2. Фізичним особам
2.1. Поточні рахунки та операції з електронними платіжними засобами
2.1.1. Кредитні картки
ПРЕАМБУЛА
Нижченаведені умови є новою редакцією цього підрозділу Умов та Правил надання банківських послуг та
починають діяти для Клієнтів по чинним кредитам з моменту направлення їм повідомлення про зміну умов
договору в порядку та на умовах, визначених Законом України “Про споживче кредитування” та цими
Умовами та Правилами.
2.1.1.1. Загальні положення
2.1.1.1.1. На підставі ст.634 Цивільного кодексу України Анкетою-заявою про приєднання до Умов та
Правил надання банківських послуг АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Клієнт приєднується до цих Умов та Правил
(далі - Умови або Договір). Паспорт споживчого кредиту та Тарифи Банку (далі - Тарифи) є невід'ємною
частиною цього Договору..
Перелік кредитних карток, на які Банк встановлює кредитні ліміти: Карта “Універсальна”, карта
“Універсальна Gold”, Преміальні картки: Platinum, World Black Edition, World Elite, Infinite, VISA Signature.
Цей перелік може змінюватися та доповнюватися на розсуд Банку.
2.1.1.2. Порядок та умови надання кредиту
2.1.1.2.1. Банк за наявності вільних грошових коштів та на підставі аналізу кредитоспроможності Клієнта
надає йому споживчий кредит у розмірі та на умовах, встановлених Договором, а Клієнт зобов’язується
повернути кредит, сплатити проценти за користування кредитом та інші платежі на умовах, встановлених
Договором
2.1.1.2.2. Тип кредиту — відновлювана кредитна лінія.
Відновлювана кредитна лінія - вид кредиту, який передбачає можливість Клієнта отримувати кошти
періодично по мірі необхідності в рамках встановленого заздалегідь ліміту, погашати всю суму
заборгованості або тільки її частину, здійснювати повторне запозичення протягом терміну дії кредитної
лінії.
2.1.1.2.3. Мета кредиту — споживчі цілі.
Примітка: Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про споживче кредитування» споживчий кредит (кредит) - грошові кошти,
що надаються позичальникові на придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення потреб, не
пов’язаних з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов’язків найманого
працівника.
На цій підставі Сторони узгодили, що кредит надається на здійснення будь-яких споживчих трат Клієнта.
Трати — це будь-які списання з кредитної картки Клієнта, здійснені за рахунок наданого Банком кредиту
шляхом:
- переказу коштів з рахунка Клієнта з метою оплати вартості товарів і послуг (в тому числі сплати відсотків
за користування кредитними коштами);
- перерахування коштів зі свого рахунка на рахунки інших осіб;

- отримання коштів у готівковій формі в касах банків, через банкомати;
- здійснення інших операцій, передбачених договором обслуговування між Банком та Клієнтом.
2.1.1.2.4. Строк кредиту — 20 років. При цьому Сторони узгодили, що строком повернення кредиту є
останній день відповідного календарного місяця останнього року дії строку Договору.
2.1.1.2.5. Загальний розмір кредиту - сума коштів, які надані та/або можуть бути надані Клієнту на умовах
цього Договору. Сторони узгодили, що загальний розмір кредиту за цим Договором становить розмір
кредитного ліміту, встановлений Банком Клієнту, та який за розміром не перевищує:
50 000 грн для карт “Універсальна”,
75 000 грн для карт “Універсальна голд”,
100 000 грн для Преміальної картки Platinum,
200 000 грн для Преміальної картки World Black Edition,
400 000 грн для Преміальної картки World Elite,
800 000 грн для Преміальної картки Infinite,
300 000 грн для Преміальної картки VISA Signature.
При цьому Сторони узгодили, що протягом строку кредиту розмір кредитного ліміту може бути змінений
Банком в односторонньому порядку як в сторону збільшення, так і в сторону зменшення, на підставі
аналізу кредитоспроможності Клієнта в рамках розміру, зазначеного у абз.1 цього пункту, та не потребує
додаткового погодження із Клієнтом.
2.1.1.2.6. Сторони узгодили, що в період строку користування кредитом Клієнт має право змінювати вид
кредитної картки. При цьому Сторони узгодили, що в такому разі платність за користування кредитом
може змінюватися як в сторону збільшення, так і в сторону зменшення відповідно до діючих Тарифів Банку
для відповідного типу карток на дату зміни типу картки. При цьому зміна типу картки не потребує
додаткового погодження Сторонами.
2.1.1.2.7. Кредит надається шляхом встановлення Банком кредитного ліміту на рахунку Клієнта на підставі
аналізу кредитоспроможності Клієнта з урахуванням законодавства та внутрішньобанківських документів.
2.1.1.2.8. Розмір кредиту, реальна річна процентна ставка та загальна вартість кредиту на дату укладення
Договору, усі припущення, використані для обчислення процентної ставки зазначені в Паспорті споживчого
кредиту, який є невід'ємною частиною Договору.
2.1.1.2.9. Сторони узгодили, що при користуванні кредитом Банк встановлює Пільговий період. Пільговий
період кредитування – встановлений Банком період з моменту виникнення заборгованості за кредитом,
протягом якого відсотки за користування кредитом нараховуються за пільговою ставкою. За користування
кредитом протягом Пільгового періоду Клієнт сплачує Банку фіксовану процентну ставку в розмірі
0,00001% річних від суми трат, здійснених за рахунок кредиту.
Тривалість Пільгового періоду - до 25 числа місяця, наступного за місяцем, у якому було здійснено трати
за рахунок кредиту. В разі непогашення Клієнтом боргових зобов'язань за кредитом до 25 числа місяця,
наступного за місяцем, у якому було здійснено трати за рахунок кредиту, за користування кредитом Клієнт

сплачує Банку відсотки в розмірі, зазначеному в Тарифах, що діють на дату здійснення трат за рахунок
кредиту.
2.1.1.2.10. За користування кредитом (за виключенням Пільгового періоду) Клієнт сплачує Банку фіксовану
процентну ставку від суми трат, здійснених за рахунок кредиту. Розмір відсотків залежить від виду картки
та зазначений у Тарифах Банку та Паспорті споживчого кредиту.
2.1.1.2.11. В разі прострочення зобов’язань за Договором, Клієнт сплачує Банку плату за користування
кредитом у розмірі подвійної процентної ставки від суми трат, здійснених за рахунок кредиту.
2.1.1.2.12. Сторони дійшли згоди, що в разі:
- неповернення Клієнтом кредиту в строк, зазначений в п. 2.1.1.2.4. цього Договору, починаючи з дня, що є
наступним за днем спливу строку, та/або
- в разі, якщо Клієнт не виконав вимогу Банку щодо усунення порушення, в порядку, передбаченому п.
2.1.1.6.1. цього Договору, починаючи з дня, що є наступним за днем спливу строку, встановленого вимогою
Банку, та/або
- в разі несвоєчасної сплати Клієнтом мінімального обов'язкового платежу в строк, зазначений в п.
2.1.1.3.1. цього Договору, починаючи з дня, що є наступним за днем спливу строку платежу, та/або
- в разі настання обставин, передбачених п. 2.1.1.3.5. Договору, починаючи з 181-го дня з моменту
порушення зобов'язань Клієнта з погашення кредиту, та/або
- в разі настання обставин, передбачених п. 2.1.1.6.5. Договору, починаючи з 32-го дня з дня направлення
повідомлення Банком Клієнту,
Клієнт зобов'язується сплатити на користь Банку заборгованість по кредиту, а також проценти від суми
неповернутого в строк кредиту, які у відповідності до ч.2 ст.625 Цивільного кодексу України
встановлюються за домовленістю Сторін у процентах від простроченої суми заборгованості в розмірі:
- 86,4% - для картки "Універсальна";
- 84,0% - для картки "Універсальна голд";
- 74, 4% - для преміальних карток: Platinum, World Black Edition, World Elite, Infinite, VISA Signature.
2.1.1.3. Порядок повернення кредиту
2.1.1.3.1. Сторони на підставі ст. ст. 1048, 1054, 1056-1 Цивільного кодексу України визначили цим
Договором розмір та порядок погашення кредиту, сплати процентів. Погашення кредиту та процентів
здійснюється Клієнтом щомісяця в такому порядку:
- Клієнт доручає Банку здійснювати списання грошей з його рахунку, в тому числі за рахунок кредитного
ліміту, в розмірі процентів, які підлягають сплаті за цим Договором, 1 числа календарного місяця,
наступного за місяцем, у якому було здійснено трати за рахунок кредитного ліміту, за умови наявності
невикористаного кредитного ліміту та за відсутності прострочених зобов'язань Клієнта за цим Договором
(здійснювати договірне списання).
В разі, якщо у Клієнта повністю використаний кредитний ліміт та / або в разі виникнення у Клієнта
прострочених зобов'язань за Договором, доручення Клієнта про договірне списання за рахунок кредитного
ліміту не застосовується.

- крім погашення процентів в порядку та на умовах, визначених абзацом другим п.2.1.1.3.1., погашення
кредиту та процентів здійснюється шляхом внесення Клієнтом коштів у готівковій або безготівковій формі в
розмірі Мінімального обов'язкового платежу на поточний рахунок, для якого відкрито кредитну картку, до
останнього календарного числа (включно) місяця, наступного за місяцем, у якому було здійснено трати за
рахунок кредитного ліміту;
При цьому, якщо до 25 числа (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, у якому було
здійснено трати за рахунок кредитного ліміту, Клієнт самостійно не здійснить платіж в готівковій або
безготівковій формі у розмірі Мінімального платежу на поточний рахунок, для якого відкрито кредитну
картку, Клієнт доручає Банку при настанні термінів платежів здійснювати списання грошей у валюті
кредитного ліміту з усіх рахунків Клієнта, відкритих в Банку, та рахунків, що будуть відкриті Клієнтом Банку
в майбутньому, в розмірі заборгованості, яка підлягає сплаті Банку за цим Договором (здійснювати
договірне списання).
В разі несплати Мінімального платежу до останнього календарного числа (включно) місяця, наступного за
місяцем, у якому було здійснено трати за рахунок кредитного ліміту, зобов'язання Клієнта вважаються
простроченими.
При цьому Сторони, на підставі ст.1 ЗУ «Про споживче кредитування» узгодили, що доручаючи Банку
здійснити договірне списання на оплату відсотків за користування кредитом за рахунок кредитного ліміту,
Клієнт використовує кредитні кошти на споживчу ціль, а саме - здійснює трату на оплату послуг Банку за
цим Договором.
2.1.1.3.2. Мінімальний обов'язковий платіж - розмір боргових зобов'язань, розрахованих в процентах від
загальної заборгованості, які щомісяця повинен сплачувати Клієнт протягом строку кредиту. Під загальною
заборгованістю Сторони узгодили заборгованість у розмірі використаного кредитного ліміту, процентів за
користування кредитом, заборгованість за несанкціонованим овердрафтом, пенею, штрафами (якщо вони
мали місце).
Розмір Мінімального обов'язкового платежу визначений Тарифами, залежить від виду картки та залежить
від тривалості прострочення виконання зобов’язань Клієнта за Договором. Розмір поточного Мінімального
обов’язкового платежу, що підлягає сплаті, доступний Клієнту у програмному комплексі «Приват24» та у
відділенні Банку.
2.1.1.3.3. Нарахування процентів здійснюється в останній календарний день місяця. Розрахунок процентів
здійснюється щодня на суму трат, здійснених за рахунок кредиту:
для карток ”Універсальна”, “Універсальна Gold” за методом “факт/факт”: для розрахунку використовується
фактична кількість днів у місяці та році. День повернення кредиту враховується в часовий інтервал
нарахування процентів;
для карток Platinum, World Black Edition, World Elite, Infinite, VISA Signature за методом “факт/360”: для
розрахунку використовується фактична кількість днів у місяці, але умовно в році 360 днів. День
повернення кредиту враховується в часовий інтервал нарахування процентів.
2.1.1.3.4. Кошти, отримані від Клієнта для погашення заборгованості за кредитом, у разі недостатності
суми здійсненого платежу для виконання зобов’язання за Договором у повному обсязі, насамперед,
направляються для погашення:
- прострочених процентів за користування кредитом,
далі - простроченої до повернення суми кредиту (тіла кредиту),

далі - процентів до сплати по кредиту,
далі - тіла кредиту до оплати,
далі - проценти від суми неповернутого в строк кредиту згідно п. 2.1.1.2.12. Цього Договору,
далі - пені згідно п. 2.1.1.8.1. цього Договору.
При цьому Сторони узгодили, що у разі виникнення за кредитною карткою несанкціонованого овердрафту,
що є перевищенням суми операції, здійсненої за рахунком, над сумою встановленого Банком кредитного
ліміту, що обумовлений Договором із Банком і не є прогнозованим за розміром та часом виникнення,
черговість, визначена абзацом 1 п. 2.1.1.3.5. цього Договору змінюється наступним чином:
в першу чергу сплачуються відсотки за користування несанкціонованим овердрафтом,
в другу чергу — тіло несанкціонованого овердрафту,
далі - прострочені проценти за користування кредитом,
далі - прострочена до повернення суми кредиту (тіла кредиту),
далі - проценти до сплати по кредиту,
далі - тіло кредиту до оплати,
далі - проценти від суми неповернутого в строк кредиту згідно п. 2.1.1.2.12. Цього Договору,
далі - пеня згідно п. 2.1.1.8.1. цього Договору.
2.1.1.3.5. Сторони узгодили, що в разі порушення Клієнтом зобов'язань з погашення заборгованості по
кредиту протягом 180-ти днів з моменту виникнення таких порушень, на підставі ст.ст. 212, 611, 651
Цивільного кодексу України терміном повернення кредиту встановлюється 180-й день з моменту
порушення зобов'язань Клієнта з погашення кредиту. На 180-й день з моменту порушення зобов'язань
Клієнта з погашення кредиту Клієнт зобов'язаний повернути Банку кредит, проценти за користування
кредитом, неустойку та виконати інші зобов'язання за Договором в повному обсязі.
2.1.1.4. Права Клієнта
2.1.1.4.1. Протягом 14 календарних днів з дня укладення Договору відмовитися від нього без пояснення
причин, у тому числі у разі отримання грошових коштів із додержанням вимог, передбачених п. 2.1.1.5.2.
даних Умов.
2.1.1.4.2. В будь-який час повністю або частково достроково повернути кредит, у тому числі шляхом
збільшення суми періодичних платежів.
5. Обов'язки Клієнта
2.1.1.5.1. Здійснювати погашення кредиту у строки та в розмірах, визначених п. 2.1.1.3.1, 2.1.1.3.2 цього
Договору.
2.1.1.5.2. В разі відмови від Договору на підставі п. 2.1.1.4.1. Договору повідомити Банк про намір
відмовитися від Договору у письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з накладенням
електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток)

сторін у порядку, визначеному законодавством) до закінчення 14 денного строку з дня укладення Договору.
Якщо Клієнт подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і
підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій. Протягом семи календарних
днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору Клієнт зобов‘язаний повернути
Банку грошові кошти, одержані згідно з Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів
до дня їх повернення за ставкою, встановленою Договором.
2.1.1.6. Права Банку
2.1.1.6.1. На підставі ст.17 ЗУ «Про споживче кредитування» Сторони узгодили, що в разі затримання
Клієнтом сплати частини кредиту та/або процентів, які підлягають сплаті в порядку, передбаченому п.
2.1.1.3.1. Договору, щонайменше на один календарний місяць, Банк має право вимагати повернення
кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі, відсотки за фактичний строк його
користування, в повному обсязі, виконати інші зобов'язання за Договором, в тому числі щодо сплати пені,
в повному обсязі. При цьому Банк у письмовій формі повідомляє Клієнта про таку затримку із зазначенням
дій, необхідних для усунення порушення, та строку, протягом якого вони мають бути здійснені.
2.1.1.6.2. На підставі ст.1056 Цивільного кодексу України Банк має право в будь-який час відмовитися від
надання Клієнту передбаченого Договором кредиту частково або в повному обсязі за наявності обставин,
які явно свідчать про те, що наданий Клієнтові кредит своєчасно не буде повернений. Сторони узгодили,
що визнання обставини як такої, яка явно свідчить про те, що кредит своєчасно не буде повернений,
здійснюється Банком одноосібно, на власний розсуд та узгодження з Клієнтом не потребує. При цьому
Банк має право заблокувати видаткові операції за карткою, які здійснюються за рахунок кредиту, в будьякий час після встановлення Банком зазначеної обставини. Про таке блокування Банк повідомляє Клієнта
шляхом направлення смс-повідомлення та/або повідомлення у месенджерах.
2.1.1.6.3. Сторони узгодили, що у разі збільшення облікової ставки НБУ на 1 або більше пунктів, та/або
якщо курс гривні до іноземної валюти 1 групи класифікатора іноземних валют збільшиться на 5 або більше
відсотків, та/або вартість ресурсів на міжбанківському грошовому ринку збільшиться на 5 або більше
відсотків, Банк має право змінити розмір процентної ставки за користування кредитом шляхом
направлення Клієнту повідомлення за 30 календарних днів до дати, з якої застосовуватиметься нова
процентна ставка.
2.1.1.6.4. Зміна розміру процентної ставки є погодженою Клієнтом за принципом мовчазної згоди, якщо до
дати, зазначеної у повідомленні Банку, Клієнт письмово не повідомить Банк про свою незгоду.
2.1.1.6.5. В разі незгоди Клієнта зі зміною розміру процентної ставки, Клієнт зобов’язаний письмово
повідомити Банк про свою незгоду протягом 10 днів з моменту отримання повідомлення, направленого
Банком в порядку п.2.1.1.6.3. Договору, однак, не пізніше дати, яка зазначена в повідомленні Банку. Клієнт
здійснює погашення кредиту та процентів в порядку, передбаченому п. 2.1.1.3.1. Договору. Після виконання
Клієнтом зобов’язань за Договором в повному обсязі Договір вважається припиненим.
2.1.1.7. Обов'язки Банку
2.1.1.7.1. Надавати Клієнту інформацію про поточний розмір його заборгованості, розмір суми кредиту,
повернутої Банку, надавати виписку з рахунку щодо погашення заборгованості у програмному комплексі
«Приват24».
2.1.1.7.2. Забезпечувати Клієнта консультаційними послугами з питань виконання Договору.
2.1.1.8. Відповідальність Сторін

2.1.1.8.1. За несвоєчасне виконання Клієнтом будь-якого грошового зобов'язання за цим Договором Банк
має право нараховувати пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у
період, за який сплачується пеня, від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожний
день прострочення виконання.
2.1.1.9. Строк дії Договору
2.1.1.9.1. Договір починає діяти з дати встановлення кредитного ліміту на картці та діє до повного
виконання Сторонами своїх зобов'язань.
2.1.1.10. Інші умови
2.1.1.10.1. Приєднанням до цього Договору Клієнт дає згоду на передачу, зберігання, використання та
поширення через Бюро кредитних історій інформації щодо себе та згоду ТОВ "Українському бюро
кредитних історій", що знаходиться за адресою: 01001, м.Київ, вул. Грушевського, 1-д. на збір, зберігання і
використання інформації з інших джерел, яка впливає на можливість виконання зобов'язань Клієнта, а так
само на доступ і отримання кредитної історії Клієнта в ТОВ "Українське Бюро кредитних історій" у порядку
та на умовах, визначених Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» та
Законом України «Про захист персональних даних».
2.1.1.10.2. Приєднанням до цього Договору Клієнт дає згоду на передачу Банком до Кредитного реєстру
Національного банку України інформації про Клієнта, його кредитні операції та виконання зобов’язань за
ними, а також на отримання доступу до інформації про кредитні операції Клієнта в порядку та на умовах,
визначених Законом України «Про Національний банк України».

Тарифи
№
тарифу
1

Бізнес

Назва послуги

Тариф

Роздрібний
бізнес

Тип Картки для виплат з
індивідуальним дизайном
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Роздрібний
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бізнес

4

Роздрібний
бізнес

5

Роздрібний
бізнес
Роздрібний
бізнес

2.1. Вартість оформлення Картки для
виплат з індивідуальним дизайном
миттєвої / 2.2. Вартість оформлення
Картки для виплат з індивідуальним
дизайном з фото
Вартість обслуговування (на місяць)
Картки для виплат з індивідуальним
дизайном
4.1. Перевипуск Картки для виплат з
індивідуальним дизайном миттєвої за
строком дії / 4.2. Перевипуск Картки
для виплат з індивідуальним дизайном
з фото за строком дії
Валюта картрахунку Картки для
виплат з індивідуальним дизайном
Комісія за зняття готівки з Картки для
виплат з індивідуальним дизайном: у
банкоматах і пунктах видачі готівки
ПриватБанку (у т. ч. у Латвії, Італії,
Португалії) та інших банків України у
банкоматах і пунктах видачі готівки за
кордоном

Картки міжнародних
платіжних систем Visa та
MasterCard
99 грн / 149 грн

6

Безкоштовно

99 грн / 149 грн

Гривня
0% 2%

Примітка
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2 грн (окрім зняття через QRДодаткова комісія за зняття коштів з
код)
Картки для виплат з індивідуальним
дизайном без наявності картки в касі
або через банкомат за допомогою
послуги «Операції без картки»
0,50% 0,5% + 5 грн 0,5% +
Комісія за поповнення Картки для
виплат з індивідуальним дизайном: у 0,5% від суми (мінімум 5 грн)*,
Приват24 безготівковим платежем зі 0,5% + 0,2% від суми (мінімум
2 грн) - поповнення картки
своїх карток, безготівковим платежем
клієнтом Банку (акційний
від третіх осіб без її наявності у касі
тариф)**
банку без її наявності*** через
термінал самообслуговування

*При поповненні картки (без
присутності картки) в
терміналах
самообслуговування, тариф
становить 0,5 % від суми
поповнення (мінімум 5 грн),
округлено за сіткою **Для
власників карток ПриватБанку
діє акційний тариф - 0,2% від
суми поповнення (мінімум 2
грн), округлено за сіткою *** - в
тому числі при поповненні
картки через меню "Поповнити
картку - Повторити платіж",
меню "Поповнити картку - Мої
картки", зарахування решти
(від 50 грн.)

