зарахування безготівкових коштів на Рахунок
4.2 Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку
(сплачується готівкою під час здійснення Операції)

СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.
ID Cardtype
ID B2 578
7795
не тарифікується
послуга не надається
не тарифікується

не тарифікується
Відповідно до Тарифів
продукту «Прийом платежів
від населення»

5.Плата за безготівковий переказ/поповнення грошових коштів з Рахунку, 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
Українського Банку
власні кошти
не тарифікується
- кредитні кошти
4% + 5 грн.
5.2.переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону, між своїми рахунками)
власні кошти
не тарифікується
- кредитні кошти
4% + 5 грн.
5.3. поповнення картки Банку з картки іншого Банку
не тарифікується
6.Плата за видачу готівкових грошових коштів в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, інших банків в Україні,
інших банків за кордоном
6.1. власні кошти
не тарифікується
6.2.кредитні кошти
4% + 5 грн.
7. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
8. Розмір процентів, що нараховуються на залишок власних коштів на Рахунку
8,5%
(річних) від 100,00 грн.1
9. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у вигляді
9.1. текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
5 грн.
9.2. шляхом PUSH-повідомлень
не тарифікується
10. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
50 грн.
11. Комісія за здійснення конверсійних операцій
не тарифікується
12. Cтрахова премія щомісячна:
12.1. за Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства»
15 грн
12.2. Щомісячний тариф за Програмою добровільного страхування життя
1%
власника карткогового рахунку
13. Пільговий період:
13.1. на першу після відкриття Рахунку операцію безготівкового розрахунку
до 90 днів
Картою
13.2. на другу та кожну наступну операцію безготівкового розрахунку Картою
до 60 днів
14. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму понадлімітної заборгованості:
14.1. протягом пільгового періоду
0,001%
14.2. після закінчення пільгового періоду та по операціям, на які пільговий період
48%
не поширюється
15. Платіж за Основним боргом
0,5% від суми Основного боргу,
який наявний у клієнта на
Розрахункову дату
16. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений:
16.1. вперше
300 грн.
16.2. 2-й раз поспіль
350 грн
16.3. 3-й раз поспіль та кожний наступний раз поспіль
450 грн.

1

для Рахунків відкритих починаючи з 21.05.2021 р., діє після активації послуги в Інтернет або мобільному банку АТ «БАНК ФОРВАРД». До активації
послуги в Інтернет або мобільному банку АТ «БАНК ФОРВАРД» - нарахування процентів на залишок по рахунку відбувається за процентною ставкою
0,00% річних. Для всіх Рахунків, незалежно від дати оформлення, можлива деактивація послуги в Інтернет або мобільному банку АТ «БАНК
ФОРВАРД». Після деактивації послуги - нарахування процентів на залишок по рахунку відбувається за процентною ставкою 0,00% річних.