Безкоштовно
Оплата Карткою для виплат з
індивідуальним дизайном в
торговельних точках та інтернетмагазинах
Безкоштовно
Інформування за Карткою для виплат з
індивідуальним дизайном через SMS
або додаток Приват24
100 грн.
Формування довідки в Приват24
Надання виписки за Карткою для
- безкоштовно
виплат з індивідуальним дизайном у
відділенні банку за будь-який період
3 грн
Комісія за одержання балансу на чек у
банкоматах і терміналах
самообслуговування ПриватБанку
(окрім чека операції зняття готівки) за
Карткою для виплат з індивідуальним
дизайном
Нарахування процентів на залишок за Проводиться, якщо це вказано
в договорі між банком та
Карткою для виплат з індивідуальним
організацією, що здійснює
дизайном понад 100 грн на день
виплати на Вашу картку (за
умови активації депозитної
функції в Приват24, розділ
«Мої рахунки», або через
банкомат ПриватБанку)
0,5 грн у Приват24 або 1%
Оплата Карткою для виплат з
(min 3 грн, max 1000 грн) у
індивідуальним дизайном на рахунок
інших каналах. Додатково
юридичної особи в ПриватБанку
стягується 8 грн, якщо оплата
(платіж по Україні)
здійснюється за телефоном
Оплата Карткою для виплат з
3 грн у Приват24 або 1% (min
індивідуальним дизайном на рахунок
3 грн, max 1000 грн) у інших
юридичної особи в іншому
каналах. Додатково
українському банку (платіж по Україні) стягується 8 грн, якщо оплата
здійснюється за телефоном
Безкоштовно. Додатково
Переказ з Картки для виплат з
стягується 5 грн, якщо
індивідуальним дизайном на картку
переказ здійснюється за
«Універсальна», у тому числі класу
телефоном
Gold, поточний рахунок фіз. особи
5 грн, якщо переказ
Переказ з Картки для виплат з
здійснюється за телефоном
індивідуальним дизайном на Картку
для виплат, у тому числі Золоту картку
для виплат
України: 1% (min 5 грн)
Переказ з Картки для виплат з
індивідуальним дизайном на картку зарубіжного банку: 2% (min 50
грн)
іншого банку
100 грн за перший рік та 500
Комісія за моніторинг неактивного
грн кожного наступного року,
рахунку «Бонус Плюс» Картки для
але не більше залишку коштів
виплат з індивідуальним дизайном
на рахунку «Бонус Плюс»
(якщо протягом 500 днів поспіль
операції за рахунком «Бонус Плюс» не
здійснюються і відсутні активні картки)
понад 12 місяців тому – 100
Комісія за моніторинг Картки для
грн за рік, понад 24 місяці
виплат з індивідуальним дизайном,
тому – 500 грн за рік, але не
строк дії якої завершився та за якою 6
більше від залишку коштів на
місяців поспіль не було операцій
картці
(відсутні інші активні картки)
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Комісія за зняття коштів з Картки для
виплат з індивідуальним дизайном для
оплати мобільного телефону
Тип Картки з індивідуальним дизайном

23.1. Вартість оформлення Картки з
індивідуальним дизайном миттєвої /
23.2. Вартість оформлення Картки з
індивідуальним дизайном з фото
Валюта картрахунку Картки з
індивідуальним дизайном
Пільговий період за Карткою з
індивідуальним дизайном

Діюча комісія за поповнення
телефону в обраному каналі
Картки міжнародних
платіжних систем Visa та
MasterCard
99 грн / 149 грн

Гривня

До 55 днів (пільгова ставка діє
за умови погашення до 25
числа місяця, наступного за
датою виникнення
заборгованості)
5% від заборгованості (не
Розмір обов’язкового щомісячного
платежу за Карткою з індивідуальним менше 100 грн, але не більше
залишку заборгованості)
дизайном
3,6
Базова процентна ставка на залишок
заборгованості (після закінчення
пільгового періоду) на місяць за
Карткою з індивідуальним дизайном, у
відсотках
10% (за умови активації
Базова процентна ставка на залишок
депозитної функції в системi
особистих коштів за Карткою з
індивідуальним дизайном (від 100 грн) Приват24 (www.privat24.ua),
розділ «Мої рахунки»). З
на рік
01.09.2017 - 7%
Обслуговування платіжної Карткою з
Безкоштовно
індивідуальним дизайном
99 грн / 149 грн
30.1. Перевипуск Картки з
індивідуальним дизайном миттєвої за
строком дії / 30.2. Перевипуск Картки з
індивідуальним дизайном з фото за
строком дії
Пеня = 0,24% від суми
Пеня за несвоєчасне погашення
загальної заборгованості
кредиту та/або процентів за Карткою з
(нараховується за кожен день
індивідуальним дизайном. Пеня
списується в день списання процентів прострочення замість базової
процентної ставки) + 50 грн
щоразу, коли виникає
прострочення за кредитом або
процентами на суму від 100
грн. Пеня = 0,24% від суми
загальної заборгованості
(нараховується за кожен день
прострочення замість базової
процентної ставки) + 100 грн
щоразу, коли виникає
прострочення за кредитом або
процентами на суму від 100
грн другий місяць поспіль і
більше
1% 1% 2%
Комісія за зняття власних коштів за
Карткою з індивідуальним дизайном: у
банкоматах і пунктах видачі готівки
ПриватБанку у банкоматах і пунктах
видачі готівки інших банків України у
банкоматах і пунктах видачі готівки
закордонних банків
Комісія за зняття кредитних коштів у Сума зняття: Тариф: 1–100 грн
банкоматах і пунктах видачі готівки 7 грн 100,01–200 грн — 12 грн;
200,01–300 грн — 18 грн;
ПриватБанку, будь-яких українських і
300,01–400 грн — 24 грн;
закордонних банків, а також за
400,01–500 грн — 30 грн;
операції з quasi-готівкою за Карткою з
500,01–1 000 грн — 47 грн;
індивідуальним дизайном
понад 1 000 грн — 4% від суми
зняття
2 грн (окрім зняття через QRДодаткова комісія за зняття коштів з
код)
Картки з індивідуальним дизайном без
наявності картки в касі або через
банкомат за допомогою послуги
«Операції без картки»
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Поповнення Картки з індивідуальним
дизайном без її наявності***: у касі
банку через термінал
самообслуговування

5 грн 0,5% від суми (мінімум 5
грн)*, 0,2% від суми (мінімум 2
грн) - поповнення картки
клієнтом Банку (акційний
тариф)**

Довідка про стан заборгованості за
100 грн.
Карткою з індивідуальним дизайном
100 грн.
Надання виписки за Карткою з
індивідуальним дизайном у відділенні
банку за будь-який період
3 грн (окрім чека операції
Комісія за одержання балансу на чек у
зняття готівки)
банкоматах і терміналах
самообслуговування ПриватБанку за
Карткою з індивідуальним дизайном
1% (min 3 грн, max 1000 грн) в
Оплата Карткою з індивідуальним
рахунок власних коштів або
дизайном на рахунок юридичної особи
4% в рахунок кредитних
в ПриватБанку (платіж по Україні)
коштів. Додатково стягується
8 грн, якщо оплата
здійснюється за телефоном
1% (min 3 грн, max 1000 грн) в
Оплата Карткою з індивідуальним
рахунок власних коштів або
дизайном на рахунок юридичної особи
4% в рахунок кредитних
в іншому українському банку (платіж
коштів. Додатково стягується
по Україні)
8 грн, якщо оплата
здійснюється за телефоном
4% в рахунок кредитних
Переказ з Картки з індивідуальним
коштів або безкоштовно в
дизайном на картку «Універсальна», у
рахунок власних коштів.
тому числі класу Gold, поточний
Додатково стягується 5 грн,
рахунок фіз. особи
якщо оплата здійснюється за
телефоном
4% в рахунок кредитних
Переказ з Картки з індивідуальним
коштів або 0,5% в рахунок
дизайном на Картку для виплат, у тому
власних коштів. Додатково
числі Золоту картку для виплат
стягується 5 грн, якщо
переказ здійснюється за
телефоном
Переказ з Картки з індивідуальним
України: 1% (min 5 грн) + 3%
дизайном на картку іншого банку
за рахунок кредитних коштів
зарубіжного банку: 2% (min 50
грн) + 3% за рахунок
кредитних коштів
4% в рахунок кредитних
Комісія за програмами «Оплата
частинами» та «Миттєва розстрочка» коштів, безкоштовно в рахунок
власних коштів
для Картки з індивідуальним дизайном
Безкоштовно
Оплата Карткою з індивідуальним
дизайном в торговельних точках та
інтернет-магазинах
Безкоштовно
Інформування за Карткою з
індивідуальним дизайном через SMS
або додаток Приват24
500 грн + 5% від суми
Штраф у разі порушення строків будьзагальної заборгованості за
якого з платежів за кредитом за
кредитом з урахуванням
Карткою з індивідуальним дизайном
нарахованих і прострочених
(заборгованість за кредитним лімітом,
процентів і комісій. Приклад:
проценти, комісії) більше ніж на 30
на 2 травня прострочення
днів. Штраф стягується разово, якщо
Вашої заборгованості за
Ви протягом наступних 60 днів не
карткою становить 31 день.
погасите прострочену заборгованість
До 2 липня Ви не погасили
за кредитом
борг, Ваша загальна
заборгованість за кредитом
становить 5 200 грн. Вам буде
нараховано штраф 500 грн +
260 грн (5% від 5 200 грн)

*При поповненні картки (без
присутності картки) в
терміналах
самообслуговування, тариф
становить 0,5 % від суми
поповнення (мінімум 5 грн),
округлено за сіткою **Для
власників карток ПриватБанку
діє акційний тариф - 0,2% від
суми поповнення (мінімум 2
грн), округлено за сіткою *** - в
тому числі при поповненні
картки через меню "Поповнити
картку - Повторити платіж",
меню "Поповнити картку - Мої
картки", зарахування решти
(від 50 грн.)
Формування довідки в Приват24
- безкоштовно
Формування довідки в Приват24
- безкоштовно
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Порядок погашення заборгованості за
Карткою з індивідуальним дизайном
під час внесення грошей на
картрахунок
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Ефективна процентна ставка за
Карткою з індивідуальним дизайном, у
відсотках
Комісія за моніторинг неактивного
рахунку «Бонус Плюс» Картки з
індивідуальним дизайном (якщо
протягом 500 днів поспіль операції за
рахунком «Бонус Плюс» не
здійснюються і відсутні активні картки)
Комісія за моніторинг Картки з
індивідуальним дизайном, строк дії
якої завершився та за якою 6 місяців
поспіль не було операцій (відсутні інші
активні картки)
Комісія за зняття коштів з Картки з
індивідуальним дизайном для оплати
мобільного телефону
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Штрафи, пеня, прострочені
комісії, прострочені проценти,
прострочений кредит,
нараховані комісії, нараховані
проценти, заборгованість за
кредитним лімітом
52,84

100 грн за перший рік та 500
грн кожного наступного року,
але не більше залишку коштів
на рахунку «Бонус Плюс»

понад 12 місяців тому – 100
грн за рік, понад 24 місяці
тому – 500 грн за рік, але не
більше від залишку коштів на
картці
Діюча комісія за поповнення
телефону в обраному каналі +
1% - за рахунок кредитних
коштів
Тип миттєвої картки «Універсальна»
Картки міжнародних
платіжних систем Visa та
MasterCard
Вартість оформлення миттєвої картки Безкоштовно - за умови, що за
«Універсальна»
останні 365 днів клієнтом
оформлено до 6 карток
миттєвого випуску (сумарно
по всім продуктам); 100.00 грн
- за умови, що за останні 365
днів клієнтом оформлено 6 та
більше карток миттєвого
випуску (сумарно по всім
продуктам)
Валюта картрахунку миттєвої картки
Гривня
«Універсальна»
Пільговий період за миттєвою карткою До 55 днів (пільгова ставка діє
«Універсальна»
за умови погашення до 25
числа місяця, наступного за
датою виникнення
заборгованості)
5% від заборгованості (не
Розмір обов’язкового щомісячного
менше 100 грн, але не більше
платежу за миттєвою карткою
залишку заборгованості)
«Універсальна»
3.6
Базова процентна ставка на залишок
заборгованості (після закінчення
пільгового періоду) на місяць за
миттєвою карткою «Універсальна», у
відсотках
10% (за умови активації
Базова процентна ставка на залишок
особистих коштів за миттєвою карткою депозитної функції в системi
Приват24 (www.privat24.ua),
«Універсальна» (від 100 грн) на рік
розділ «Мої рахунки») З
01.09.2017 - 7%
Обслуговування платіжної миттєвої
Безкоштовно
картки «Універсальна»
Перевипуск миттєвої картки
Безкоштовно - за умови, що за
«Універсальна» за строком дії
останні 365 днів клієнтом
оформлено до 6 карток
миттєвого випуску (сумарно
по всім продуктам); 100.00 грн
- за умови, що за останні 365
днів клієнтом оформлено 6 та
більше карток миттєвого
випуску (сумарно по всім
продуктам)

62

Роздрібний
бізнес

63

Роздрібний
бізнес

64

Роздрібний
бізнес

65

Роздрібний
бізнес

66

Роздрібний
бізнес

67

Роздрібний
бізнес

68

Роздрібний
бізнес

69

Роздрібний
бізнес

70

Роздрібний
бізнес

71

Роздрібний
бізнес

Пеня = 0,24% від суми
Пеня за несвоєчасне погашення
загальної заборгованості
кредиту та/або процентів за миттєвою
(нараховується за кожен день
карткою «Універсальна». Пеня
списується в день списання процентів прострочення замість базової
процентної ставки) + 50 грн
щоразу, коли виникає
прострочення за кредитом або
процентами на суму від 100
грн. Пеня = 0,24% від суми
загальної заборгованості
(нараховується за кожен день
прострочення замість базової
процентної ставки) + 100 грн
щоразу, коли виникає
прострочення за кредитом або
процентами на суму від 100
грн другий місяць поспіль і
більше
1% 1% 2%
Комісія за зняття власних коштів за
миттєвою карткою «Універсальна»: у
банкоматах і пунктах видачі готівки
ПриватБанку у банкоматах і пунктах
видачі готівки інших банків України у
банкоматах і пунктах видачі готівки
закордонних банків
Комісія за зняття кредитних коштів у Сума зняття: Тариф: 1–100 грн
– 7 грн; 100,01–200 грн – 12
банкоматах і пунктах видачі готівки
грн; 200,01–300 грн – 18 грн;
ПриватБанку, будь-яких українських і
300,01–400 грн – 24 грн;
закордонних банків, а також за
400,01–500 грн – 30 грн;
операції з quasi-готівкою за миттєвою
500,01–1 000 грн – 47 грн;
карткою «Універсальна»
понад 1 000 грн – 4% від суми
зняття
2 грн (окрім зняття через QRДодаткова комісія за зняття коштів з
код)
миттєвої картки «Універсальна» без
наявності картки в касі або через
банкомат за допомогою послуги
«Операції без картки»
5 грн 0,5% від суми (мінімум 5
Поповнення миттєвої картки
«Універсальна» без її наявності***: у грн)*, 0,2% від суми (мінімум 2
грн) - поповнення картки
касі банку через термінал
клієнтом Банку (акційний
самообслуговування
тариф)**

*При поповненні картки (без
присутності картки) в
терміналах
самообслуговування, тариф
становить 0,5 % від суми
поповнення (мінімум 5 грн),
округлено за сіткою **Для
власників карток ПриватБанку
діє акційний тариф - 0,2% від
суми поповнення (мінімум 2
грн), округлено за сіткою *** - в
тому числі при поповненні
картки через меню "Поповнити
картку - Повторити платіж",
меню "Поповнити картку - Мої
картки", зарахування решти
(від 50 грн.)
Формування довідки в Приват24
- безкоштовно

100 грн.
Довідка про стан заборгованості за
миттєвою карткою «Універсальна» у
відділенні
100 грн.
Формування довідки в Приват24
Надання виписки за миттєвою карткою
- безкоштовно
«Універсальна» в Приват24 у відділенні
банку за будь-який період
3 грн (окрім чека операції
Комісія за одержання балансу на чек у
зняття готівки)
банкоматах і терміналах
самообслуговування ПриватБанку за
миттєвою карткою «Універсальна»
1% (min 3 грн, max 1000 грн) в
Оплата миттєвою карткою
рахунок власних коштів або
«Універсальна» на рахунок юридичної
4% в рахунок кредитних
особи в ПриватБанку (платіж по
коштів. Додатково стягується
Україні)
8 грн, якщо оплата
здійснюється за телефоном
1% (min 3 грн, max 1000 грн) в
Оплата миттєвою карткою
рахунок власних коштів або
«Універсальна» на рахунок юридичної
4% в рахунок кредитних
особи в іншому українському банку
коштів. Додатково стягується
(платіж по Україні)
8 грн, якщо оплата
здійснюється за телефоном

72

Роздрібний
бізнес

Переказ з миттєвої картки
«Універсальна» на картку
«Універсальна», у тому числі класу
Gold, поточний рахунок фіз. особи
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Переказ з миттєвої картки
«Універсальна» на Картку для виплат,
у тому числі Золоту картку для виплат
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Переказ з миттєвої картки
«Універсальна» на картку іншого банку

75

Роздрібний
бізнес

76

Роздрібний
бізнес

77

Роздрібний
бізнес

78

Роздрібний
бізнес

Комісія за програмами «Оплата
частинами» та «Миттєва розстрочка»
для миттєвої картки «Універсальна»
Оплата миттєвою карткою
«Універсальна» в торговельних точках
та інтернет-магазинах
Інформування за миттєвою карткою
«Універсальна» через SMS або додаток
Приват24
Штраф у разі порушення строків будьякого з платежів за кредитом за
миттєвою карткою «Універсальна»
(заборгованість за кредитним лімітом,
проценти, комісії) більше ніж на 30
днів. Штраф стягується разово, якщо
Ви протягом наступних 60 днів не
погасите прострочену заборгованість
за кредитом
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4% в рахунок кредитних
коштів або безкоштовно в
рахунок власних коштів.
Додатково стягується 5 грн,
якщо оплата здійснюється за
телефоном
4% в рахунок кредитних
коштів або 0,5% в рахунок
власних коштів. Додатково
стягується 5 грн, якщо
переказ здійснюється за
телефоном
України: 1% (min 5 грн) + 3%
за рахунок кредитних коштів
зарубіжного банку: 2% (min 50
грн) + 3% за рахунок
кредитних коштів
4% в рахунок кредитних
коштів, безкоштовно в рахунок
власних коштів
Безкоштовно

Безкоштовно

500 грн + 5% від суми
загальної заборгованості за
кредитом з урахуванням
нарахованих і прострочених
процентів і комісій. Приклад:
на 2 травня прострочення
Вашої заборгованості за
карткою становить 31 день.
До 2 липня Ви не погасили
борг, Ваша загальна
заборгованість за кредитом
становить 5 200 грн. Вам буде
нараховано штраф 500 грн +
260 грн (5% від 5 200 грн)
Штрафи, пеня, прострочені
Порядок погашення заборгованості за
миттєвою карткою «Універсальна» під комісії, прострочені проценти,
прострочений кредит,
час внесення грошей на картрахунок
нараховані комісії, нараховані
проценти, заборгованість за
кредитним лімітом
52.84
Ефективна процентна ставка за
миттєвою карткою «Універсальна», у
відсотках
100 грн за перший рік та 500
Комісія за моніторинг неактивного
рахунку «Бонус Плюс» миттєвої картки грн кожного наступного року,
але не більше залишку коштів
«Універсальна» (якщо протягом 500
на рахунку «Бонус Плюс»
днів поспіль операції за рахунком
«Бонус Плюс» не здійснюються і
відсутні активні картки)
понад 12 місяців тому – 100
Комісія за моніторинг миттєвої картки
грн за рік, понад 24 місяці
«Універсальна», строк дії якої
тому – 500 грн за рік, але не
завершився та за якою 6 місяців
поспіль не було операцій (відсутні інші більше від залишку коштів на
картці
активні картки)
Діюча комісія за поповнення
Комісія за зняття коштів з миттєвої
телефону в обраному каналі +
картки «Універсальна» для оплати
1% - за рахунок кредитних
мобільного телефону
коштів
Тип іменної картки «Універсальна» з
Картки міжнародних
фото
платіжних систем Visa та
MasterCard
Вартість оформлення іменної картки
100 грн
«Універсальна» з фото
Валюта картрахунку іменної картки
Гривня
«Універсальна» з фото
Пільговий період за іменною карткою До 55 днів (пільгова ставка діє
«Універсальна» з фото
за умови погашення до 25
числа місяця, наступного за
датою виникнення
заборгованості)
5% від заборгованості (не
Розмір обов’язкового щомісячного
менше 100 грн, але не більше
платежу за іменною карткою
залишку заборгованості)
«Універсальна» з фото
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Обслуговування платіжної іменної
картки «Універсальна» з фото
Перевипуск іменної картки
«Універсальна» з фото за строком дії
Пеня за несвоєчасне погашення
кредиту та/або процентів за іменною
карткою «Універсальна» з фото. Пеня
списується в день списання процентів
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Комісія за зняття власних коштів за
іменною карткою «Універсальна» з
фото: у банкоматах і пунктах видачі
готівки ПриватБанку у банкоматах і
пунктах видачі готівки інших банків
України у банкоматах і пунктах видачі
готівки закордонних банків
Комісія за зняття кредитних коштів у Сума зняття: Тариф: 1–100 грн
– 7 грн; 100,01–200 грн – 12
банкоматах і пунктах видачі готівки
грн; 200,01–300 грн – 18 грн;
ПриватБанку, будь-яких українських і
300,01–400 грн – 24 грн;
закордонних банків, а також за
400,01–500 грн – 30 грн;
операції з quasi-готівкою за іменною
500,01–1 000 грн – 47 грн;
карткою «Універсальна» з фото
понад 1 000 грн – 4% від суми
зняття
2 грн (окрім зняття через QRДодаткова комісія за зняття коштів з
код)
іменної картки «Універсальна» з фото
без наявності картки в касі або через
банкомат за допомогою послуги
«Операції без картки»
5 грн 0,5% від суми (мінімум 5
Поповнення іменної картки
грн)*, 0,2% від суми (мінімум 2
«Універсальна» з фото без її
грн) - поповнення картки
наявності***: у касі банку через
клієнтом Банку (акційний
термінал самообслуговування
тариф)**
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Базова процентна ставка на залишок
заборгованості (після закінчення
пільгового періоду) на місяць за
іменною карткою «Універсальна» з
фото, у відсотках
Базова процентна ставка на залишок
особистих коштів за іменною карткою
«Універсальна» з фото (від 100 грн) на
рік

3.6

89

Довідка про стан заборгованості за
іменною карткою «Універсальна» з
фото у відділенні
Надання виписки за іменною карткою
«Універсальна» з фото у відділенні
банку за будь-який період
Комісія за одержання балансу на чек у
банкоматах і терміналах
самообслуговування ПриватБанку за
іменною карткою «Універсальна» з
фото

10% (за умови активації
депозитної функції в системi
Приват24 (www.privat24.ua),
розділ «Мої рахунки»). З
01.09.2017 - 7%
Безкоштовно
100 грн
Пеня = 0,24% від суми
загальної заборгованості
(нараховується за кожен день
прострочення замість базової
процентної ставки) + 50 грн
щоразу, коли виникає
прострочення за кредитом або
процентами на суму від 100
грн. Пеня = 0,24% від суми
загальної заборгованості
(нараховується за кожен день
прострочення замість базової
процентної ставки) + 100 грн
щоразу, коли виникає
прострочення за кредитом або
процентами на суму від 100
грн другий місяць поспіль і
більше
1% 1% 2%

100 грн.

100 грн.

3 грн (окрім чека операції
зняття готівки)

*При поповненні картки (без
присутності картки) в
терміналах
самообслуговування, тариф
становить 0,5 % від суми
поповнення (мінімум 5 грн),
округлено за сіткою **Для
власників карток ПриватБанку
діє акційний тариф - 0,2% від
суми поповнення (мінімум 2
грн), округлено за сіткою *** - в
тому числі при поповненні
картки через меню "Поповнити
картку - Повторити платіж",
меню "Поповнити картку - Мої
картки", зарахування решти
(від 50 грн.)
Формування довідки в Приват24
- безкоштовно
Формування довідки в Приват24
- безкоштовно
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1% (min 3 грн, max 1000 грн) в
рахунок власних коштів або
4% в рахунок кредитних
коштів. Додатково стягується
8 грн, якщо оплата
здійснюється за телефоном
1% (min 3 грн, max 1000 грн) в
Оплата іменною карткою
рахунок власних коштів або
«Універсальна» з фото на рахунок
4% в рахунок кредитних
юридичної особи в іншому
українському банку (платіж по Україні) коштів. Додатково стягується
8 грн, якщо оплата
здійснюється за телефоном
4% в рахунок кредитних
Переказ з іменної картки
коштів або безкоштовно в
«Універсальна» з фото на картку
рахунок власних коштів.
«Універсальна», у тому числі класу
Додатково стягується 5 грн,
Gold, поточний рахунок фіз. особи
якщо оплата здійснюється за
телефоном
4% в рахунок кредитних
Переказ з іменної картки
коштів або 0,5% в рахунок
«Універсальна» з фото на Картку для
власних коштів. Додатково
виплат, у тому числі Золоту картку для
стягується 5 грн, якщо
виплат
переказ здійснюється за
телефоном
України: 1% (min 5 грн) + 3%
Переказ з іменної картки
за рахунок кредитних коштів
«Універсальна» з фото на картку
зарубіжного банку: 2% (min 50
іншого банку
грн) + 3% за рахунок
кредитних коштів
4% в рахунок кредитних
Комісія за програмами «Оплата
частинами» та «Миттєва розстрочка» коштів, безкоштовно в рахунок
власних коштів
для іменної картки «Універсальна» з
фото
Безкоштовно
Оплата іменною карткою
«Універсальна» з фото в торговельних
точках та інтернет-магазинах
Безкоштовно
Інформування за іменною карткою
«Універсальна» з фото через SMS або
додаток Приват24
500 грн + 5% від суми
Штраф у разі порушення строків будьзагальної заборгованості за
якого з платежів за кредитом за
кредитом з урахуванням
іменною карткою «Універсальна» з
нарахованих і прострочених
фото (заборгованість за кредитним
процентів і комісій. Приклад:
лімітом, проценти, комісії) більше ніж
на 2 травня прострочення
на 30 днів. Штраф стягується разово,
Вашої заборгованості за
якщо Ви протягом наступних 60 днів не
карткою становить 31 день.
погасите прострочену заборгованість
До 2 липня Ви не погасили
за кредитом
борг, Ваша загальна
заборгованість за кредитом
становить 5 200 грн. Вам буде
нараховано штраф 500 грн +
260 грн (5% від 5 200 грн)
Штрафи, пеня, прострочені
Порядок погашення заборгованості за
комісії, прострочені проценти,
іменною карткою «Універсальна» з
прострочений кредит,
фото під час внесення грошей на
нараховані комісії, нараховані
картрахунок
проценти, заборгованість за
кредитним лімітом
52.84
Ефективна процентна ставка за
іменною карткою «Універсальна» з
фото, у відсотках
100 грн за перший рік та 500
Комісія за моніторинг неактивного
рахунку «Бонус Плюс» іменної картки грн кожного наступного року,
«Універсальна» з фото (якщо протягом але не більше залишку коштів
на рахунку «Бонус Плюс»
500 днів поспіль операції за рахунком
«Бонус Плюс» не здійснюються і
відсутні активні картки)
понад 12 місяців тому – 100
Комісія за моніторинг іменної картки
грн за рік, понад 24 місяці
«Універсальна» з фото, строк дії якої
тому – 500 грн за рік, але не
завершився та за якою 6 місяців
поспіль не було операцій (відсутні інші більше від залишку коштів на
картці
активні картки)
Діюча комісія за поповнення
Комісія за зняття коштів з іменної
телефону в обраному каналі +
картки «Універсальна» з фото для
1% - за рахунок кредитних
оплати мобільного телефону
коштів
Оплата іменною карткою
«Універсальна» з фото на рахунок
юридичної особи в ПриватБанку
(платіж по Україні)
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Тип миттєвої картки «Універсальна
Gold»

Картки міжнародних
платіжних систем Visa та
MasterCard
Вартість оформлення миттєвої картки Безкоштовно - за умови, що за
«Універсальна Gold»
останні 365 днів клієнтом
оформлено до 6 карток
миттєвого випуску (сумарно
по всім продуктам); 100.00 грн
- за умови, що за останні 365
днів клієнтом оформлено 6 та
більше карток миттєвого
випуску (сумарно по всім
продуктам)
20 грн, екв.
Вартість участi миттєвої картки
«Універсальна Gold» в GOLD-клубi (на
місяць)

Валюта картрахунку миттєвої картки
«Універсальна Gold»
Обслуговування платіжної миттєвої
картки «Універсальна Gold»
Перевипуск миттєвої картки
«Універсальна Gold» за строком дії

Гривня, долари США, євро,
рублі РФ
Безкоштовно

Безкоштовно - за умови, що за
останні 365 днів клієнтом
оформлено до 6 карток
миттєвого випуску (сумарно
по всім продуктам); 100.00 грн
- за умови, що за останні 365
днів клієнтом оформлено 6 та
більше карток миттєвого
випуску (сумарно по всім
продуктам)
Пільговий період за миттєвою карткою До 55 днів (пільгова ставка діє
«Універсальна Gold»
за умови погашення до 25
числа місяця, наступного за
датою виникнення
заборгованості)
5% від заборгованості (не
Розмір обов’язкового щомісячного
менше 100 грн, але не більше
платежу за миттєвою карткою
залишку заборгованості)
«Універсальна Gold»
3.5
Базова процентна ставка на залишок
заборгованості за миттєвою карткою
«Універсальна Gold» (після закінчення
пільгового періоду) на місяць для
карток у гривні, у відсотках
10% для карток у гривні (за
Нарахування процентів на
умови активації депозитної
середньомісячний залишок за
функції в системі Приват24
миттєвою карткою «Універсальна
(www.privat24.ua), розділ «Мої
Gold». Проценти нараховуються на
рахунки»). З 01.09.2017 - 7%
залишок коштів понад 100 грн за
кожний день. Проценти зараховуються
на рахунок «Бонус Плюс» останнього
дня кожного місяця
150 грн
Випуск персоналізованої картки
MasterCard World для власника миттєвої
картки «Універсальна Gold»
Пеня = 0,233% від суми
Пеня за несвоєчасне погашення
загальної заборгованості
кредиту та/або процентів за миттєвою
(нараховується за кожен день
карткою «Універсальна Gold». Пеня
списується в день списання процентів прострочення замість базової
процентної ставки) + 50 грн
щоразу, коли виникає
прострочення за кредитом або
процентами на суму від 100
грн. Пеня = 0,233% від суми
загальної заборгованості
(нараховується за кожен день
прострочення замість базової
процентної ставки) + 100 грн
щоразу, коли виникає
прострочення за кредитом або
процентами на суму від 100
грн другий місяць поспіль і
більше

Якщо за картками Gold немає
клієнтських операцій
(прибуткових або видаткових)
протягом 90 днів, списання
членського внеску
припиняється до тих пір, поки
карткою не скористаються
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1% 1% 2%
Комісія за зняття власних коштів за
миттєвою карткою «Універсальна
Gold»: у банкоматах і пунктах видачі
готівки ПриватБанку у банкоматах і
пунктах видачі готівки інших банків
України у банкоматах і пунктах видачі
готівки закордонних банків
Комісія за зняття кредитних коштів у Сума зняття: Тариф: 1–100 грн
– 7 грн; 100,01–200 грн – 12
банкоматах і пунктах видачі готівки
грн; 200,01–300 грн – 18 грн;
ПриватБанку, будь-яких українських і
300,01–400 грн – 24 грн;
закордонних банків, а також за
400,01–500 грн – 30 грн;
операції з quasi-готівкою за миттєвою
500,01–1 000 грн – 47 грн;
карткою «Універсальна Gold»
понад 1 000 грн – 4% від суми
зняття
2 грн (окрім зняття через QRДодаткова комісія за зняття коштів з
код)
миттєвої картки «Універсальна Gold»
без наявності картки в касі або через
банкомат за допомогою послуги
«Операції без картки»
5 грн 0,5% від суми (мінімум 5
Поповнення миттєвої картки
«Універсальна Gold» без її наявності***: грн)*, 0,2% від суми (мінімум 2
грн) - поповнення картки
у касі банку через термінал
клієнтом Банку (акційний
самообслуговування
тариф)**

*При поповненні картки (без
присутності картки) в
терміналах
самообслуговування, тариф
становить 0,5 % від суми
поповнення (мінімум 5 грн),
округлено за сіткою **Для
власників карток ПриватБанку
діє акційний тариф - 0,2% від
суми поповнення (мінімум 2
грн), округлено за сіткою *** - в
тому числі при поповненні
картки через меню "Поповнити
картку - Повторити платіж",
меню "Поповнити картку - Мої
картки", зарахування решти
(від 50 грн.)
Формування довідки в Приват24
- безкоштовно

100 грн.
Довідка про стан заборгованості за
миттєвою карткою «Універсальна Gold»
у відділенні
100 грн.
Формування довідки в Приват24
Надання виписки за миттєвою карткою
- безкоштовно
«Універсальна Gold» у відділенні банку
за будь-який період
3 грн (окрім чека операції
Комісія за одержання балансу на чек у
зняття готівки)
банкоматах і терміналах
самообслуговування ПриватБанку за
миттєвою карткою «Універсальна Gold»
1% (min 3 грн, max 1000 грн) в
Оплата миттєвою карткою
рахунок власних коштів або
«Універсальна Gold» на рахунок
4% в рахунок кредитних
юридичної особи в ПриватБанку
коштів. Додатково стягується
(платіж по Україні)
8 грн, якщо оплата
здійснюється за телефоном
1% (min 3 грн, max 1000 грн) в
Оплата миттєвою карткою
рахунок власних коштів або
«Універсальна Gold» на рахунок
4% в рахунок кредитних
юридичної особи в іншому
українському банку (платіж по Україні) коштів. Додатково стягується
8 грн, якщо оплата
здійснюється за телефоном
4% в рахунок кредитних
Переказ з миттєвої картки
коштів або безкоштовно в
«Універсальна Gold» на картку
рахунок власних коштів.
«Універсальна», у тому числі класу
Додатково стягується 5 грн,
Gold, поточний рахунок фіз. особи
якщо оплата здійснюється за
телефоном
4% в рахунок кредитних
Переказ з миттєвої картки
коштів або 0,5% в рахунок
«Універсальна Gold» на Картку для
власних коштів. Додатково
виплат, у тому числі Золоту картку для
стягується 5 грн, якщо
виплат
переказ здійснюється за
телефоном
України: 1% (min 5 грн) + 3%
Переказ з миттєвої картки
«Універсальна Gold» на картку іншого за рахунок кредитних коштів
зарубіжного банку: 2% (min 50
банку
грн) + 3% за рахунок
кредитних коштів
4% в рахунок кредитних
Комісія за програмами «Оплата
частинами» та «Миттєва розстрочка» коштів, безкоштовно в рахунок
власних коштів
для миттєвої картки «Універсальна
Gold»
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Оплата миттєвою карткою
«Універсальна Gold» в торговельних
точках та інтернет-магазинах
Інформування за миттєвою карткою
«Універсальна Gold» через SMS або
додаток Приват24
Штраф у разі порушення строків будьякого з платежів за кредитом за
миттєвою карткою «Універсальна Gold»
(заборгованість за кредитним лімітом,
проценти, комісії) більше ніж на 30
днів. Штраф стягується разово, якщо
Ви протягом наступних 60 днів не
погасите прострочену заборгованість
за кредитом

Безкоштовно

Безкоштовно

500 грн + 5% від суми
загальної заборгованості за
кредитом з урахуванням
нарахованих і прострочених
процентів і комісій. Приклад:
на 2 травня прострочення
Вашої заборгованості за
карткою становить 31 день.
До 2 липня Ви не погасили
борг, Ваша загальна
заборгованість за кредитом
становить 5 200 грн. Вам буде
нараховано штраф 500 грн +
260 грн (5% від 5 200 грн)
Штрафи, пеня, прострочені
Порядок погашення заборгованості за
миттєвою карткою «Універсальна Gold» комісії, прострочені проценти,
прострочений кредит,
під час внесення грошей на
нараховані комісії, нараховані
картрахунок
проценти, заборгованість за
кредитним лімітом
52.97
Ефективна процентна ставка за
миттєвою карткою «Універсальна
Gold», у відсотках
100 грн за перший рік та 500
Комісія за моніторинг неактивного
рахунку «Бонус Плюс» миттєвої картки грн кожного наступного року,
«Універсальна Gold» (якщо протягом але не більше залишку коштів
на рахунку «Бонус Плюс»
500 днів поспіль операції за рахунком
«Бонус Плюс» не здійснюються і
відсутні активні картки)
понад 12 місяців тому – 100
Комісія за моніторинг миттєвої картки
грн за рік, понад 24 місяці
«Універсальна Gold», строк дії якої
тому – 500 грн за рік, але не
завершився та за якою 6 місяців
поспіль не було операцій (відсутні інші більше від залишку коштів на
картці
активні картки)
Діюча комісія за поповнення
Комісія за зняття коштів з миттєвої
картки «Універсальна Gold» для оплати телефону в обраному каналі +
1% - за рахунок кредитних
мобільного телефону
коштів
Тип іменної картки «Універсальна Gold»
Картки міжнародних
з фото
платіжних систем Visa та
MasterCard
Вартість оформлення іменної картки
150 грн
«Універсальна Gold» з фото
20 грн, екв.
Вартість участi іменної картки
«Універсальна Gold» з фото в GOLDклубi (на місяць)

Валюта картрахунку іменної картки
Гривня, долари США, євро,
«Універсальна Gold» з фото
рублі РФ
Обслуговування платіжної іменної
Безкоштовно
картки «Універсальна Gold» з фото
150 грн
Перевипуск іменної картки
«Універсальна Gold» з фото за строком
дії
Пільговий період за іменною карткою До 55 днів (пільгова ставка діє
«Універсальна Gold» з фото
за умови погашення до 25
числа місяця, наступного за
датою виникнення
заборгованості)
5% від заборгованості (не
Розмір обов’язкового щомісячного
менше 100 грн, але не більше
платежу за іменною карткою
залишку заборгованості)
«Універсальна Gold» з фото
3.5
Базова процентна ставка на залишок
заборгованості за іменною карткою
«Універсальна Gold» з фото (після
закінчення пільгового періоду) на
місяць для карток у гривні, у відсотках

Якщо за картками Gold немає
клієнтських операцій
(прибуткових або видаткових)
протягом 90 днів, списання
членського внеску
припиняється до тих пір, поки
карткою не скористаються
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10% для карток у гривні (за
Нарахування процентів на
умови активації депозитної
середньомісячний залишок за іменною
функції в системі Приват24
карткою «Універсальна Gold» з фото.
Проценти нараховуються на залишок (www.privat24.ua), розділ «Мої
коштів понад 100 грн за кожний день. рахунки»). З 01.09.2017 - 7%
Проценти зараховуються на рахунок
«Бонус Плюс» останнього дня кожного
місяця
Пеня = 0,233% від суми
Пеня за несвоєчасне погашення
загальної заборгованості
кредиту та/або процентів за іменною
карткою «Універсальна Gold» з фото. (нараховується за кожен день
прострочення замість базової
Пеня списується в день списання
процентної ставки) + 50 грн
процентів
щоразу, коли виникає
прострочення за кредитом або
процентами на суму від 100
грн. Пеня = 0,233% від суми
загальної заборгованості
(нараховується за кожен день
прострочення замість базової
процентної ставки) + 100 грн
щоразу, коли виникає
прострочення за кредитом або
процентами на суму від 100
грн другий місяць поспіль і
більше
1% 1% 2%
Комісія за зняття власних коштів за
іменною карткою «Універсальна Gold» з
фото: у банкоматах і пунктах видачі
готівки ПриватБанку у банкоматах і
пунктах видачі готівки інших банків
України у банкоматах і пунктах видачі
готівки закордонних банків
Комісія за зняття кредитних коштів у Сума зняття: Тариф: 1–100 грн
– 7 грн; 100,01–200 грн – 12
банкоматах і пунктах видачі готівки
грн; 200,01–300 грн – 18 грн;
ПриватБанку, будь-яких українських і
300,01–400 грн – 24 грн;
закордонних банків, а також за
400,01–500 грн – 30 грн;
операції з quasi-готівкою за іменною
500,01–1 000 грн – 47 грн;
карткою «Універсальна Gold» з фото
понад 1 000 грн – 4% від суми
зняття
2 грн (окрім зняття через QRДодаткова комісія за зняття коштів з
код)
іменної картки «Універсальна Gold» з
фото без наявності картки в касі або
через банкомат за допомогою послуги
«Операції без картки»
5 грн 0,5% від суми (мінімум 5
Поповнення іменної картки
грн)*, 0,2% від суми (мінімум 2
«Універсальна Gold» з фото без її
грн) - поповнення картки
наявності***: у касі банку через
клієнтом Банку (акційний
термінал самообслуговування
тариф)**

*При поповненні картки (без
присутності картки) в
терміналах
самообслуговування, тариф
становить 0,5 % від суми
поповнення (мінімум 5 грн),
округлено за сіткою **Для
власників карток ПриватБанку
діє акційний тариф - 0,2% від
суми поповнення (мінімум 2
грн), округлено за сіткою *** - в
тому числі при поповненні
картки через меню "Поповнити
картку - Повторити платіж",
меню "Поповнити картку - Мої
картки", зарахування решти
(від 50 грн.)
Формування довідки в Приват24
- безкоштовно

Довідка про стан заборгованості за
100 грн.
іменною карткою «Універсальна Gold» з
фото у відділенні
100 грн.
Формування довідки в Приват24
Надання виписки за іменною карткою
- безкоштовно
«Універсальна Gold» з фото у відділенні
банку за будь-який період
3 грн (окрім чека операції
Комісія за одержання балансу на чек у
зняття готівки)
банкоматах і терміналах
самообслуговування ПриватБанку за
іменною карткою «Універсальна Gold» з
фото
1% (min 3 грн, max 1000 грн) в
Оплата іменною карткою
«Універсальна Gold» з фото на рахунок рахунок власних коштів або
4% в рахунок кредитних
юридичної особи в ПриватБанку
коштів. Додатково стягується
(платіж по Україні)
8 грн, якщо оплата
здійснюється за телефоном
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1% (min 3 грн, max 500 грн) в
Оплата іменною карткою
«Універсальна Gold» з фото на рахунок рахунок власних коштів або
4% в рахунок кредитних
юридичної особи в іншому
українському банку (платіж по Україні) коштів. Додатково стягується
5 грн, якщо оплата
здійснюється за телефоном
4% в рахунок кредитних
Переказ з іменної картки «Універсальна
коштів або безкоштовно в
Gold» з фото на картку «Універсальна»,
рахунок власних коштів.
у тому числі класу Gold, поточний
Додатково стягується 5 грн,
рахунок фіз. особи
якщо оплата здійснюється за
телефоном
4% в рахунок кредитних
Переказ з іменної картки «Універсальна
коштів або 0,5% в рахунок
Gold» з фото на Картку для виплат, у
власних коштів. Додатково
тому числі Золоту картку для виплат
стягується 5 грн, якщо
переказ здійснюється за
телефоном
Переказ з іменної картки «Універсальна України: 1% (min 5 грн) + 3%
Gold» з фото на картку іншого банку
за рахунок кредитних коштів
зарубіжного банку: 2% (min 50
грн) + 3% за рахунок
кредитних коштів
4% в рахунок кредитних
Комісія за програмами «Оплата
частинами» та «Миттєва розстрочка» коштів, безкоштовно в рахунок
власних коштів
для іменної картки «Універсальна Gold»
з фото
Безкоштовно
Оплата іменною карткою
«Універсальна Gold» з фото в
торговельних точках та інтернетмагазинах
Безкоштовно
Інформування за іменною карткою
«Універсальна Gold» з фото через SMS
або додаток Приват24
500 грн + 5% від суми
Штраф у разі порушення строків будьзагальної заборгованості за
якого з платежів за кредитом за
кредитом з урахуванням
іменною карткою «Універсальна Gold» з
нарахованих і прострочених
фото (заборгованість за кредитним
процентів і комісій. Приклад:
лімітом, проценти, комісії) більше ніж
на 2 травня прострочення
на 30 днів. Штраф стягується разово,
Вашої заборгованості за
якщо Ви протягом наступних 60 днів не
карткою становить 31 день.
погасите прострочену заборгованість
До 2 липня Ви не погасили
за кредитом
борг, Ваша загальна
заборгованість за кредитом
становить 5 200 грн. Вам буде
нараховано штраф 500 грн +
260 грн (5% від 5 200 грн)
Штрафи, пеня, прострочені
Порядок погашення заборгованості за
іменною карткою «Універсальна Gold» з комісії, прострочені проценти,
прострочений кредит,
фото під час внесення грошей на
нараховані комісії, нараховані
картрахунок
проценти, заборгованість за
кредитним лімітом
52.97
Ефективна процентна ставка за
іменною карткою «Універсальна Gold» з
фото, у відсотках
100 грн за перший рік та 500
Комісія за моніторинг неактивного
рахунку «Бонус Плюс» іменної картки грн кожного наступного року,
але не більше залишку коштів
«Універсальна Gold» з фото (якщо
на рахунку «Бонус Плюс»
протягом 500 днів поспіль операції за
рахунком «Бонус Плюс» не
здійснюються і відсутні активні картки)
понад 12 місяців тому – 100
Комісія за моніторинг іменної картки
грн за рік, понад 24 місяці
«Універсальна Gold» з фото, строк дії
тому – 500 грн за рік, але не
якої завершився та за якою 6 місяців
поспіль не було операцій (відсутні інші більше від залишку коштів на
картці
активні картки)
Діюча комісія за поповнення
Комісія за зняття коштів з іменної
картки «Універсальна Gold» з фото для телефону в обраному каналі +
1% - за рахунок кредитних
оплати мобільного телефону
коштів
Тип миттєвої Картки Юніора
Картки міжнародних
платіжних систем Visa та
MasterCard
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Вартість оформлення миттєвої Картки Безкоштовно - за умови, що за
Юніора
останні 365 днів клієнтом
оформлено до 6 карток
миттєвого випуску (сумарно
по всім продуктам); 100.00 грн
- за умови, що за останні 365
днів клієнтом оформлено 6 та
більше карток миттєвого
випуску (сумарно по всім
продуктам)
Валюта картрахунку миттєвої Картки
Гривня
Юніора
Максимум 300 грн
Можливість з дозволу батьків
установити кредитний ліміт на миттєву
Картку Юніора
Пільговий період за миттєвою Карткою До 55 днів (пільгова ставка діє
Юніора
за умови погашення до 25
числа місяця, наступного за
датою виникнення
заборгованості)
Розмір обов’язкового щомісячного
не менше 30 грн, але не
платежу за миттєвою Карткою Юніора
більше залишку
заборгованості
3.6
Базова процентна ставка на залишок
заборгованості за миттєвою Карткою
Юніора (після закінчення пільгового
періоду) на місяць, відсотках
10% (за умови активації
Базова процентна ставка на залишок
особистих коштів за миттєвою Карткою депозитної функції в системi
Приват24 (www.privat24.ua),
Юніора (від 100 грн) на рік
розділ «Мої рахунки»). З
01.09.2017 - 7%
Обслуговування платіжної миттєвої
Безкоштовно
Картки Юніора
Перевипуск миттєвої Картки Юніора за Безкоштовно - за умови, що за
строком дії
останні 365 днів клієнтом
оформлено до 6 карток
миттєвого випуску (сумарно
по всім продуктам); 100.00 грн
- за умови, що за останні 365
днів клієнтом оформлено 6 та
більше карток миттєвого
випуску (сумарно по всім
продуктам)
Пеня = 0,24% (нараховується
Пеня за несвоєчасне погашення
кредиту та/або процентів за миттєвою за кожен день прострочення
замість базової процентної
Карткою Юніора. Пеня списується в
ставки)
день списання процентів
1% 1% 2%
Комісія за зняття власних коштів за
миттєвою Карткою Юніора: у
банкоматах і пунктах видачі готівки
ПриватБанку у банкоматах і пунктах
видачі готівки інших банків України у
банкоматах і пунктах видачі готівки
закордонних банків
Комісія за зняття кредитних коштів у Сума зняття: Тариф: 1–100 грн
7 грн 100,01–200 грн 12 грн
банкоматах і пунктах видачі готівки
200,01–300 грн 18 грн
ПриватБанку, будь-яких українських і
закордонних банків, а також за
операції з quasi-готівкою за миттєвою
Карткою Юніора
2 грн (окрім зняття через QRДодаткова комісія за зняття коштів з
код)
миттєвої Картки Юніора без наявності
картки в касі або через банкомат за
допомогою послуги «Операції без
картки»
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Поповнення миттєвої Картки Юніора
без її наявності***: у касі банку через
термінал самообслуговування

5 грн 0,5% від суми (мінімум 5
грн)*, 0,2% від суми (мінімум 2
грн) - поповнення картки
клієнтом Банку (акційний
тариф)**

Довідка про стан заборгованості за
100 грн.
миттєвою Карткою Юніора у відділенні
100 грн.
Надання виписки за миттєвою Карткою
Юніора у відділенні банку за будь-який
період
3 грн (окрім чека операції
Комісія за одержання балансу на чек у
зняття готівки)
банкоматах і терміналах
самообслуговування ПриватБанку за
миттєвою Карткою Юніора
Оплата миттєвою Карткою Юніора на 1% (min 3 грн, max 1000 грн) в
рахунок власних коштів або
рахунок юридичної особи в
4% в рахунок кредитних
ПриватБанку (платіж по Україні)
коштів. Додатково стягується
8 грн, якщо оплата
здійснюється за телефоном
Оплата миттєвою Карткою Юніора на 1% (min 3 грн, max 1000 грн) в
рахунок власних коштів або
рахунок юридичної особи в іншому
4% в рахунок кредитних
українському банку (платіж по Україні)
коштів. Додатково стягується
8 грн, якщо оплата
здійснюється за телефоном
4% в рахунок кредитних
Переказ з миттєвої Картки Юніора на
коштів або безкоштовно в
картку «Універсальна», у тому числі
рахунок власних коштів.
класу Gold, поточний рахунок фіз.
Додатково стягується 5 грн,
особи
якщо оплата здійснюється за
телефоном
4% в рахунок кредитних
Переказ з миттєвої Картки Юніора на
коштів або 0,5% в рахунок
Картку для виплат, у тому числі Золоту
власних коштів. Додатково
картку для виплат
стягується 5 грн, якщо
переказ здійснюється за
телефоном
Переказ з миттєвої Картки Юніора на
України: 1% (min 5 грн) + 3%
картку іншого банку
за рахунок кредитних коштів
зарубіжного банку: 2% (min 50
грн) + 3% за рахунок
кредитних коштів
Безкоштовно
Оплата миттєвою Карткою Юніора в
торговельних точках та інтернетмагазинах
Безкоштовно
Інформування за миттєвою Карткою
Юніора через SMS або додаток
Приват24
500 грн + 5% від суми
Штраф у разі порушення строків будьзагальної заборгованості за
якого з платежів за кредитом за
кредитом з урахуванням
миттєвою Карткою Юніора
нарахованих і прострочених
(заборгованість за кредитним лімітом,
процентів і комісій. Приклад:
проценти, комісії) більше ніж на 30
на 2 травня прострочення
днів. Штраф стягується разово, якщо
Вашої заборгованості за
Ви протягом наступних 60 днів не
карткою становить 31 день.
погасите прострочену заборгованість
До 2 липня Ви не погасили
за кредитом
борг, Ваша загальна
заборгованість за кредитом
становить 5 200 грн. Вам буде
нараховано штраф 500 грн +
260 грн (5% від 5 200 грн)

*При поповненні картки (без
присутності картки) в
терміналах
самообслуговування, тариф
становить 0,5 % від суми
поповнення (мінімум 5 грн),
округлено за сіткою **Для
власників карток ПриватБанку
діє акційний тариф - 0,2% від
суми поповнення (мінімум 2
грн), округлено за сіткою *** - в
тому числі при поповненні
картки через меню "Поповнити
картку - Повторити платіж",
меню "Поповнити картку - Мої
картки", зарахування решти
(від 50 грн.)
Формування довідки в Приват24
- безкоштовно
Формування довідки в Приват24
- безкоштовно
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Штрафи, пеня, прострочені
комісії, прострочені проценти,
прострочений кредит,
нараховані комісії, нараховані
проценти, заборгованість за
кредитним лімітом
100 грн за перший рік та 500
Комісія за моніторинг неактивного
рахунку «Бонус Плюс» миттєвої Картки грн кожного наступного року,
але не більше залишку коштів
Юніора (якщо протягом 500 днів
на рахунку «Бонус Плюс»
поспіль операції за рахунком «Бонус
Плюс» не здійснюються і відсутні
активні картки)
понад 12 місяців тому – 100
Комісія за моніторинг миттєвої Картки
грн за рік, понад 24 місяці
Юніора, строк дії якої завершився та за
тому – 500 грн за рік, але не
якою 6 місяців поспіль не було
операцій (відсутні інші активні картки) більше від залишку коштів на
картці
Діюча комісія за поповнення
Комісія за зняття коштів з миттєвої
Картки Юніора для оплати мобільного телефону в обраному каналі +
1% - за рахунок кредитних
телефону
коштів
Тип іменної Картки Юніора з фото
Картки міжнародних
платіжних систем Visa та
MasterCard
Вартість оформлення іменної Картки
50 грн
Юніора з фото
Валюта картрахунку іменної Картки
Гривня
Юніора з фото
Максимум 300 грн
Можливість з дозволу батьків
установити кредитний ліміт на іменну
Картку Юніора з фото
Пільговий період за іменною Карткою До 55 днів (пільгова ставка діє
Юніора з фото
за умови погашення до 25
числа місяця, наступного за
датою виникнення
заборгованості)
не менше 30 грн, але не
Розмір обов’язкового щомісячного
більше залишку
платежу за іменною Карткою Юніора з
заборгованості
фото
3.6
Базова процентна ставка на залишок
заборгованості за іменною Карткою
Юніора з фото (після закінчення
пільгового періоду) на місяць, у
відсотках
10% (за умови активації
Базова процентна ставка на залишок
особистих коштів за іменною Карткою депозитної функції в системi
Приват24 (www.privat24.ua),
Юніора з фото (від 100 грн) на рік
розділ «Мої рахунки»). З
01.09.2017 - 7%
Обслуговування платіжної іменної
Безкоштовно
Картки Юніора з фото
Перевипуск іменної Картки Юніора з
50 грн
фото за строком дії
Пеня = 0,24% (нараховується
Пеня за несвоєчасне погашення
за кожен день прострочення
кредиту та/або процентів за іменною
замість базової процентної
Карткою Юніора з фото. Пеня
ставки)
списується в день списання процентів
1% 1% 2%
Комісія за зняття власних коштів за
іменною Карткою Юніора з фото: у
банкоматах і пунктах видачі готівки
ПриватБанку у банкоматах і пунктах
видачі готівки інших банків України у
банкоматах і пунктах видачі готівки
закордонних банків
Комісія за зняття кредитних коштів у Сума зняття: Тариф: 1–100 грн
– 7 грн; 100,01–200 грн – 12
банкоматах і пунктах видачі готівки
грн; 200,01–300 грн – 18 грн
ПриватБанку, будь-яких українських і
закордонних банків, а також за
операції з quasi-готівкою за іменною
Карткою Юніора з фото
2 грн (окрім зняття через QRДодаткова комісія за зняття коштів з
код)
іменної Картки Юніора з фото без
наявності картки в касі або через
банкомат за допомогою послуги
«Операції без картки»
Порядок погашення заборгованості за
миттєвою Карткою Юніора під час
внесення грошей на картрахунок
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Поповнення іменної Картки Юніора з
фото без її наявності***: у касі банку
через термінал самообслуговування

5 грн 0,5% від суми (мінімум 5
грн)*, 0,2% від суми (мінімум 2
грн) - поповнення картки
клієнтом Банку (акційний
тариф)**

*При поповненні картки (без
присутності картки) в
терміналах
самообслуговування, тариф
становить 0,5 % від суми
поповнення (мінімум 5 грн),
округлено за сіткою **Для
власників карток ПриватБанку
діє акційний тариф - 0,2% від
суми поповнення (мінімум 2
грн), округлено за сіткою *** - в
тому числі при поповненні
картки через меню "Поповнити
картку - Повторити платіж",
меню "Поповнити картку - Мої
картки", зарахування решти
(від 50 грн.)
Формування довідки в Приват24
- безкоштовно

100 грн.
Довідка про стан заборгованості за
іменною Карткою Юніора з фото у
відділенні
100 грн.
Формування довідки в Приват24
Надання виписки за іменною Карткою
- безкоштовно
Юніора з фото у відділенні банку за
будь-який період
3 грн (окрім чека операції
Комісія за одержання балансу на чек у
зняття готівки)
банкоматах і терміналах
самообслуговування ПриватБанку за
іменною Карткою Юніора з фото
1% (min 3 грн, max 1000 грн) в
Оплата іменною Карткою Юніора з
рахунок власних коштів або
фото на рахунок юридичної особи в
4% в рахунок кредитних
ПриватБанку (платіж по Україні)
коштів. Додатково стягується
8 грн, якщо оплата
здійснюється за телефоном
1% (min 3 грн, max 1000 грн) в
Оплата іменною Карткою Юніора з
рахунок власних коштів або
фото на рахунок юридичної особи в
4% в рахунок кредитних
іншому українському банку (платіж по
коштів. Додатково стягується
Україні)
8 грн, якщо оплата
здійснюється за телефоном
4% в рахунок кредитних
Переказ з іменної Картки Юніора з
коштів або безкоштовно в
фото на картку «Універсальна», у тому
рахунок власних коштів.
числі класу Gold, поточний рахунок фіз.
Додатково стягується 5 грн,
особи
якщо оплата здійснюється за
телефоном
4% в рахунок кредитних
Переказ з іменної Картки Юніора з
коштів або 0,5% в рахунок
фото на Картку для виплат, у тому
власних коштів. Додатково
числі Золоту картку для виплат
стягується 5 грн, якщо
переказ здійснюється за
телефоном
Переказ з іменної Картки Юніора з
України: 1% (min 5 грн) + 3%
фото на картку іншого банку
за рахунок кредитних коштів
зарубіжного банку: 2% (min 50
грн) + 3% за рахунок
кредитних коштів
Безкоштовно
Оплата іменною Карткою Юніора з
фото в торговельних точках та
інтернет-магазинах
Безкоштовно
Інформування за іменною Карткою
Юніора з фото через SMS або додаток
Приват24
500 грн + 5% від суми
Штраф у разі порушення строків будьзагальної заборгованості за
якого з платежів за кредитом за
кредитом з урахуванням
іменною Карткою Юніора з фото
нарахованих і прострочених
(заборгованість за кредитним лімітом,
процентів і комісій. Приклад:
проценти, комісії) більше ніж на 30
на 2 травня прострочення
днів. Штраф стягується разово, якщо
Вашої заборгованості за
Ви протягом наступних 60 днів не
карткою становить 31 день.
погасите прострочену заборгованість
До 2 липня Ви не погасили
за кредитом
борг, Ваша загальна
заборгованість за кредитом
становить 5 200 грн. Вам буде
нараховано штраф 500 грн +
260 грн (5% від 5 200 грн)
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Штрафи, пеня, прострочені
комісії, прострочені проценти,
прострочений кредит,
нараховані комісії, нараховані
проценти, заборгованість за
кредитним лімітом
100 грн за перший рік та 500
Комісія за моніторинг неактивного
рахунку «Бонус Плюс» іменної Картки грн кожного наступного року,
Юніора з фото (якщо протягом 500 днів але не більше залишку коштів
на рахунку «Бонус Плюс»
поспіль операції за рахунком «Бонус
Плюс» не здійснюються і відсутні
активні картки)
понад 12 місяців тому – 100
Комісія за моніторинг іменної Картки
грн за рік, понад 24 місяці
Юніора з фото, строк дії якої
тому – 500 грн за рік, але не
завершився та за якою 6 місяців
поспіль не було операцій (відсутні інші більше від залишку коштів на
картці
активні картки)
Діюча комісія за поповнення
Комісія за зняття коштів з іменної
телефону в обраному каналі +
Картки Юніора з фото для оплати
1% - за рахунок кредитних
мобільного телефону
коштів
Тип миттєвої Картки для виплат
Картки міжнародних
платіжних систем Visa та
MasterCard
Вартість оформлення миттєвої Картки Безкоштовно - за умови, що за
для виплат
останні 365 днів клієнтом
оформлено до 6 карток
миттєвого випуску (сумарно
по всім продуктам); 100.00 грн
- за умови, що за останні 365
днів клієнтом оформлено 6 та
більше карток миттєвого
випуску (сумарно по всім
продуктам)
Валюта картрахунку миттєвої Картки
Гривня, долари США, євро,
для виплат
рублі РФ
Обслуговування платіжної миттєвої
Безкоштовно
Картки для виплат
Перевипуск миттєвої Картки для
Безкоштовно - за умови, що за
виплат за строком дії
останні 365 днів клієнтом
оформлено до 6 карток
миттєвого випуску (сумарно
по всім продуктам); 100.00 грн
- за умови, що за останні 365
днів клієнтом оформлено 6 та
більше карток миттєвого
випуску (сумарно по всім
продуктам)
0% 2%
Комісія за зняття готівки з миттєвої
Картки для виплат: у банкоматах і
пунктах видачі готівки ПриватБанку (у
т. ч. у Латвії, Італії, Португалії) та інших
банків України у банкоматах і пунктах
видачі готівки за кордоном
2 грн (окрім зняття через QRДодаткова комісія за зняття коштів з
код)
миттєвої Картки для виплат без
наявності картки в касі або через
банкомат за допомогою послуги
«Операції без картки»
Комісія за поповнення миттєвої Картки - 0,50%; - 0,5% + 5 грн; - 0,5%
+ 0,5% від суми (мінімум 5
для виплат: - у Приват24 безготівковим
грн)*, 0,5% + 0,2% від суми
платежем зі своїх карток,
(мінімум 2 грн) - поповнення
безготівковим платежем від третіх
картки клієнтом Банку
осіб; - без її наявності у касі банку; - без
(акційний тариф)**
її наявності*** через термінал
самообслуговування.
Порядок погашення заборгованості за
іменною Карткою Юніора з фото під
час внесення грошей на картрахунок

Зарахування коштів на миттєву Картку
для виплат з депозитних вкладів

Безкоштовно

*При поповненні картки (без
присутності картки) в
терміналах
самообслуговування, тариф
становить 0,5 % від суми
поповнення (мінімум 5 грн),
округлено за сіткою **Для
власників карток ПриватБанку
діє акційний тариф - 0,2% від
суми поповнення (мінімум 2
грн), округлено за сіткою *** - в
тому числі при поповненні
картки через меню "Поповнити
картку - Повторити платіж",
меню "Поповнити картку - Мої
картки", зарахування решти
(від 50 грн.)
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Безкоштовно
Інформування за миттєвою Карткою
для виплат через SMS або додаток
Приват24
100 грн.
Формування довідки в Приват24
Надання виписки за миттєвою Карткою
- безкоштовно
для виплат у відділенні банку за будьякий період
3 грн
Комісія за одержання балансу на чек у
банкоматах і терміналах
самообслуговування ПриватБанку
(окрім чека операції зняття готівки) за
миттєвою Карткою для виплат
Нарахування процентів на залишок за Проводиться, якщо це вказано
в договорі між банком та
миттєвою Карткою для виплат понад
організацією, що здійснює
100 грн на день
виплати на Вашу картку (за
умови активації депозитної
функції в Приват24, розділ
«Мої рахунки», або через
банкомат ПриватБанку)
0,5 грн у Приват24 або 1%
Оплата миттєвою Карткою для виплат
(min 3 грн, max 1000 грн) у
на рахунок юридичної особи в
інших каналах. Додатково
ПриватБанку (платіж по Україні)
стягується 8 грн, якщо оплата
здійснюється за телефоном
Оплата миттєвою Карткою для виплат 3 грн у Приват24 або 1% (min
3 грн, max 1000 грн) у інших
на рахунок юридичної особи в іншому
каналах. Додатково
українському банку (платіж по Україні)
стягується 8 грн, якщо оплата
здійснюється за телефоном
Безкоштовно. Додатково
Переказ з миттєвої Картки для виплат
стягується 5 грн, якщо
на картку «Універсальна», у тому числі
переказ здійснюється за
класу Gold, поточний рахунок фіз.
телефоном
особи
5 грн, якщо переказ
Переказ з миттєвої Картки для виплат
здійснюється за телефоном
на Картку для виплат, у тому числі
Золоту картку для виплат
Переказ з миттєвої Картки для виплат
України: 1% (min 5 грн)
на картку іншого банку
зарубіжного банку: 2% (min 50
грн)
Безкоштовно
Оплата миттєвою Карткою для виплат
в торговельних точках та інтернетмагазинах
100 грн за перший рік та 500
Комісія за моніторинг неактивного
рахунку «Бонус Плюс» миттєвої Картки грн кожного наступного року,
але не більше залишку коштів
для виплат (якщо протягом 500 днів
на рахунку «Бонус Плюс»
поспіль операції за рахунком «Бонус
Плюс» не здійснюються і відсутні
активні картки)
понад 12 місяців тому – 100
Комісія за моніторинг миттєвої Картки
грн за рік, понад 24 місяці
для виплат, строк дії якої завершився
тому – 500 грн за рік, але не
та за якою 6 місяців поспіль не було
операцій (відсутні інші активні картки) більше від залишку коштів на
картці
Діюча комісія за поповнення
Комісія за зняття коштів з миттєвої
телефону в обраному каналі
Картки для виплат для оплати
мобільного телефону
Тип іменної Картки для виплат з фото
Картки міжнародних
платіжних систем Visa та
MasterCard
Вартість оформлення іменної Картки
100 грн
для виплат з фото
Валюта картрахунку іменної Картки
Гривня, долари США, євро,
для виплат з фото
рублі РФ
Обслуговування платіжної іменної
Безкоштовно
Картки для виплат з фото
Перевипуск іменної Картки для виплат
100 грн
з фото за строком дії
0% 2%
Комісія за зняття готівки з іменної
Картки для виплат з фото: у
банкоматах і пунктах видачі готівки
ПриватБанку (у т. ч. у Латвії, Італії,
Португалії) та інших банків України у
банкоматах і пунктах видачі готівки за
кордоном
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2 грн (окрім зняття через QRДодаткова комісія за зняття коштів з
код)
іменної Картки для виплат з фото без
наявності картки в касі або через
банкомат за допомогою послуги
«Операції без картки»
0,50%; 0,5% + 5 грн; 0,5% +
Комісія за поповнення іменної Картки
0,5% от суммы (минимум 5
для виплат з фото: у Приват24
грн)*, 0,5% + 0,2% от суммы
безготівковим платежем зі своїх
(минимум 2 грн) - пополнение
карток, безготівковим платежем від
карты клиентом Банка
третіх осіб без її наявності у касі банку
(акционный тариф)**
без її наявності*** через термінал
самообслуговування

* При поповненні картки (без
присутності картки) в
терміналах
самообслуговування, тариф
становить 0,5 % від суми
поповнення (мінімум 5 грн),
округлено за сіткою. ** Для
власників карток ПриватБанку
діє акційний тариф - 0,2% від
суми поповнення (мінімум 2
грн), округлено за сіткою. *** У
тому числі при поповненні
картки через меню "Поповнити
картку - Повторити платіж",
меню "Поповнити картку - Мої
картки", зарахування решти
(від 50 грн.)

Безкоштовно
Зарахування коштів на іменну Картку
для виплат з фото з депозитних
вкладів
Безкоштовно
Інформування за іменною Карткою для
виплат з фото через SMS або додаток
Приват24
100 грн.
Формування довідки в Приват24
Надання виписки за іменною Карткою
- безкоштовно
для виплат з фото у відділенні банку за
будь-який період
3 грн
Комісія за одержання балансу на чек у
банкоматах і терміналах
самообслуговування ПриватБанку
(окрім чека операції зняття готівки) за
іменною Карткою для виплат з фото
Нарахування процентів на залишок за Проводиться, якщо це вказано
в договорі між банком та
іменною Карткою для виплат з фото
організацією, що здійснює
понад 100 грн на день
виплати на Вашу картку (за
умови активації депозитної
функції в Приват24, розділ
«Мої рахунки», або через
банкомат ПриватБанку)
0,5 грн у Приват24 або 1%
Оплата іменною Карткою для виплат з
(min 3 грн, max 1000 грн) у
фото на рахунок юридичної особи в
інших каналах. Додатково
ПриватБанку (платіж по Україні)
стягується 8 грн, якщо оплата
здійснюється за телефоном
Оплата іменною Карткою для виплат з 3 грн у Приват24 або 1% (min
3 грн, max 1000 грн) у інших
фото на рахунок юридичної особи в
каналах. Додатково
іншому українському банку (платіж по
стягується 8 грн, якщо оплата
Україні)
здійснюється за телефоном
Безкоштовно. Додатково
Переказ з іменної Картки для виплат з
стягується 5 грн, якщо
фото на картку «Універсальна», у тому
переказ здійснюється за
числі класу Gold, поточний рахунок фіз.
телефоном
особи
5 грн, якщо переказ
Переказ з іменної Картки для виплат з
здійснюється за телефоном
фото на Картку для виплат, у тому
числі Золоту картку для виплат
Переказ з іменної Картки для виплат з
України: 1% (min 5 грн)
фото на картку іншого банку
зарубіжного банку: 2% (min 50
грн)
Безкоштовно
Оплата іменною Карткою для виплат з
фото в торговельних точках та
інтернет-магазинах
100 грн за перший рік та 500
Комісія за моніторинг неактивного
рахунку «Бонус Плюс» іменної Картки грн кожного наступного року,
для виплат з фото (якщо протягом 500 але не більше залишку коштів
на рахунку «Бонус Плюс»
днів поспіль операції за рахунком
«Бонус Плюс» не здійснюються і
відсутні активні картки)
понад 12 місяців тому – 100
Комісія за моніторинг іменної Картки
грн за рік, понад 24 місяці
для виплат з фото, строк дії якої
тому – 500 грн за рік, але не
завершився та за якою 6 місяців
поспіль не було операцій (відсутні інші більше від залишку коштів на
картці
активні картки)
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Комісія за зняття коштів з іменної
Картки для виплат з фото для оплати
мобільного телефону
Тип миттєвої Золотої картки для
виплат

Діюча комісія за поповнення
телефону в обраному каналі

Картки міжнародних
платіжних систем Visa та
MasterCard
Вартість оформлення миттєвої Золотої Безкоштовно - за умови, що за
картки для виплат
останні 365 днів клієнтом
оформлено до 6 карток
миттєвого випуску (сумарно
по всім продуктам); 100.00 грн
- за умови, що за останні 365
днів клієнтом оформлено 6 та
більше карток миттєвого
випуску (сумарно по всім
продуктам)
Валюта картрахунку миттєвої Золотої
Гривня, долари США, євро,
картки для виплат
рублі РФ
Вартість участi миттєвої Золотої картки
20 грн, екв.
для виплат в GOLD-клубi (на місяць)

Перевипуск миттєвої Золотої картки
для виплат за строком дії

Безкоштовно - за умови, що за
останні 365 днів клієнтом
оформлено до 6 карток
миттєвого випуску (сумарно
по всім продуктам); 100.00 грн
- за умови, що за останні 365
днів клієнтом оформлено 6 та
більше карток миттєвого
випуску (сумарно по всім
продуктам)
0% 2%

Комісія за зняття готівки з миттєвої
Золотої картки для виплат: у
банкоматах і пунктах видачі готівки
ПриватБанку (у т. ч. у Латвії, Італії,
Португалії) та інших банків України у
банкоматах і пунктах видачі готівки за
кордоном
2 грн (окрім зняття через QRДодаткова комісія за зняття коштів з
код)
миттєвої Золотої картки для виплат без
наявності картки в касі або через
банкомат за допомогою послуги
«Операції без картки»
Комісія за поповнення миттєвої Золотої 0,50%; 0,5% + 5 грн; 0,5% +
0,5% від суми (мінімум 5 грн)*,
картки для виплат: у Приват24
0,5% + 0,2% від суми (мінімум
безготівковим платежем зі своїх
2 грн) - поповнення картки
карток, безготівковим платежем від
клієнтом Банку (акційний
третіх осіб без її наявності у касі банку
тариф)**
без її наявності*** через термінал
самообслуговування

Зарахування коштів на миттєву Золоту
картку для виплат з депозитних
вкладів
Інформування за миттєвою Золотою
карткою для виплат через SMS або
додаток Приват24
Надання виписки за миттєвою Золотою
карткою для виплат у відділенні банку
за будь-який період
Комісія за одержання балансу на чек у
банкоматах і терміналах
самообслуговування ПриватБанку
(окрім чека операції зняття готівки) за
миттєвою Золотою карткою для виплат

Якщо за картками Gold немає
клієнтських операцій
(прибуткових або видаткових)
протягом 90 днів, списання
членського внеску
припиняється до тих пір, поки
карткою не скористаються

*При поповненні картки (без
присутності картки) в
терміналах
самообслуговування, тариф
становить 0,5 % від суми
поповнення (мінімум 5 грн),
округлено за сіткою. **Для
власників карток ПриватБанку
діє акційний тариф - 0,2% від
суми поповнення (мінімум 2
грн), округлено за сіткою. *** У
тому числі при поповненні
картки через меню "Поповнити
картку - Повторити платіж",
меню "Поповнити картку - Мої
картки", зарахування решти
(від 50 грн.)

Безкоштовно

Безкоштовно

100 грн.

3 грн

Формування довідки в Приват24
- безкоштовно
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Нарахування процентів на залишок за Проводиться, якщо це вказано
в договорі між банком та
миттєвою Золотою карткою для виплат
організацією, що здійснює
понад 100 грн на день
виплати на Вашу картку (за
умови активації депозитної
функції в Приват24, розділ
«Мої рахунки», або через
банкомат ПриватБанку)
0,5 грн у Приват24 або 1%
Оплата миттєвою Золотою карткою для
(min 3 грн, max 1000 грн) у
виплат на рахунок юридичної особи в
інших каналах. Додатково
ПриватБанку (платіж по Україні)
стягується 8 грн, якщо оплата
здійснюється за телефоном
Оплата миттєвою Золотою карткою для 3 грн у Приват24 або 1% (min
3 грн, max 1000 грн) у інших
виплат на рахунок юридичної особи в
каналах. Додатково
іншому українському банку (платіж по
стягується 8 грн, якщо оплата
Україні)
здійснюється за телефоном
Безкоштовно. Додатково
Переказ з миттєвої Золотої картки для
стягується 5 грн, якщо
виплат на картку «Універсальна», у
переказ здійснюється за
тому числі класу Gold, поточний
телефоном
рахунок фіз. особи
5 грн, якщо переказ
Переказ з миттєвої Золотої картки для
здійснюється за телефоном
виплат на Картку для виплат, у тому
числі Золоту картку для виплат
Переказ з миттєвої Золотої картки для
України: 1% (min 5 грн)
виплат на картку іншого банку
зарубіжного банку: 2% (min 50
грн)
Безкоштовно
Оплата миттєвою Золотою карткою для
виплат в торговельних точках та
інтернет-магазинах
100 грн за перший рік та 500
Комісія за моніторинг неактивного
рахунку «Бонус Плюс» миттєвої Золотої грн кожного наступного року,
картки для виплат (якщо протягом 500 але не більше залишку коштів
на рахунку «Бонус Плюс»
днів поспіль операції за рахунком
«Бонус Плюс» не здійснюються і
відсутні активні картки)
понад 12 місяців тому – 100
Комісія за моніторинг миттєвої Золотої
грн за рік, понад 24 місяці
картки для виплат, строк дії якої
тому – 500 грн за рік, але не
завершився та за якою 6 місяців
поспіль не було операцій (відсутні інші більше від залишку коштів на
картці
активні картки)
Діюча комісія за поповнення
Комісія за зняття коштів з миттєвої
Золотої картки для виплат для оплати телефону в обраному каналі
мобільного телефону
Тип іменної Золотої картки для виплат
Картки міжнародних
з фото
платіжних систем Visa та
MasterCard
Вартість оформлення іменної Золотої
150 грн
картки для виплат з фото
Валюта картрахунку іменної Золотої
Гривня, долари США, євро,
картки для виплат з фото
рублі РФ
20 грн, екв.
Вартість участi іменної Золотої картки
для виплат з фото в GOLD-клубi (на
місяць)

Перевипуск іменної Золотої картки для
виплат з фото за строком дії
Комісія за зняття готівки з іменної
Золотої картки для виплат з фото: у
банкоматах і пунктах видачі готівки
ПриватБанку (у т. ч. у Латвії, Італії,
Португалії) та інших банків України у
банкоматах і пунктах видачі готівки за
кордоном
Додаткова комісія за зняття коштів з
іменної Золотої картки для виплат з
фото без наявності картки в касі або
через банкомат за допомогою послуги
«Операції без картки»

150 грн
0% 2%

2 грн (окрім зняття через QRкод)

Якщо за картками Gold немає
клієнтських операцій
(прибуткових або видаткових)
протягом 90 днів, списання
членського внеску
припиняється до тих пір, поки
карткою не скористаються

*При поповненні картки (без
присутності картки) в
терміналах
самообслуговування, тариф
становить 0,5 % від суми
поповнення (мінімум 5 грн),
округлено за сіткою. **Для
власників карток ПриватБанку
діє акційний тариф - 0,2% від
суми поповнення (мінімум 2
грн), округлено за сіткою. *** У
тому числі при поповненні
картки через меню "Поповнити
картку - Повторити платіж",
меню "Поповнити картку - Мої
картки", зарахування решти
(від 50 грн.)
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0,50%; 0,5% + 5 грн; 0,5% +
Комісія за поповнення іменної Золотої
картки для виплат з фото: у Приват24 0,5% від суми (мінімум 5 грн)*,
0,5% + 0,2% від суми (мінімум
безготівковим платежем зі своїх
2 грн) - поповнення картки
карток, безготівковим платежем від
клієнтом Банку (акційний
третіх осіб без її наявності у касі банку
тариф)**
без її наявності*** через термінал
самообслуговування
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Безкоштовно
Зарахування коштів на іменну Золоту
картку для виплат з фото з депозитних
вкладів
Безкоштовно
Інформування за іменною Золотою
карткою для виплат з фото через SMS
або додаток Приват24
100 грн.
Формування довідки в Приват24
Надання виписки за іменною Золотою
- безкоштовно
карткою для виплат з фото у відділенні
банку за будь-який період
3 грн
Комісія за одержання балансу на чек у
банкоматах і терміналах
самообслуговування ПриватБанку
(окрім чека операції зняття готівки) за
іменною Золотою карткою для виплат з
фото
Нарахування процентів на залишок за Проводиться, якщо це вказано
в договорі між банком та
іменною Золотою карткою для виплат з
організацією, що здійснює
фото понад 100 грн на день
виплати на Вашу картку (за
умови активації депозитної
функції в Приват24, розділ
«Мої рахунки», або через
банкомат ПриватБанку)
0,5 грн у Приват24 або 1%
Оплата іменною Золотою карткою для
(min 3 грн, max 1000 грн) у
виплат з фото на рахунок юридичної
інших каналах. Додатково
особи в ПриватБанку (платіж по
стягується 8 грн, якщо оплата
Україні)
здійснюється за телефоном
Оплата іменною Золотою карткою для 3 грн у Приват24 або 1% (min
3 грн, max 1000 грн) у інших
виплат з фото на рахунок юридичної
каналах. Додатково
особи в іншому українському банку
стягується 8 грн, якщо оплата
(платіж по Україні)
здійснюється за телефоном
Переказ з іменної Золотої картки для
Безкоштовно. Додатково
виплат з фото на картку
стягується 5 грн, якщо
«Універсальна», у тому числі класу
переказ здійснюється за
Gold, поточний рахунок фіз. особи
телефоном
5 грн, якщо переказ
Переказ з іменної Золотої картки для
здійснюється за телефоном
виплат з фото на Картку для виплат, у
тому числі Золоту картку для виплат
Переказ з іменної Золотої картки для
України: 1% (min 5 грн)
виплат з фото на картку іншого банку зарубіжного банку: 2% (min 50
грн)
Безкоштовно
Оплата іменною Золотою карткою для
виплат з фото в торговельних точках
та інтернет-магазинах
100 грн за перший рік та 500
Комісія за моніторинг неактивного
рахунку «Бонус Плюс» іменної Золотої грн кожного наступного року,
але не більше залишку коштів
картки для виплат з фото (якщо
на рахунку «Бонус Плюс»
протягом 500 днів поспіль операції за
рахунком «Бонус Плюс» не
здійснюються і відсутні активні картки)
понад 12 місяців тому – 100
Комісія за моніторинг іменної Золотої
грн за рік, понад 24 місяці
картки для виплат з фото, строк дії
тому – 500 грн за рік, але не
якої завершився та за якою 6 місяців
поспіль не було операцій (відсутні інші більше від залишку коштів на
картці
активні картки)
Комісія за зняття коштів з іменної
Діюча комісія за поповнення
Золотої картки для виплат з фото для
телефону в обраному каналі
оплати мобільного телефону
Комісія за платіж за сервісом «AirPay»
Безкоштовно
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Необмежено Максимум 1000
Обмеження за сумою операцій за
грн за платіж
сервісом «AirPay» на добу: з карток
ПриватБанку з карток інших банків
Необмежено Максимум 3
Обмеження за кількістю операцій за
операції
сервісом «AirPay» на добу: з карток
ПриватБанку з карток інших банків
Безкошто
Відкриття поточного рахунку з
цільовим призначенням для оплати
навчання за послугою «Оплата
навчання»
дорівнює або більше вартості
Розмір обов'язкової суми для
двох семестрів навчання
зарахування на поточний рахунок за
дорівнює або більше вартості
послугою «Оплата навчання»: на 1
одного семестра навчання
вересня кожного поточного року на
1вересня /1 січня кожного поточного
року
1% (без НДФО) від суми
Нарахування бонусу за послугою
зарахування 3% (без НДФО)
«Оплата навчання» на рахунок «Бонус
від суми зарахування
Плюс»: у разі зарахування оплати за
семестр навчання у разі зарахування
оплати за два семестри навчання
Безкоштовно
Оформлення Картки для виплат для
зарахувань з картки іншого банку за
послугою «Списання цільових
зарахувань з картки іншого банку на
Картку для виплат регулярним
платежем»
Безкоштовно
Підключення регулярного платежу для
списання з картки іншого банку за
послугою «Списання цільових
зарахувань з картки іншого банку на
Картку для виплат регулярним
платежем»
Безкоштовно
Списання регулярного платежу для
зарахування на Картку для виплат
ПриватБанку за послугою «Списання
цільових зарахувань з картки іншого
банку на Картку для виплат
регулярним платежем»
не більше 10 000 грн
Сума регулярного списання з картки
іншого банку на місяць за послугою
«Списання цільових зарахувань з
картки іншого банку на Картку для
виплат регулярним платежем»
не більше 2 карток
Кількість карток іншого банку, з яких
може бути списано цільові зарахування
на Картку для виплат ПриватБанку за
послугою «Списання цільових
зарахувань з картки іншого банку на
Картку для виплат регулярним
платежем»
11
Базова % ставка на рік за послугою
накопичення «Скарбничка», у
відсотках
Вартість оформлення послуги
Безкоштовно
накопичення «Скарбничка»
Валюта вкладу «Скарбничка»
Гривня
Строк вкладу «Скарбничка»
Нарахування процентів за послугою
накопичення «Скарбничка»
Максимальна сума поповнення вкладу
«Скарбничка» на місяць
Комісія за поповнення власного вкладу
«Скарбничка»: з Картки для виплат
клієнта з картки «Універсальна», у т.ч.
Gold, картки Юніора (окрім правил
накопичення «Округлення витрати»,
«Округлення залишка на картці
наприкінці дня»)
Вартість оформлення кредиту «Про
всяк випадок»
Вартість обслуговування (на місяць)
кредиту «Про всяк випадок»
Максимальний строк кредитної лінії за
кредитом «Про всяк випадок»

366/367 днів (для високосного
року)
у кінці строку
50 000 грн
Безкоштовно 1%

Безкоштовно
Безкоштовно
60 місяців з можливістю
дострокового погашення

349

350

351
352
353

354

355

356
357

358

359

360

361

362

363

364

365

2.9
Тимчасово не надається
Базова процентна ставка за
користування кредитом «Про всяк
випадок» на місяць, відсотках
34.22
Тимчасово не надається
Ефективна процентна ставка за
Роздрібний
бізнес
кредитом «Про всяк випадок», у
відсотках
Роздрібний
Максимальний розмір кредитної лінії за
100 000 грн
Тимчасово не надається
бізнес
кредитом «Про всяк випадок»
Роздрібний
Мінімальний розмір кредитної лінії за
15 000 грн
Тимчасово не надається
бізнес
кредитом «Про всяк випадок»
Щомісяця рівними частинами
Тимчасово не надається
Роздрібний
Розмір обов’язкового платежу за
бізнес
використання кредитних коштів «Про
всяк випадок» у звітному періоді
Тимчасово не надається
до 25 числа місяця,
Роздрібний
Період внесення обов’язкового
наступного за датою
бізнес
щомісячного платежу за кредитом
виникнення заборгованості
«Про всяк випадок»
100 грн.
Формування довідки в Приват24
Роздрібний
Надання виписки за кредитом «Про
- безкоштовно
бізнес
всяк випадок» у відділенні банку за
будь-який період
Роздрібний
Довідка про стан заборгованості за
100 грн.
Тимчасово не надається
бізнес
кредитом «Про всяк випадок»
3 грн
Тимчасово не надається
Роздрібний
Комісія за одержання балансу на чек у
бізнес
банкоматах і терміналах
самообслуговування ПриватБанку
(окрім чека операції зняття готівки) за
кредитом «Про всяк випадок»
Безкоштовно
Тимчасово не надається
Роздрібний
Оплата кредитними коштами «Про всяк
бізнес
випадок» в торговельних точках та
інтернет-магазинах
5.8
Тимчасово не надається
Роздрібний
Пеня за несвоєчасне погашення
бізнес
кредиту та/або процентів за кредитом
«Про всяк випадок», у відсотках. Пеня
списується в день списання процентів.
Тимчасово не надається
500 грн + 5% від суми
Роздрібний
Штраф у разі порушення строків будьзагальної заборгованості за
бізнес
якого з платежів за кредитом «Про
кредитом з урахуванням
всяк випадок» (заборгованість за
нарахованих і прострочених
кредитним лімітом, проценти, комісії)
процентів і комісій. Приклад:
більше ніж на 30 днів. Штраф
на 2 травня прострочення
стягується разово, якщо Ви протягом
Вашої заборгованості за
наступних 60 днів не погасите
карткою становить 31 день.
прострочену заборгованість за
До 2 липня Ви не погасили
кредитом
борг, Ваша загальна
заборгованість за кредитом
становить 5 200 грн. Вам буде
нараховано штраф 500 грн +
260 грн (5% від 5 200 грн)
Тимчасово не надається
Роздрібний
Комісія за зняття кредитних коштів у Сума зняття: Тариф: 1–100 грн
– 7 грн; 100,01–200 грн – 12
бізнес
банкоматах і пунктах видачі готівки
грн; 200,01–300 грн – 18 грн;
ПриватБанку, будь-яких українських і
300,01–400 грн – 24 грн;
закордонних банків, а також за
400,01–500 грн – 30 грн;
операції з quasi-готівкою за кредитом
500,01–1 000 грн – 47 грн;
«Про всяк випадок»
понад 1 000 грн – 4% від суми
зняття
Тимчасово не надається
Роздрібний
Додаткова комісія за зняття коштів за 2 грн (окрім зняття через QRкод)
бізнес
кредитом «Про всяк випадок» без
наявності картки в касі або через
банкомат за допомогою послуги
«Операції без картки»
Відкриття карткового рахунку рівня
1000 грн.
Бізнес
Platinum
обслуговування
індивідуальних
VIP-клієнтів
0 грн.
Відкриття карткового рахунку рівня
Бізнес
Platinum, MCWorld Black Edition, МС
обслуговування
індивідуальних World Elite, VISA Inﬁnite представникам
підприємств/установ будь-яких форм
VIP-клієнтів
власності, які проводять з Банком
спільні проекти та/або маркетингові
програми або з якими Банк має намір
проводити спільні проекти, та іншим
Клієнтам, критерії яких визначає Банк
Відкриття карткового рахунку рівня МС
4000 грн.
Бізнес
World Elite
обслуговування
індивідуальних
VIP-клієнтів
Роздрібний
бізнес

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

Відкриття карткового рахунку рівня
8000 грн.
Бізнес
VISA Inﬁnite
обслуговування
індивідуальних
VIP-клієнтів
Щомісячне обслуговування основного
300 грн.
Бізнес
карткового рахунку рівня Platinum
обслуговування
індивідуальних
VIP-клієнтів
0 грн.
Щомісячне обслуговування основного
Бізнес
обслуговування карткового рахунку протягом одного
індивідуальних року рівня Platinum для представників
підприємств/установ будь-яких форм
VIP-клієнтів
власності, які проводять з Банком
спільні проекти та/або маркетингові
програми або з якими Банк має намір
проводити спільні проекти, та інших
Клієнтів, критерії яких визначає Банк
Щомісячне обслуговування основного
600 грн.
Бізнес
обслуговування карткового рахунку рівня МС World Elite
індивідуальних
VIP-клієнтів
Щомісячне обслуговування основного
2000 грн.
Бізнес
обслуговування карткового рахунку рівня VISA Inﬁnite
індивідуальних
VIP-клієнтів
0 грн.
Відкриття додаткового карткового
Бізнес
обслуговування рахунку за ініціативою клієнта на своє
індивідуальних ім'я або на ім'я родича/довіреної особи,
в т.ч. на новий термін або у випадку
VIP-клієнтів
втрати (крадіжки) картки, без ПДВ : додаткова Visa Inﬁnite з фото до
основної Visa Inﬁnite
0 грн
Відкриття додаткового карткового
Бізнес
обслуговування рахунку за ініціативою клієнта на своє
індивідуальних ім'я або на ім'я родича/довіреної особи,
в т.ч. на новий термін або у випадку
VIP-клієнтів
втрати (крадіжки) картки, без ПДВ : додаткова MC World Elite з фото до
основної MC World Elite
800 грн
Відкриття додаткового карткового
Бізнес
обслуговування рахунку за ініціативою клієнта на ім'я
індивідуальних родича/довіреної особи, в т.ч. на новий
термін або у випадку втрати(крадіжки)
VIP-клієнтів
картки, без ПДВ:- додаткова Visa
Platinum з фото
800 грн
Відкриття додаткового карткового
Бізнес
обслуговування рахунку за ініціативою клієнта на ім'я
індивідуальних родича/довіреної особи, в т.ч. на новий
термін або у випадку втрати (крадіжки)
VIP-клієнтів
картки, без ПДВ: - додаткова MC
Platinum з фото
800 грн
Бізнес
Відкриття додаткового карткового
обслуговування рахунку за ініціативою клієнта на ім'я
індивідуальних родича/довіреної особи, в т.ч. на новий
VIP-клієнтів
термін або у випадку втрати(крадіжки)
картки, без ПДВ: - додаткова Visa
Platinum Ladys з фото
150 грн
Відкриття додаткового карткового
Бізнес
обслуговування рахунку за ініціативою клієнта на своє
індивідуальних ім'я або на ім'я родича/довіреної особи,
в т.ч. на новий термін або у випадку
VIP-клієнтів
втрати (крадіжки) картки, без ПДВ : додаткова MC World з фото
1 500 грн
Відкриття додаткового карткового
Бізнес
обслуговування рахунку за ініціативою клієнта на своє
індивідуальних ім'я або на ім'я родича/довіреної особи,
в т.ч. на новий термін або у випадку
VIP-клієнтів
втрати (крадіжки) картки, без ПДВ : додаткова Visa Platinum mini
Екстрений випуск пластикових карток по Україні: 500 грн., - по світу:
Бізнес
рівня Gold та вище, без ПДВ
екв. 100 доларів США по курсу
обслуговування
НБУ
індивідуальних
VIP-клієнтів
1%
Комісія за зняття власних коштів в усіх
Бізнес
українських банках/банкоматах в
обслуговування
межах України
індивідуальних
VIP-клієнтів

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

Комісія за зняття власних коштів в
Бізнес
зарубіжних банках/банкоматах.
обслуговування
індивідуальних
VIP-клієнтів
Комісія за зняття кредитних коштів у
Бізнес
банкоматах і касах будь-якого
обслуговування
індивідуальних українського або іноземного банку, а
також за операції з quasi-готівкою
VIP-клієнтів
Пільговий період користування
Бізнес
кредитним лімітом
обслуговування
індивідуальних
VIP-клієнтів
Плата за користування кредитним
Бізнес
обслуговування лімітом в пільговий період, відсотків
річних
індивідуальних
VIP-клієнтів
Комісія за несвоєчасне погашення
Бізнес
обслуговування кредитного ліміту в пільговий період
індивідуальних
VIP-клієнтів
Плата за користування кредитним
Бізнес
лімітом після закінчення пільгового
обслуговування
періоду
індивідуальних
VIP-клієнтів
Плата за несвоєчасне погашення
Бізнес
кредитного ліміту
обслуговування
індивідуальних
VIP-клієнтів
Ставка за несанкціонований овердрафт
Бізнес
обслуговування
індивідуальних
VIP-клієнтів
Базовий тариф за проведення платежів
Бізнес
обслуговування з преміальних карток, що стягується
індивідуальних незалежно від типу і напряму платежу
(в т.ч. Платежі в Приват24, LiqPAY,
VIP-клієнтів
платежі по телефону, термінові
грошові перекази)
Тариф за безготівковий платіж по
Бізнес
обслуговування Україні на рахунок юридичної особи в
ПриватБанку (власні кошти)
індивідуальних
VIP-клієнтів
Тариф за безготівковий платіж по
Бізнес
обслуговування Україні на рахунок юридичної особи в
іншому банку (власні кошти)
індивідуальних
VIP-клієнтів
Тариф за безготівковий платіж по
Бізнес
Україні на рахунок юридичної особи
обслуговування
(кредитні кошти)
індивідуальних
VIP-клієнтів
Комісія за свідомо неправильний
Бізнес
обслуговування виклик VIP-клієнтом групи швидкого
реагування на місце події в рамках
індивідуальних
послуги Security
VIP-клієнтів
Комісія за виклик на місце події в
Бізнес
обслуговування рамках послуги Security для надання
правової допомоги особам, які не є
індивідуальних
членами сім'ї VIP-клієнта (чоловік/
VIP-клієнтів
дружина, діти)
Зняття коштів в національній валюті з
Бізнес
обслуговування картки без її присутності (за номером)
у касі.
індивідуальних
VIP-клієнтів
Зняття коштів без картки в АТМ за
Бізнес
допомогою послуги "Операції без
обслуговування
картки"-"Зняття готівки".
індивідуальних
VIP-клієнтів
Готівкове зарахування коштів на
Бізнес
картковий рахунок елітних карток в
обслуговування
індивідуальних касах, терміналах самообслуговування
та банкоматах Приватбанку (Україна), у
VIP-клієнтів
тому числі від третіх осіб та без її
наявності у касі, без ПДВ.
Безготівкова оплата товарів / послуг в
Бізнес
торгових точках, в т.ч. Інтернет, без
обслуговування
ПДВ
індивідуальних
VIP-клієнтів

2%

3%

30 днів

0,00001

3,1% від суми заборгованості в
день переходу в звичайний
період кредитування
3,1% на місяць (37,2% річних),
виходячи з розрахунку 360
днів в році
6,2% на місяць (74,4% річних)

37,2% річних від суми
несанкціонованого
овердрафту
Стандартна комісія за переказ
+ 3 % в межах кредитних
коштів

1% (min. 5 грн, max. 1000 грн)

1% (min. 5 грн, max. 1000 грн)

3%

1000 грн.

1000 грн.

2 грн.

2 грн.

0 грн.

0 грн.

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

Безготівкове надходження коштів на
0 грн.
Бізнес
картковий рахунок, без ПДВ
обслуговування
індивідуальних
VIP-клієнтів
0 грн.
Термінове зарахування коштів на
Бізнес
обслуговування картковий рахунок (протягом години),
без ПДВ
індивідуальних
VIP-клієнтів
Блокування доступу до карткового
0 грн.
Бізнес
рахунку, без ПДВ
обслуговування
індивідуальних
VIP-клієнтів
0 грн.
Призупинення операцій за рахунком
Бізнес
згідно заяви клієнта (постановка у
обслуговування
стоп-лист), без ПДВ
індивідуальних
VIP-клієнтів
Екстрене отримання готівки за
0 грн.
Бізнес
кордоном при втраті карти, без ПДВ
обслуговування
індивідуальних
VIP-клієнтів
0 грн.
Термінова зміна режиму використання
Бізнес
обслуговування картрахунку для ризикових платежів (в
т.ч. в Інтернеті), без ПДВ
індивідуальних
VIP-клієнтів
Надання виписки/довідки за елітними
100 грн (формування в
Бізнес
картками, без ПДВ
Приват24 – безкоштовно)
обслуговування
індивідуальних
VIP-клієнтів
1%
Комісія за поповнення "Скарбнички" з
Бізнес
обслуговування елітних карт, крім переказу коштів за
правилом накопичення «Округлення
індивідуальних
витрати», «Округлення залишку на
VIP-клієнтів
карті в кінці дня»
Роздрібний
Комісія за программою «Авто в лізинг»
4% в рахунок кредитних
бізнес
для миттєвої картки «Універсальна» коштів, безкоштовно в рахунок
власних коштів
4% в рахунок кредитних
Роздрібний
Комісія за программою «Авто в лізинг»
бізнес
для іменної картки «Універсальна» з коштів, безкоштовно в рахунок
власних коштів
фото
4% в рахунок кредитних
Роздрібний
Комісія за программою «Авто в лізинг»
коштів, безкоштовно в рахунок
бізнес
для миттєвої картки «Універсальна
власних коштів
Gold»
4% в рахунок кредитних
Роздрібний
Комісія за программою «Авто в лізинг»
бізнес
для іменної картки «Універсальна Gold» коштів, безкоштовно в рахунок
власних коштів
з фото
600 грн
Стягується додатково до
Відкриття карткового рахунку (в т.ч.
Бізнес
стандартного тарифу за
додаткового) преміального рівня з
обслуговування
відкриття карткового рахунку.
самостійним формуванням клієнтом
індивідуальних
номера карти (з комбинацією з
VIP-клієнтів
останніх 8 цифр), без ПДВ
17%
стягується щомісячно (в
Комісія за обслуговування поточного
Роздрібний
останній день місяця) протягом
рахунку(ів) Клієнта, щодо якого
бізнес/Бізнес
шести місяців у розмірі
встановлено неприйнятно високий
індивідуальних
щомісячного платежу від суми
рівень ризику
VIP-клієнтів
коштів, що знаходилась на
рахунку(ах) Клієнта на 31 день
від дня направлення
повідомлення Клієнту про
розірвання договору та
закриття рахунку, при цьому в
шостий місяць сплати комісії
вона дорівнює залишку коштів
на рахунку (ах) Клієнта.
0
Відкриття додаткового карткового
Бізнес
рахунку за ініціативою клієнта, що
обслуговування
належить до представників
індивідуальних
підприємств/установ будь-яких форм
VIP-клієнтів
власності, які проводять з Банком
спільні проекти та/або маркетингові
програми або з якими Банк має намір
проводити спільні проекти, та інших
Клієнтів, критерії яких визначає Банк
Відкриття карткового рахунку рівня
1 000 грн
Бізнес
World Black Edition
обслуговування
індивідуальних
VIP-клієнтів

414

415

Бізнес
обслуговування
індивідуальних
VIP-клієнтів
Бізнес
обслуговування
індивідуальних
VIP-клієнтів

Щомісячне обслуговування основного
карткового рахунку рівня World Black
Edition

400 грн

Відкриття карткового рахунку рівня
World Black Edition представникам
підприємств/установ будь-яких форм
власності, які проводять з Банком
спільні проекти та/або маркетингові
програми або з якими Банк має намір
проводити спільні проекти, та іншим
Клієнтам, критерії яких визначає Банк
Відкриття додаткового карткового
рахунку за ініціативою клієнта на своє
ім'я, в т.ч. на новий строк або у
випадку втрати (крадіжки) картки, без
ПДВ: - додаткова World Black Edition з
фото
Відкриття додаткового карткового
рахунку за ініціативою клієнта на ім'я
родича/довіреної особи, у т.ч. на новий
строк або у випадку втрати (крадіжки)
картки, без ПДВ: - додаткова World
Black Edition з фото до основної World
Black Edition
Щомісячне обслуговування протягом
одного року основного карткового
рахунку рівня World Black Edition
представників підприємств/установ
будь-яких форм власності, які
проводять з Банком спільні проекти та/
або маркетингові програми або з якими
Банк має намір проводити спільні
проекти, та інших Клієнтів, критерії
яких визначає Банк
Розмір обов’язкового щомісячного
платежу за карткою World Black Edition

0 грн

0 грн

416

Бізнес
обслуговування
індивідуальних
VIP-клієнтів

417

Бізнес
обслуговування
індивідуальних
VIP-клієнтів

418

Бізнес
обслуговування
індивідуальних
VIP-клієнтів

419

7% від заборгованості +
Бізнес
щомісячна комісія за
обслуговування
обслуговування
індивідуальних
VIP-клієнтів
0 грн
Відкриття додаткового карткового
Бізнес
обслуговування рахунку за ініціативою клієнта на своє
ім'я, в т.ч. на новий термін або у
індивідуальних
випадку втрати(крадіжки) картки, без
VIP-клієнтів
ПДВ:- додаткова Platinum з фото
Щомісячне обслуговування карткового Перші 12 місяців - 0 грн, після
Бізнес
12 місяців - 300 грн
обслуговування рахунку рівня Platinum для працівників
Банку — спеціалістів IT з
індивідуальних
кваліфікаційними рівнями Senior, Lead.
VIP-клієнтів
Перші 12 місяців пільговий період:
обслуговування безкоштовне. Після
закінчення пільгового періоду
стягується стандартний тариф — 300
грн в місяць

420

421

1 000 грн

0 грн

2.1.2. Поточні рахунки
2.1.2. Поточні рахунки.
У межах застосування цих правил нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
Фізичні особи-нерезиденти - іноземці, особи без громадянства, громадяни України, які мають постійне
місце проживання за межами України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають на території України;
Фізичні особи-резиденти - громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які мають постійне місце
проживання на території України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном;
Поточний рахунок - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей і
здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов
договору та вимог законодавства України.
2.1.2.1. БАНК відкриває кожному КЛІЄНТУ Банківський рахунок відповідно до Інструкції НБУ "Про порядок
відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах" після проходження
Клієнтом процедури Ідентифікації та здійснює його розрахунково -касове обслуговування .
2.1.2.2. Клієнт на підставі ст.634 Цивільного кодексу України приєднується до Умов та правил надання
банківських послуг шляхом підписання Анкети-заяви про приєднання до Умов та правил, що разом
становлять Договір банківського рахунку.
2.1.2.3. Забороняється використовувати поточні рахунки фізичних осіб для проведення операцій,
пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.
2.1.2.4. КЛІЄНТ зобов'язується:
2.1.2.4.1. Виконувати вимоги нормативних актів Національного банку України та чинного законодавства
України з питань здійснення розрахункових, касових та інших передбачених чинним законодавством
операцій.
2.1.2.4.2. Оплачувати операції по рахунку відповідно до Тарифів БАНКУ, що діють на момент їх
проведення.
2.1.2.4.3. Надавати БАНКУ довіреності на уповноважених представників для розпорядження коштами, що
знаходяться на рахунку.
2.1.2.4.4. Не використовувати поточний рахунок фізичної особи для проведення операцій, пов`язаних із
здійсненням підприємницької діяльності.
2.1.2.4.5. У тому випадку, якщо на адресу Клієнта Банку надходить платіж, по якому неможливо здійснити
зарахування грошових коштів за вказаними в ньому реквізитами через:
- Надходження в Банк коштів на рахунок Клієнта, який на поточний момент вже закрито або ще не
відкрито, або перебуває в стані не дозволяє провестизарахування коштів;
- Надходження в Банк коштів на рахунок Клієнта з зазначенням помилки вреквізитах одержувача (не вірне
вказівку валюти рахунку, допущена помилка вномері рахунку);
- Наявності картки Клієнта в зарплатному проекті який на поточний момент закінчує своє обслуговування в
Банку і проходить процедуру закриття;

Клієнт дає свою згоду банку змінити трасу платежу і здійснити зарахування зазначених коштів на його
технологічний рахунок ". У разі відсутності у Клієнта технологічного рахунку, Клієнт доручає Банку
здійснити його відкриття.
2.1.2.5. КЛІЄНТ доручає БАНКУ:
2.1.2.5.1. Проводити списання коштів з банківського рахунку в оплату послуг Банку за операції по рахунку
відповідно до діючих тарифів банку.
2.1.2.5.2 При настанні термінів платежу за наданими Банком Клієнту кредитами та / або кредитними
лімітами, або за кредитами, за якими Клієнт є Поручителем, Клієнт доручає Банку списувати грошові
кошти, які розміщені на банківських рахунках, в межах сум, що підлягають сплаті Банку ( здійснювати
договірне списання). Списання грошових коштів здійснюється відповідно до встановленого
законодавством порядку.
2.1.2.5.3. При отриманні інформації про несанкціонований списання грошових коштів з банківського
рахунку (у тому числі за допомогою SMS інформування від Банку) Клієнт зобов'язується негайно
повідомляти про це в Банк. При настанні вищевказаних випадків необхідно звернутися у відділення Банку,
в якому відкрито банківський рахунок або зателефонувати за номером 3700 (круглосуточно. Безкоштовно
по Україні).
2.1.2.6. Банк зобов'язується:
2.1.2.6.1. Здійснювати розрахунково-касове обслуговування клієнта за готівковим і безготівковим
розрахунками відповідно до чинного законодавства України, Тарифами БАНКУ, що діють на момент
здійснення операції.
2.1.2.6.2. Здійснювати своєчасне зарахування та списання коштів на / з рахунку (рахунків) КЛІЄНТА.
2.1.2.6.3. Забезпечувати збереження коштів КЛІЄНТА.
2.1.2.6.4. Передавати Клієнту (його представнику за довіреністю) на його вимогу розрахункові документи,
які підтверджують списання / зарахування коштів на / з рахунку КЛІЄНТА і виписку за рахунком
(рахунками) на наступний банківський день за попередній.
2.1.2.6.5. Зберігати таємницю операцій за рахунком (рахунками) Клієнта. Без згоди Клієнта відомості третім
особам з питань здійснення операцій по рахунку (рахунках) можуть бути надані тільки у випадках,
передбачених чинним законодавством України
2.1.2.6.6. При надходженні на ім'я Клієнта грошових коштів у валюті, відмінній від валюти Банківського
рахунку, а саме - в одній з базових валют, в яких оформляються Банківські рахунки фізичних осіб, Банк
зобов'язується відкрити Банківський рахунок у валюті переказу та призвести зарахування грошових коштів
на рахунок.
2.1.2.6.7. Зарахування платежу в іноземній валюті в межах України на поточний рахунок в іноземній валюті
фізичної особи (резидента або нерезидента) здійснюється шляхом переказу коштів в іноземній валюті з
іншого власного рахунку (Постанова НБУ №365 від 16.09.2013г.).
При надходженні платежу в іноземній валюті в межах України на поточний рахунок фізичної особи від
третіх осіб, Банк здійснює продаж таких надходжень на міжбанківському валютному ринку України та
зараховує гривню від продажу іноземної валюти на поточний рахунок в національній валюті фізичної особи
(резидента або нерезидента) *.

* Ця вимога не поширюється на операції:
по зарахуванню безготівкових коштів родичам;
з валютою, отриманої в порядку спадкування;
по зарахуванню коштів за рішенням суду або за рішенням інших органів, що підлягає примусовому
виконанню;
з цінними паперами закордонних емітентів, які в установленому порядку допущені до обігу в Україні (в
тому числі виплата доходу за цими цінними паперами)
по зарахуванню коштів від погашення іменних ощадних (депозитних) сертифікатів, номінованих в іноземній
валюті і відсотків по ним;
по зарахуванню відсотків, нарахованих на залишок коштів на власному поточному або депозитному
рахунках;
з казначейськими зобов'язаннями України та облігаціями внутрішньої державної позики;
купівлі-продажу, обміну (конвертації) іноземної валюти у випадках, встановлених законодавством України,
в тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України;
за договорами дарування;
зарахування коштів для забезпечення витрат працівника на відрядження за кордон;
по поверненню коштів (помилково перерахованих або надміру сплачених).
2.1.2.7. КЛІЄНТ має право:
2.1.2.7.1. Самостійно розпоряджатися коштами на своєму рахунку (рахунках), за винятком випадків,
передбачених чинним законодавством.
2.1.2.7.2. Ініціювати закриття поточного рахунку за бажанням клієнта на підставі його заяви про закриття
поточного рахунку, яка подається банку в електронній формі засобами інформаційних, телекомунікаційних,
інформаційно-телекомунікаційних систем, і підтверджується електронним підписом, через ОТР-пароль з
фінансового номеру телефону клієнта.
2.1.2.7.3. Вимагати своєчасного і повного здійснення розрахунків та інших обумовлених цим Договором
послуг.
2.1.2.8. БАНК має право:
2.1.2.8.1. Використовувати кошти КЛІЄНТА, що знаходяться на рахунку (рахунках), гарантуючи їх наявність
і проведення операцій відповідно до нормативних актів НБУ.
2.1.2.8.2. Відмовити КЛІЄНТУ (мотивовано, з посиланням на підстави, передбачені чинним законодавством
України) у здійсненні розрахункових та касових операцій у разі оформлення документів з порушенням
вимог чинного законодавства та нормативних актів НБУ, або відмови КЛІЄНТА в наданні документів та
відомостей, необхідних для здійснення ідентифікації КЛІЄНТА, згідно з чинним законодавством,
визначення суті його діяльності та фінансового стану, або у разі встановлення, що ця фінансова операція

може мати відношення або призначатися для фінансування терористичної діяльності, а також в інших
випадках, встановлених законодавством.
2.1.2.8.3. При непогашенні заборгованості клієнтів за кредитами та / або кредитними лімітами, отриманим
КЛІЄНТОМ у БАНКУ, або за кредитами, за якими клієнт є поручителем, за відсотками за їх користування, а
також платежах за цим договором у встановлені терміни, БАНК має право проводити списання коштів,
розміщених на даному рахунку, а також робити погашення заборгованості не забороненим законодавством
способом.
2.1.2.8.4. У разі проведення операцій, пов'язаних з підприємницькою діяльністю, Банк має право
проводити договірне списання коштів з рахунку клієнта, з подальшим поверненням цих коштів платнику.
2.1.2.8.5. У разі надходження до банку міжбанківського переказу з реквізитами одержувача, за якими
неможливо зарахування грошових коштів, банк має право звернутися до відправника коштів,
запропонувавши йому відкрити поточний рахунок на умовах, передбачених цим розділом і видати
розпорядження на зарахування зазначених коштів на цей рахунок, після чого здійснити подальший
переказ одержувачу по коректним реквізитами.
2.1.2.8.6. З моменту підписання фізичною особою Анкети-заяви та проведення його ідентифікації в банку,
між Банком та клієнтом укладений договір поточного рахунку шляхом приєднання клієнта до
запропонованого Банком договору. Якщо фізична особа (у тому числі неповнолітній) вже має в банку
рахунок, то цей клієнт ідентифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку.
Для відкриття рахунку, банк повинен встановити особу клієнта і отримати від нього розпорядження на
відкриття рахунку.
2.1.2.9. Відповідальність Сторін:
2.1.2.9.1. Клієнт приймає на себе повну відповідальність за операції, по поточному рахунку, проведені ним
особисто, за його дорученням або уповноваженими ним особами.
2.1.2.9.2. В разі застосування до БАНКУ санкцій у результаті помилкових, винних, протиправних дій
КЛІЄНТА, останній зобов'язується відшкодувати всі понесені БАНКОМ внаслідок цього збитки в повному
обсязі.
2.1.2.9.3. БАНК не несе відповідальності за зобов'язаннями Клієнта.
2.1.2.10. У разі настання обставин форс-мажору (пожежа, повінь, землетрус, військові дії тощо), що не
залежать від волі сторін і перешкоджають виконанню зобов'язань за цим договором, терміни виконання
таких зобов'язань відповідно відсуваються на час дії обставин форс-мажору. Ці зобов'язання підлягають
негайному виконанню після припинення дії форс-мажору.
2.1.2.11. КЛІЕНТ підтверджує, що вся представлена ним інформація є правильною і зобов'язується про всі
зміни повідомляти банк не пізніше 15 днів з моменту їх виникнення. КЛІЄНТ не заперечує проти
інформування його про стан банківського рахунку через e-mail або за допомогою SMS.
2.1.2.12. Операції, що проводяться з використанням Платіжної Картки.
2.1.2.12.1. Для відображення операцій, що проводяться з використанням Платіжної Картки, Банк відкриває
Клієнту Картрахунок. При цьому, зарахування заробітної плати, стипендії, пенсії, соціальної допомоги та
інших, передбачених чинним законодавством соціальних виплат, зараховуються і враховуються Банком на
окремому Картрахунку, який містить спеціальний додатковий параметр.
2.1.2.12.2. Операції з використанням Картки проводяться в межах витратного ліміту за Карткою.

2.1.2.12.3. У випадку якщо валюта операції відрізняється від валюти Картрахунку, сума операції
конвертується у валюту Картрахунку за обмінним курсом АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що діє на дату і час
проведення АТ КБ «ПриватБанк» операції.
2.1.2.12.4. Курс конвертації, що діє на момент обробки операцій Банком, може не збігатися з курсом, який
діяв при її здійсненні. Виникла внаслідок цього курсова різниця не може бути предметом претензії з боку
Клієнта.
2.1.2.12.5. Операції, що здійснюються на території України держателями платіжних карток, проводяться
тільки у валюті Україні. Виняток становить одержання клієнтами готівки з своїх картрахунків в іноземній
валюті в касах і через банкомати Банку.
2.1.2.12.6. Клієнт зобов'язаний контролювати достатність коштів на Картрахунку, необхідних для списання
Банком комісій за проведення операцій по Картрахунку, передбачених Тарифами.
2.1.2.12.7. При вступі на Картрахунок в безготівковому порядку або шляхом внесення готівкових грошових
коштів сум у валюті, відмінній від валюти Рахунку Карти, Банк має право провести конвертацію надійшла /
внесеної суми за курсом Банку, що діє на момент її зарахування на Картрахунок.
2.1.2.12.8. Банк в безакцептному порядку списує з Рахунку Карти суми, передбачені в абзаці 1 п.
2.1.2.12.9., п.п.2.1.2.12.13-2.1.2.12.15. цих Умов використання карт, а також суми, передбачені Договором,
на підставі розрахункових (розрахунково-касових) документів, а також суми, що підлягають списанню
відповідно до чинного законодавства України.
2.1.2.12.9. Клієнт зобов'язаний відшкодувати Банку:
плати, передбачені Тарифами, якщо інше не передбачено п. 2.1.2.12.10.;
суми операцій, здійснених за Карткою (в т.ч. за додатковими Картах) або з використанням реквізитів Карт
(и), в тому числі, суми заборгованості по Картрахунку;
суми операцій, здійснених в порушення цього Договору, суми, пов'язані із запобіганням і розслідуванням
незаконного використання Карт (и), а також з примусовим стягненням заборгованості Клієнта відповідно до
калькуляції фактичних витрат;
суми операцій, раніше зараховані Банком за заявами про спірних операціях, визнаним Банком у ході
розслідування необгрунтованими;
суми, помилково зараховані Банком на Картрахунок Клієнта.
2.1.2.12.10. У разі відсутності грошових коштів на картковому рахунку позичальника, що привело до
невиконання або неналежного виконання Позичальником зобов'язання зі сплати комісії відповідно до
Тарифів, Клієнт сплачує Банку штраф у розмірі 100% від розміру неналежно сплаченої комісії. Сплата
штрафу здійснюється Клієнтом за кожний місяць такого порушення, починаючи з останнього місяця
належного виконання клієнтом зобов'язання по сплаті комісії.
2.1.2.12.11. У разі відкриття Картрахунку для здійснення цільових виплат (заробітна плата, соціальні
виплати), оплата обслуговування Картрахунку може здійснюватися Підприємством згідно з "Договором про
розрахунково-касовому обслуговуванні підприємства з видачі заробітної плати з використанням платіжних
карт" між Банком і Підприємством, зазначеним Клієнтом в заяві, якщо це передбачено умовами такого
договору.

2.1.2.12.12 У разі виникнення необхідності щодо надання інформації Підприємству для декларування
доходів Клієнта в порядку, передбаченому п. 3.1.2.2.2.8. цих Умов і правил, банк звертається до Клієнта у
будь-який спосіб з перерахованих в пункті 1.1.3.2.10. цих Умов і правил, із запитом про отримання згоди
Клієнта на надання такої інформації Підприємству. Інструкцію про порядок надання згоди або незгоди на
передачу такої інформації, банк вказує у відповідному своєму зверненні.
2.1.2.12.13. У разі якщо сума заборгованості по Картрахунку, за яким передбачено овердрафт, перевищує
ліміт овердрафту, або у разі виникнення заборгованості по Картрахунку, за яким овердрафт не
передбачений, зменшувати на суму невиконаного грошового зобов'язання доступний для здійснення
операцій залишок по інших Картах Клієнта в Банку до погашення суми заборгованості. У разі перевищення
лімітів овердрафту / кредиту за рахунками інших Карт Клієнта, за якими передбачений овердрафт / кредит,
або у разі виникнення заборгованості по рахунках інших карт Клієнта, за якими овердрафт не
передбачений, зменшувати на суму заборгованості (суму перевищення ліміту овердрафту / кредиту)
доступний для здійснення операцій залишок по Карті до погашення Клієнтом заборгованості.
2.1.2.12.14. Клієнт погоджується з тим, що у разі виникнення простроченої заборгованості по Картрахунку,
за яким передбачено овердрафт, або виникнення заборгованості по Картрахунку, за яким овердрафт не
передбачений, Банк має право на безакцептне списання суми невиконаного грошового зобов'язання у
межах залишку за іншими Картрахунку Клієнта в Банку . Для цих цілей Клієнт уповноважує Банк
конвертувати грошові кошти, що знаходяться на картрахунку клієнта, у валюту невиконаного Клієнтом
грошового зобов'язання перед Банком за обмінним курсом, встановленим Банком на дату списання
грошових коштів.
2.1.2.12.15. У разі виникнення простроченої заборгованості по картрахунку інших Карт Клієнта (кредитних
або Карт з овердрафтом) або виникнення заборгованості по картрахунку, овердрафт за яким не
передбачено, Банк має право на безакцептне списання з Картрахунку суми невиконаного грошового
зобов'язання у межах залишку на Картрахунку. Для цих цілей Клієнт уповноважує Банк конвертувати
грошові кошти, що знаходяться на Картрахунку, у валюту невиконаного Клієнтом грошового зобов'язання
перед Банком за обмінним курсом, встановленим Банком на дату списання грошових коштів.
2.1.2.12.16. Клієнт погоджується з тим, що Банк має право на безакцептне списання з Картрахунку в межах
залишку на Картрахунку суми грошового зобов'язання за іншими договорами Клієнта, якщо таку умову
передбачено відповідним договором. Для цих цілей Клієнт уповноважує Банк конвертувати грошові кошти,
що знаходяться на Картрахунку, у валюту невиконаного Клієнтом грошового зобов'язання перед Банком за
обмінним курсом, встановленим Банком на дату списання грошових коштів.
2.1.2.12.17. Банк має право вносити виправлення в помилкові записи за операціями з картрахунку (у
виписки по картрахунку), в тому числі що вимагають списання коштів з картрахунків, без додаткового
узгодження з Клієнтом; а також вносити зміни до запису за операціями з картрахунку (у виписки по
картрахунку) у разі збою в роботі бази даних, а також проводити всі необхідні дії для відновлення скоєних
Клієнтом операцій.
2.1.2.12.18. Банк має право регулярно здійснювати моніторинг коштів Клієнта, що знаходяться на
карткових рахунках клієнта.
2.1.2.13. Картка для виплат, "Універсальна", "Універсальна GOLD", Юніора.
Закінчився термін дії більше 12 місяців тому, впродовж 6 останніх місяців не було жодної клієнтської
операції, відсутні інші активні картки - тариф у розмірі 100 гривень за рік, але не більше залишку коштів на
картці, без ПДВ;

Закінчився термін дії більше 24 місяців тому, впродовж 6 останніх місяців не було жодної клієнтської
операції, відсутні інші активні картки - у розмірі 500 гривень за рік, але не більше залишку коштів на картці,
без ПДВ.
2.1.2.14. Рахунок «Бонус Плюс».
2.1.2.14.1. Впродовж 500 останніх днів не було жодної операції, відсутні активні картки - тариф у розмірі
100 гривень/рік, але не більше залишку коштів на картці, без ПДВ; у розмірі 500 гривень/рік, але не більше
залишку коштів на картці, без ПДВ в наступні роки.
2.1.2.15. Клієнт дає доручення Банку при настанні строків платежів за договорами страхування для
від'їзждаючих за кордон, що укладаються між Держателями елітних платіжних карт та страховою
компанією, здійснювати списання грошей зі свого Картрахунку в пользу страхової компанії в розмірі
страхових виплат по таким договорам. (договірне списання).
2.1.2.16. Закриття Картрахунку і повернення залишку грошових коштів з Картрахунку здійснюється за
заявою Клієнта за умови погашення овердрафту, відсутності іншої заборгованості та завершення заходів
щодо врегулювання спірних транзакцій після закінчення 45-ти календарних днів:
з дати здачі всіх Карток, відкритих до цього рахунку, або закінчення терміну дії Карт;
або з дати подання заяви про закриття Карт (и) Visa Electron або Maestro, випущеної до Картрахунку;
або з дати подачі заяв про втрату кожної з загублених Карт при неможливості здачі до Банку діючих Карт.
2.1.2.17. Банк має право закрити Картрахунок при відсутності грошових коштів на Картрахунку і операцій
за Карткою протягом терміну її дії.
2.1.2.18. Банк має право не здійснювати закриття Картрахунку за наявності непогашеної заборгованості за
кредитами, відкритим в Банку.
2.1.2.19. У разі наявності у Клієнта власника елітної Карти (Platinum, MC World Black Edition, MC World
Signia, VISa Infinite) сервісної картки Priority Pass закриття Картрахунку та повернення залишку коштів з
Картрахунку здійснюється за заявою Клієнта за умови погашення овердрафту, відсутності іншої
заборгованості та завершення заходів щодо врегулювання спірних транзакцій після закінчення 100-та
календарних днів:
* з дати здачі всіх Карток, відкритих до цього рахунку, або закінчення строку дії Карт, і здачі сервісної картки
Priority Pass;
* або з дати подачі заяви про втрату кожної з загублених Карт, в тому числі і сервісної картки Priority Pass,
при неможливості здачі в Банк діючих Карт.
2.1.2.20. У випадку наявності у Клієнта картки MasterCard World клієнт:
- автоматично підключається до програми MasterCard Reward System (далі - Програма), яка передбачає
отримання бонусних балів за кожну транзакцію в торговельній мережі;
- погоджується отримувати рекламну кореспонденцію по електронній пошті, прямій розсилці, по SMS, у
повідомленнях мобільного додатку «Приват24» та через колл-центр від MasterCard та ПриватБанку
відповідно до Положення про конфіденційність цієї Програми;

- погоджується із обробкою своїх особистих даних з метою участі в Програмі, а також із отриманням
персоналізованого контенту та найвідповідніших пропозицій (що можуть включати, серед іншого, рекламні
акції, наприклад, лотереї, розіграші та змагання). Особисті дані, оброблені в контексті цієї Програми,
можуть збиратися безпосередньо українським представництвом "MasterCard", організатором рекламних
акцій чи банком-емітентом. Деякі з особистих даних Клієнта можуть розголошуватися іншим установам, що
беруть участь в Програмі, зокрема, партнерам викупу. Клієнт погоджуюся із передачею особистих даних
для "MasterCard International" в США у відповідності до Закону України “Про захист особистих даних”.
"MasterCard International" схвалено відповідно до вимог угоди "надійного захисту", що встановлюються
Міністерством торгівлі США та Європейською комісією для забезпечення надійного рівня захисту
відповідно до закону про захист даних Європейського Союзу
- погоджується передавати для "MasterCard Europe sprl", "MasterCard International Incorporated" (та всіх
установ, що беруть участь у проведенні цієї Програми), та, зокрема, партнерів викупу, свої особисті дані,
що містять банківську таємницю в значенні, передбаченому в статті 60 Закону України № 2121-III “Про
банки та банківську таємницю” від 07 грудня 2000 року – в обсязі, потрібному для забезпечення моєї
дійсної участі в Програмі
- погоджується отримувати послуги, пов’язані з Програмою, починаючи з моменту його залучення
- підтверджує, що не може отримувати переваг від спеціальних прав виходу з Програми, безкоштовно та
без повідомлення причин, шляхом надання відповідної письмової заяви впродовж десяти днів від дати
його залучення у відповідності до Цивільного кодексу України або у відповідності до подібного чинного
законодавчого акту
2.1.2.21. Клієнт дає розпорядження банку на відкриття додаткових договорів або рахунків до Карти
ЮНІОРА: Бонус Плюс, Карта Mini, Карта Киянина, послуга накопичення «Скарбничка» та ін.
Розпорядження може бути подано в паперовому вигляді (Анкета Клієнта на оформлення картки Юніора), у
віддаленому режимі по телефону або в електронному вигляді (дистанційне розпорядження на відкриття
рахунку), що є підтвердженням відкриття рахунку.
2.1.2.22. При здійсненні Клієнтом за межами митної території України операцій з Платіжною картою, Банк
здійснює списання з Карткового рахунку Клієнта грошових коштів у сумі, отриманої від Міжнародної
Платіжної системи та зконвертувати у валюту карти за курсом, який діяв в Банку для таких операцій в день
скоєння її, а також комісію за операцію згідно тарифів для Платіжної картки, за її наявності.
2.1.2.23. Для власників елітних карток VISA Platinum, MasterCard Platinum, MasterCard World Black Edition,
MasterCard World Elite і VISA Infinite закриття Карткового рахунку і повернення залишку грошових коштів з
Карткового рахунку виконується за заявою Клієнта за умови погашення овердрафту, відсутності іншої
заборгованості і завершення заходів по врегулюванню спірних транзакцій після закінчення 100-та
календарних днів. При цьому Клієнт доручає Банку проводити списання грошових коштів з Карткового
рахунку за користування послугою LoungeKey згідно п. 2.1.2.2.17. до закриття Карткового рахунку.
2.1.2.24. Усі грошові кошти, розміщені на поточних (карткових) рахунках фізичних осіб та фізичних осібпідприємців є вкладами, відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
Повернення коштів, розміщених на поточних (карткових) рахунках фізичних осіб та фізичних осібпідприємців гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі -ФГВФО). Перед відкриттям
рахунку Клієнт ознайомився з довідкою про систему гарантування вкладів, з розміром гарантованої суми
відшкодування за вкладами і переліком умов, при яких фонд не відшкодовує кошти, відповідно до статті 26
Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Повна добірка нормативних актів
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб розміщена на сайті ФГВФО (www.fg.gov.ua).

У випадках, якщо умовами укладеного між Банком та Клієнтом договору передбачено нарахування
відсотків на залишок на поточному (картковому) рахунках, банк припиняє нарахування відсотків за
договором в день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, або у день прийняття
Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
Відшкодування фондом коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в гривні за офіційним курсом
Національного банку на день початку процедури виведення банку з ринку та здійснення тимчасової
адміністрації або на день початку ліквідації банку.

Тарифи
№
Бізнес
тарифу

Назва послуги

Тариф

1

Напрямок
Відкриття поточного
«Роздрібний
рахунку фізичної особи
бізнес»

Безкоштовно

2

Напрямок
Поповнення поточного
«Роздрібний рахунку у відділенні
бізнес»
Банку

Безкоштовно

3

Обслуговування
поточного \ банківського
рахунку після
переведення в режим
«сплячого» рахунку
(рахунки за яким 12
(дванадцять) і більше 12
Напрямок
(дванадцяти) місяців не
"Роздрібний
відбувалося руху
бізнес"
грошових коштів ні по
зарахуванню, ні по
списанню) і за умови, що
на рахунку є залишок
грошових коштів. Період
списання комісії
щомісяця.

У рамках
залишку на
рахунку, але не
більше 10
гривень.

Примітка

4

Напрямок
Виплата готівкових
«Роздрібний коштів з поточного
бізнес»
рахунку

національна
валюта: 1% від
суми переказу
min 5 гривень
іноземна
валюта: 1% від
суми переказу
min екв. 1
одиниці валюти
в гривні за
курсом НБУ

2.1.3. Карта для виплат
2.1.3. Карта для виплат.
2.1.3.1 Загальні положення.
Ці Умови використання Карти для Виплат АТ КБ «ПРИВАТБАНКУ» (надалі - «Умови використання карт»),
Пам'ятка Власника Карти для Виплат ( «Пам'ятка Клієнта / Довідка про умови кредитування»), Тарифи на
випуск і обслуговування Карт для Виплат («Тарифи»), встановлюють правила випуску, обслуговування і
використання міжнародних Карт для Виплат Банку (надалі - «Карт»).
Банк випускає Клієнту Карту на підставі Анкети-заяви про надання послуг, належним чином заповненої та
підписаної Клієнтом. Випуск Карти та відкриття Рахунку Карти здійснюється у разі прийняття Банком
позитивного рішення щодо можливості випуску Клієнту карти заявленого Клієнтом виду.
Клієнт зобов'язується виконувати правила випуску, обслуговування і використання Карт для Виплат Банку і
за наявності додаткових карток забезпечити виконання правил Власниками додаткових карток.
2.1.3.2. Умови обслуговування
2.1.3.2.1. Для надання послуг Банк видає Клієнту Картку, її вид визначений у Пам'ятці Клієнта / Довідці про
умови кредитування і Заяві, підписанням якої Клієнт і Банк укладають Договір про надання банківських
послуг. Датою укладення Договору є дата отримання Карти, зазначена в Заяві.
Договір укладається терміном на п'ять років (за виключенням Преміальних карток (Platinum, МС World Elite
і VISA Infinite).
Договір щодо обслуговування Преміальних карток укладається терміном на один рік для Platinum, МС
World Elite та на два роки для VISA Infinite.
Строк дії Преміальних карток відповідає строку дії Договору.
Якщо за місяць до закінчення терміну дії договору жодна із сторін письмово не відмовилася від Договору, а
для Преміальних карток при виконанні додаткової умови - погашення поточної заборгованості в повному
обсязі, він продовжується на такий же термін з одночасним перевипуском Карти.
2.1.3.2.2. Карта може використовуватися для будь-яких грошових зарахувань: зарплата, пенсія, аванси,
відрядні, стипендія, всіх видів соціальних допомог, а так же грошових переказів від родичів та ділових
партнерів.
2.1.3.2.3. Виплати зарплати, стипендії, пенсії, авансів, а так же соціальних допомог визначаються як
цільові виплати та здійснюються:
для зарахувань зарплати, авансу - на Зарплатну картку для виплат;
для пенсій на Пенсійну картку для виплат;
для стипендії на Студентську картку для виплат;
для соціальних допомог на Соціальну картку для виплат.
2.1.3.2.4. Виплати інших грошових переказів, депозитів, здійснюються на Розрахункову карту для виплат.
2.1.3.2.5. Карта може використовуватися для будь-яких грошових зарахувань одночасно при цьому Банк
відкриває окремий рахунок для цільових зарахувань.

2.1.3.2.6. Карта є власністю Банку і видається у тимчасове користування.
2.1.3.2.7. Банк має право відмовити Клієнту без пояснення причин у видачі або перевипуску Карти в разі
надання ним у Заяві невірної інформації, нестійкого фінансового стану або наявності інших даних, що
свідчать про неможливість видачі (перевипускати) Карти даній особі.
2.1.3.2.8 Карта може бути використана Власником для оплати товарів і послуг, отримання / внесення
готівкових грошових коштів у банківських установах і через банкомати, для здійснення інших банківських
операцій, передбачених Договором. З використанням Картки Клієнт отримує можливість здійснювати
операції через віддалені канали обслуговування.
2.1.3.2.9 Порядок здійснення Платіжних операцій з використанням Карти, стікера PayPass а також порядок
отримання Кредиту регулюється чинним законодавством України, нормами Міжнародних платіжних систем
Visa International, MasterCard International, даним Договором та Тарифами Банку
2.1.3.2.10. Банк залишає за собою право в будь-який момент на власний розсуд змінювати набір операцій,
послуг і функцій, виконуються з використанням Картки. Проведення операцій з використанням Картки
через пристрої самообслуговування Банку, передбачені Договором, може бути обмежена в банкоматах
інших банків.
2.1.3.2.11. Клієнт може отримати додаткову карту на своє ім'я, а також надати доступ до картрахунку
Довіреною особам. При наданні Клієнтом в Банк необхідного пакета документів Банк приймає рішення про
відкриття Клієнту або довіреним особам додаткової картки. Отримати у співробітника Банку як додаткову
до основного рахунку. Самостійно за допомогою банкомату або при зверненні до співробітника Банку
здійснити прив'язку додаткової картки до основного рахунку. Використання платіжних карт Клієнтом або
його довіреними особами здійснюється згідно цього Договору.
Для обмеження доступу до коштів Клієнта довіреним особам, Клієнту необхідно закрити основний рахунок.
2.1.3.2.12. При отриманні Карти Власник зобов'язаний підписати Карту в спеціально відведеному на карті
місці. Відсутність або невідповідність підпису на Карті підпису, що проставляється Держателем на
документі за операціями з використанням Картки, може бути підставою для відмови в проведенні операції
з використанням Картки і вилученню такої Карти з обігу
2.1.3.2.13. Закінчення строку дії Картки, її втрата або пошкодження не викликає припинення договірних
відносин між банком і клієнтом та/або закриття пов'язаного з нею поточного рахунку клієнта
2.1.3.2.14. Термін дії карток миттєвого випуску продовженню не підлягає, якщо інше не передбачено
технологічними особливостями конкретного продукту
2.1.3.2.15. Для перевипуску Карти до закінчення її терміну дії Клієнт повинен звернутися у відділення
Банку.
2.1.3.2.16. Замовлені Клієнтом Карти, в тому числі продовжені на новий термін дії, але не отримані,
зберігаються в Банку для видачі Клієнту не більше 3-х місяців, після чого можуть бути знищені в
установленому Міжнародними платіжними системами порядку.
2.1.3.2.17. Клієнт несе повну відповідальність за несанкціоноване отримання грошових коштів з рахунку
третіми особами, в разі якщо його дії або бездіяльності призвели до втрати електронного платіжного
засобу, розголошенню ПІНа або іншої інформації, яка дає можливість ініціювати платіжну операцію.

2.1.3.2.18. Введення ПІНу або дії Клієнта з підключення Стікера PayPass до терміналу для оплати товарів,
послуг в торгово-сервісних підприємствах є підтвердженням доручення Клієнта на списання грошових
коштів з Карткового рахунку на оплату товарів, послуг в торгово-сервісних підприємствах.
2.1.3.2.19. Клієнт несе повну відповідальність за несанкціоноване отримання грошових коштів з рахунку
третіми особами з використанням Стікера PayPass, в разі якщо його дії або бездіяльність призвели до
втрати електронного платіжного засобу, розголошенню ПІНа або іншої інформації, яка дає можливість
ініціювати платіжну операцію..
2.1.3.2.20. Дзвінок Клієнта в Банк або відправка SMS-повідомлення на номер 10060, а також введення
одноразового (динамічного) пароля, одержуваного Клієнтом на телефон або в мобільний додаток
«Приват24», є акцептом доручення Клієнта на видачу грошових коштів з Карткового рахунку через
банкомат без фізичної присутності картки.
2.1.3.2.21 Клієнт може використовувати Стікер PayPass для переказу коштів з Карткового рахунку.
2.1.3.2.22. У разі зарахування на рахунок Клієнта помилкового перекладу, при надходженні в Банк від
суб'єкта помилкового перекладу письмового вимоги про повернення помилкового переказу, Клієнт доручає
Банку списати з його рахунку грошові кошти в розмірі помилкового перекладу, розмір якого передбачений в
письмовій вимозі і , зарахувати їх на рахунок суб'єкта помилкового перекладу, зазначений у письмовій
вимозі (здійснити договірне списання). При цьому, письмове повідомлення суб'єкта помилкового
перекладу має бути завірене підписами посадових осіб, уповноважених на підписання фінансових
документів, і скріплено печаткою суб'єкта помилкового перекладу. Договірне списання грошових коштів з
рахунку Клієнта, здійснюється меморіальним ордером Банку.
2.1.3.3. Обов'язки Банку
2.1.3.3.1. Обслуговувати Картрахунок в порядку і на умовах, передбачених цим Договором, правилами
Міжнародних платіжних систем, за якими обслуговуються Карти, чинним законодавством.
2.1.3.3.2 Клієнт доручає Банку списувати з Картрахунку суми грошових коштів у розмірі здійснених
Клієнтом або його довіреними особами операцій відповідно до правил Міжнародних платіжних систем, а
також вартість послуг, визначену Тарифами Банку при настанні термінів платежу.
2.1.3.3.3 Клієнт доручає Банку здійснювати списання грошових коштів з рахунків Клієнта, відкритих у
валюті кредитного ліміту, у межах сум, що підлягають сплаті Банку за цим Договором, при настанні термінів
платежів, списання грошових коштів з рахунків Клієнта, у разі настання термінів платежів по інших
договорах Клієнта в розмірах, визначених цими договорами, а також списання грошових коштів Клієнта, у
межах сум, що підлягають сплаті Банку за зобов'язаннями третіх осіб, де Клієнт є заставодавцем, якщо
грошові кошти Клієнта, майнові права на які знаходилися в заставі за зобов'язаннями третіх осіб, були
зараховані на рахунок Клієнта (договірне списання). Банк проводить списання коштів у грошовій одиниці
України/іноземній валюті з будь-якого рахунку Клієнта у розмірі, еквівалентному сумі заборгованості в
іноземній валюті/національній валюті України за договором, і купівлю/продаж іноземної валюти на
Міжбанківському Валютному Ринку України. Списання коштів з будь-якого рахунку Клієнта, відкритого
Банком, оформляється меморіальним ордером.
2.1.3.3.4. У разі виникнення Овердрафту або отримання усного або письмового повідомлення Держателя
або довіреної особи, переданого в порядку, передбаченому Правилами, про втрату/крадіжку Картки або
про можливість несанкціонованого використання Картки третіми особами забезпечити призупинення
розрахунків з використанням Картки.

2.1.3.3.5. Не рідше одного разу на місяць способом, зазначеним у Заяві, надавати Держателю виписки про
стан картрахунку і про вироблених за минулий місяць операції по картрахунку. При підключенні держателя
до системи Інтернет-банкінгу Приват24 виписки надаються через цей комплекс. У іншому випадку виписки
надаються у відділенні банку, через банкомат і термінал самообслуговування.
2.1.3.3.6. Зараховувати на додатковий картковий рахунок Бонуси, отримані від здійснення видаткових
операцій в торгово-сервісній мережі, що бере участь в спільній програмі «Бонус Плюс», а також надавати
Клієнту інформацію про доступний обсязі бонусів і забезпечувати можливість їх використання при оплаті
товарів і послуг у торгово-сервісній мережі, що бере участь в спільній програмі «Бонус Плюс».
2.1.3.3.7. Клієнт, який допустив порушення виконання більше одного кредитного зобов'язання перед
Банком, в тому числі, Клієнт, поручився за виконання грошового зобов'язання іншого Клієнта перед
Банком, виконання грошових зобов'язань яким Банку були порушені, доручає приймати і розподіляти
грошові кошти для погашення простроченої кредитної заборгованості в черговості, певної самостійно
Банком, з пріоритетом погашення беззаставних кредитних зобов'язань, для чого Клієнт доручає
сформувати та надати на підпис необхідні касові документи.
2.1.3.3.8. Дотримуватися банківської таємниці по операціях Клієнта відповідно до вимог чинного
законодавства.
2.1.3.3.9. Клієнт доручає банку списувати з поточних рахунків Клієнта регулярні страхові платежі на
рахунок ПрАТ «СК «Інгоcстрах"/ТДВ СК "Кредо", зазначений у договорі страхування, за умови настання
строків сплати таких платежів відповідно до умов договору страхування та підтвердження Клієнтом
розпорядження на проведення списання у порядку, передбаченому п.1.1.3.2.10 цих Умов та правил.
2.1.3.4. Права Банку.
2.1.3.4.1. Призупинити дію Карт, а також відмовити в продовженні терміну дії Карт при здійсненні операцій,
що суперечать інтересам Клієнта або Банку, з використанням Карт або нанесеної на них інформації.
2.1.3.4.2 У випадках порушення Власником або Довіреною особою вимог чинного законодавства України
та / або умов даного Договору і / або у разі виникнення Овердрафту Банк має право зупинити здійснення
розрахунків за Карткою (заблокувати Картку) та / або визнати Карту недійсною до моменту усунення
зазначених порушень, а також вимагати дострокового виконання боргових зобов'язань у цілому або в
певній Банком частці у разі невиконання Держателем та / або Довіреною особою Держателя своїх
боргових зобов'язань та інших зобов'язань за цим Договором.
2.1.3.4.3. Банк має право припинити договір в односторонньому порядку.
2.1.3.4.4. З урахуванням особливостей програмного забезпечення БАНКУ, при продовженні терміну
договору або змінитарифного плану за договором, БАНК має право змінити номера рахунку і договору без
укладання додаткових угод до даного договору.
При цьому новий номер рахунка відображається у виписці по карті.
2.1.3.4.5. Відмовити в безкоштовному оформленні картки для виплат або картки для виплат рівня GOLD в
разі, якщо протягом року (365 днів) клієнтом вже було оформлено шість або більше карток для виплат,
карток для виплат рівня GOLD, карток "Універсальна", карток "Універсальна" рівня GOLD або карток
Юніора. Період дії обмеження - 1 рік (365 днів).
Всі наступні картки в період обмеження клієнт може оформити на платній основі згідно чинних тарифів
банку.

2.1.3.5. Обов'язки Клієнта
2.1.3.5.1. Не передавати Карти, Піни третім особам, не використовувати Картки або нанесені на них дані в
цілях, не передбачених цим Договором або що суперечать чинному законодавству. Протягом 10 днів після
закінчення терміну дії Картки повернути для ліквідації Карту, а також карти, випущені Довіреною особам
Клієнта, крім загублених / украдених і віртуальних карток.
2.1.3.5.2. При незгоді зі змінами Правил та / або Тарифів Банку звернутись в Банк для розірвання цього
Договору та погасити перед Банком заборгованість, у тому числі і заборгованість, що утворилася протягом
30 днів з моменту повернення Карток, виданих Держателю і його Довіреною особам. При незгоді зі
списанням коштів по Картрахунку інформувати письмово Банк про це протягом тридцяти п'яти днів з
моменту списання (у разі якщо вирішення питання передбачає розгляд письмової заяви).
2.1.3.5.3. Погашати заборгованість по кредиту, відсотків за його використання, на перевитрати платіжного
ліміту, а також оплачувати комісії на умовах, передбачених цим Договором.
2.1.3.5.3. У разі невиконання зобов'язань за Договором, на вимогу Банку виконати зобов'язання з
повернення Кредиту (у тому числі прострочених кредитах і Овердрафту), оплату Винагороди Банку.
2.1.3.5.4. Власник зобов'язаний стежити за витратою коштів в межах платіжного ліміту з метою запобігання
виникнення Овердрафту.
2.1.3.5.5. У разі виникнення заборгованості Держателя по Картрахунку в результаті курсової різниці,
технічних помилок у роботі обладнання та в інших випадках Клієнт зобов'язується погашати заборгованість
протягом 30 днів з моменту її виникнення.
2.1.3.5.6. Вживати заходів щодо запобігання втрати (розкрадання) Карток, ПІНа (персонального
ідентифікаційного номера) або інформації, нанесеної на карту і магнітну смугу, або їх незаконного
використання.
2.1.3.5.7. Інформувати Банк, а також правоохоронні органи за фактом втрати карти, ПІНу, або отримання
звістки про їх незаконне використання. При настанні вищевказаних випадків необхідно звернутися у
відділення Банку, або за телефоном 3700 (безкоштовно по Україні), +380929000002 (для VIP-кієнтів), 38
056 716 11 31 (для дзвінків із-за кордону).
2.1.3.5.7.У випадку якщо Держателю Карти відомі факти про незаконне використання Карти, Держатель
Карти зобов'язаний у триденний термін після усної заяви про втрату карти, стікера PayPass, ПІНа надати в
Банк докладний виклад обставин втрати карти, стікера PayPass і / або ПІНу і відомі факти про їх незаконне
використання.
2.1.3.5.8. Письмово доручати Банку постановку Картки в СТОП-ЛИСТ Платіжної системи.
2.1.3.6. Права Клієнта
2.1.3.6.1. Доручити Банку заблокувати кошти, що знаходяться на відповідному Картрахунку, звернувшись
до Банку особисто або за телефоном 3700 (безкоштовно по Україні), +380929000002 (для VIP-кієнтів), 38
056 716 11 31 (для дзвінків із-за кордону), а також розблокувати кошти на Картрахунку за зверненням
клієнта Банк.
2.1.3.6.2. Доручати Банку здійснювати платежі з Картрахунку згідно з іншими угодами.
2.1.3.7. Відповідальність сторін

2.1.3.7.1 Держатель несе відповідальність за операції, що здійснюються з Картками, у тому числі наданими
Банком його Довіреною особам.Неотримання виписки або несвоєчасне отримання не звільняє Держателя
від виконання своїх зобов'язань за Договором.
2.1.3.7.2 Банк не несе відповідальності перед Держателем за виникнення конфліктних ситуацій поза
сферою його контролю, пов'язаних зі збоями в роботі систем оплати, розрахунків, обробки і передачі
даних, а також, якщо картка не була прийнята до оплати третіми особами.
2.1.3.7.3. У разі якщо Держатель дає згоду на проведення операцій з Картками або нанесеними на них
даними поза полем його зору, він несе повну відповідальність за їх можливе шахрайське використання
надалі. Банк не несе відповідальності за операції, що супроводжуються правильним введенням ПІНа або
нанесеними на карті даними.
2.1.3.7.4 Держатель Картки несе відповідальність за всі операції, що супроводжуються авторизацією,
включаючи операції, що супроводжуються правильним введенням нанесених на карті даних, до моменту
звернення Держателя Карти в Банк і заяви про блокування коштів на Картрахунку і за всі операції, які не
супроводжуються авторизацією, до моменту постановки Карти в СТОП-ЛИСТ Платіжною системою.
2.1.3.7.5 Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, у тому
числі, що стосуються його виконання, порушення, визнання його недійсним або неукладеним підлягають
вирішенню в порядку, визначеному Прикінцевими положеннями цих Умов та Правил.
2.1.3.7.6. При порушенні Клієнтом строків платежів побудь-якому з грошових зобов'язань, передбачених
цим договором,Клієнт зобов'язаний сплатити Банку штраф у розмірі 10% від суми позову.
2.1.3.8. Інші умови
2.1.3.8.1. Нарахування відсотків на залишок на Пенсійну карту для виплат здійснюється за ставкою 7%
річних за умови наявності на картці для виплати пенсії залишку не менше 100 грн і згоди клієнта
отримувати відсотки на залишок коштів на картці. Згоду на підключення клієнт повинен підтвердити через
Приват24, банкомат або співробітника банку.
Нарахування відсотків на залишок на Зарплатну карту для виплат здійснюється, якщо це обумовлено в
договорі між банком і організацією, що здійснює виплати на Вашу карту (за умови активації депозитної
функції в Приват24 (www.privat24.ua), розділ «Мої рахунки», або в банкоматі ПриватБанку а так ж при
наявності залишку вище 100 грн в день)
Нарахування відсотків на залишок на Розрахункову карту для виплат, Соціальну карту для виплат,
Студентську картку для виплат не здійснюється .
2.1.3.8.2. Клієнт має право підключити регулярний платіж з картки іншого банку з метою отримання
цільових виплат на Карту (Розрахункова карта для виплат, Зарплатна картка для виплат, пенсійна карта
для виплат) безкоштовно. Підключення послуги здійснюється шляхом проведення транзакції на 1 грн і
підписи чека клієнтом. Сума регулярного платежу цільових зарахувань з картки іншого банку не повинна
перевищувати 5000 грн.
2.1.3.8.3. Для призупинення або запобігання будь-яких незаконних або неузгоджених з Банком дій з
Карткою Власник доручає Банку в будь-який час і без укладення будь-яких додаткових угод:
- Призупинити або припинити дію Картки або
- Відмовити в її продовженні, заміні або видачі нової Картки або
- Надати доручення будь-якому учаснику Міжнародних платіжних систем вилучити Карту, зокрема, в
наступних випадках:

- Якщо Утримувач (Довірена особа) навмисне невірно повідомив Банк про себе та / або про свої стосунки з
іншими банками або приховав відомості, раніше невідомі Банку і не враховані при розгляді заяви на
відкриття Карткового рахунку;
- Якщо Утримувач більше одного разу допустив прострочення погашення Мінімального обов'язкового
платежу;
- Якщо Утримувач (Довірена особа) більше одного разу звертався в Банк і заявляв про втрату / крадіжку
Картки і при цьому по даній Карту до моменту її фактичної блокування в системі авторизації Банку та
постановки в СТОП-лист проводилися операції, від яких пізніше Тримач відмовився.
2.1.3.8.4. В разі оспорювання Держателем операцій, здійснених з використанням Карт або інформації,
нанесеної на Карти, Держатель надає протягом тридцяти п'яти днів з моменту утримання коштів письмову
заяву Банку із зазначенням оспорюваних операцій і причин оскарження (у разі якщо вирішення питання
передбачає розгляд письмової заяви) . Банк надає Держателю відповідь протягом тридцяти днів з моменту
звернення.
2.1.3.8.5. У разі наявності заборгованості по перевитрати Платіжного ліміту за Карткою та непогашення
його Клієнтом протягом 6 місяців, проведення видаткових операцій по карті призупиняється Банком до
повного погашення заборгованості Клієнтом.
2.1.3.8.5. Банк не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за
Договором у випадку, якщо виконання таких зобов'язань стає неможливим, ускладнено або затримується
зважаючи на виникнення форс-мажорних обставин, що включає опублікування або зміна у тлумаченні або
застосування будь-яких законодавчих чи нормативних актів, постанов, рішень і т.п. державних або
місцевих органів України або інших держав, Національним банком України або центральними
(національними) банками інших держав (у тому числі обмеження по конвертації і переказу коштів), в
результаті яких виконання Банком своїх зобов'язань за Договором стає незаконним або неправомірним, а
також саботаж, пожежі, стихійні лиха, війни і т.п.
2.1.3.8.6. При порушенні Клієнтом умов договорів, укладених з Банком про надання кредитних коштів, а
також у разі звернення Клієнта для здійснення перерахування готівкових грошових коштів на адресу третіх
осіб Клієнт доручає Банку сформувати касові документи на перерахування коштів для погашення
простроченої заборгованості за Договором в межах суми простроченої заборгованості , що утворилася
станом на день виконання платежу. Сторони дійшли згоди, що в цьому випадку оплата проводиться в такій
послідовності: оплата документів на погашення простроченої заборгованості перед Банком;
перерахування коштів на адресу третіх осіб.
2.1.3.9. Вимоги безпеки
2.1.3.9.1. Карткою має право користуватися тільки Власник Картки. Використання Картки в торговій точці і в
пункті видачі готівки повинно здійснюватися в присутності Власника картки.
2.1.3.9.2. Банк має право у разі порушення Власником цих «Умов використання кредитних карт» і/або
«Умов банківського обслуговування», при виникненні простроченої заборгованості за Рахунком Карти,
заборгованості, що перевищує ліміт овердрафту (при його наявності), або при виникненні ситуації, яка
може спричинити за завдання шкоди галузі Банку або Клієнта (включаючи ризик несанкціонованого
використання Картки), або порушення чинного законодавства, а також у випадках, передбачених
«Умовами банківського обслуговування»: призупинити або припинити дію Карток (и), а також вживати для
цього всі необхідні заходи аж до вилучення Карт (и);
- направити Власнику повідомлення з вимогою повернення Карток (и) в Банк.

2.1.3.9.3.Власник повинен повернути картку в Банк при перевипуску Карти до закінчення її терміну дії, при
подачі претензії до Банку про несанкціоновані операції по Карті, а також на вимогу Банку не пізніше п'яти
робочих днів з дати отримання повідомлення від Банку про повернення Карти.
2.1.3.9.4. Документи, що оформляються при здійсненні операцій по Картці, можуть бути підписані
особистим підписом Держателя або складені з використанням аналога власноручного підпису Держателя:
ПІНу, постійного пароля / одноразового пароля.
2.1.3.9.5. Власник обов'язується:
- не повідомляти ПІН, постійний пароль, одноразові паролі і контрольну інформацію, - не передавати
Картку (її реквізити) для здійснення операцій іншими особами, вживати необхідних заходів для запобігання
втрати, пошкодження, розкрадання Карти;
- нести відповідальність за операціями, здійсненими з використанням ПІНа, постійного пароля,
одноразових паролів; операціями по зміні ПІНу;
- не здійснювати операції з використанням реквізитів Картки після її здачі до Банку або після закінчення
терміну її дії, а також Картки, заявленої як втрачена.
2.1.3.9.6. Банк має право встановлювати ліміти на проведення операцій по Картці з повідомленням
Держателя в звіті по Рахунку Карти, через інформаційні стенди підрозділів Банку та офіційний сайт Банку.
2.1.3.9.7. Клієнт може звернутися в Банк (допускається також факсимільне або усне звернення до Служби
допомоги Банку або використовуючи Internet Banking Приват-24) для зміни наступних лімітів і обмежень:
- ліміт на одержання готівки у межах власних коштів за Карткою (Картах) протягом місяця, тижня, доби;
- ліміт на здійснення операцій в торговій / сервісної мережі по Карті (Картах) протягом місяця, тижня, доби;
- загальний ліміт на здійснення операцій по Картці (Картах) протягом місяця, тижня, доби;
- країни, дозволені для здійснення операцій по Картці (Картах).
2.1.3.9.8. Відповідальність за всі операції, вироблені в межах лімітів, збільшених за розпорядженням
Клієнта (як письмовою, так і факсимільному або усним зверненням до Служби допомоги Банку) за
картками, прив'язаним до карткового рахунку Клієнта, покладається на Клієнта.
2.1.3.9.9. Власник Карти зобов'язаний вживати всіх можливих заходів для запобігання втрати Карти / ПІНу
/ постійного пароля / одноразових паролів.
2.1.3.9.10. У випадку втрати Карти / ПІНу / постійного пароля / одноразових паролів або виникнення у
Держателя підозр, що Карта / ПІН / постійний пароль / одноразові паролі могли бути втрачені, або
виникнення ризику несанкціонованого використання Карти / ПІНу / постійного пароля / одноразових
паролів Держатель повинен негайно виконати одну з таких дій:
- звернутися до Банку за телефоном: 3700 (безкоштовно по Україні), +380929000002 (для VIP-кієнтів), 38
056 716 11 31 (для дзвінків із-за кордону);
- звернутись в Банк для блокування Карти (у випадку втрати Карти);
- якщо карту підключена до послуги MobileBanking, виконати дії, необхідні для припинення дії Карти
відповідно до Керівництва з використання системи MobileBanking.

- якщо Клієнт підключений до сервісу Internet Banking Приват-24 виконати дії, необхідні для припинення дії
Карти відповідно до Керівництва з використання сервісу.
Держатель несе відповідальність за всі операції з Картою, вчинені:
- по дату отримання Банком повідомлення від Клієнта про втрату Карти включно (використовуючи
телефон: 3700 (безкоштовно по Україні), +380929000002 (для VIP-кієнтів), 38 056 716 11 31 (для дзвінків ізза кордону), або через звернення в Банк);
- по дату отримання Банком повідомлення про втрату Карти, відправленого у відповідності з Керівництвом
з використання системи MobileBanking, або Internet Banking Приват-24 включно.
2.1.3.9.11. Якщо інформація по Піну або реквізитах Карти стала доступною третім особам, Держатель
повинен негайно повідомити про це в Банк за телефоном: 3700 (безкоштовно по Україні), +380929000002
(для VIP-кієнтів), 38 056 716 11 31 (для дзвінків із-за кордону). Для подальшого використання Карти
Клієнту необхідно звернутись в відділення Банку для перевипуску карти.
2.1.3.9.12. При виявленні Карти, раніше заявленої як втраченої, Держатель негайно повинен інформувати
про це Банк та повернути Картку в Банк.
2.1.3.9.13. Замість втраченої / технічно несправної Карти Банк видає Держателю перевипущену Карту.
2.1.3.9.14. Постановка Картки в СТОП-лист здійснюється на підставі письмової заяви Клієнта відповідно до
Тарифів Банку.
2.1.3.10. Використання Карти.
2.1.3.10.1. Місця прийому до оплати або використання Картки відзначені логотипом, відповідним типу
карти: Visa, EC / MC.
2.1.3.10.2. За картками миттєвого випуску можливі тільки операції в банкоматах і терміналах (банківських і
торгових) з введенням ПІН-коду.
2.1.3.10.3. Підставою для отримання готівкових грошових коштів за Карткою через банкомат є правильне
введення ПІНу. У разі шестиразового невірного введення ПІНу Карта автоматично блокується. У цьому
випадку необхідно відмінити ПІН-блокування за допомогою Інтернет-банку Приват24 (меню
"Налаштування - Зняття PIN блокування") або по дзвінку на номер 3700 (безкоштовно з мобільних
телефонів).
2.1.3.10.4. Операція з отримання готівки в банкоматі вважається правильно здійсненою і не може бути
скасована за умови виконання всіх необхідних для її здійснення дій (введення картки в щілину банкомата,
набір ПІН-коду, вибір і підтвердження зробленої операції). 2.1.3.10.5. При використанні Картки для оплати
товарів / послуг Держатель картки зобов'язаний підписати розрахунковий документ (якщо це передбачено
порядком проведення операції), попередньо переконавшись, що в цьому документі правильно вказані
номер Картки, сума, валюта і дата операції. Власник картки несе відповідальність за правильність
зазначеної в цих документах інформації.
2.1.3.10.6. Якщо оплачені по Карті товар / послуга повернені або не отримані, Держатель картки повинен
отримати від працівника торгової фірми Фіскальний касовий чек видачі коштів (розрахунковий документ),
який містить номер карти й суму, що підлягає поверненню. Повернення вартості товару / послуги
здійснюється торговою фірмою шляхом зарахування суми на Картрахунок Держателя протягом 45 днів
після оформлення Фіскального касового чеку видачі коштів.

Якщо трата була у точці-партнері програми "Бонус Плюс" - сума повертається Клієнту без урахування
бонусів, що були зараховані при оплаті за товар. Бонуси залишаються на бонусному рахунку. При
частковому поверненні товару торгова точка вказує суму для повернення з урахуванням бонусів, що були
нараховані Клієнту, які залишаються на його бонусному рахунку.
2.1.3.10.7. При неотриманні коштів по зворотному рахунку протягом 45 днів Держатель повинен
повідомити про це в Банк для врегулювання питання з торговою фірмою, надавши копії зворотного
рахунку і листування з торговою фірмою з даного питання.
2.1.3.10.8. Суми операцій, проведених з використанням всіх наданих до Картрахунку Клієнта Карт, будуть
списані Банком з цього карткового рахунку на підставі платіжних повідомлень від торгових точок.
2.1.3.10.9. Банк не несе відповідальності:
- у випадках відмови торгово-сервісного підприємства в проведенні операцій оплати покупок / послуг з
використанням електронного терміналу з причини відмови Держателя від введення ПІНу;
- у випадках відмови торгово-сервісного підприємства в проведенні операцій оплати покупок / послуг з
причини необхідності додаткової перевірки правомірності проведення операції;
- за введення торговельно-сервісними підприємствами додаткових комісій за оплату покупок / послуг за
картками
- за обмеження щодо сум проведених операцій і за порядок ідентифікації Держателів, застосовувані
торговельно-сервісними підприємствами і іншими банками.
2.1.3.10.10. Клієнт може отримати можливість здійснення операцій електронної комерції та мото-операцій,
як в рахунок використання власних коштів, так і в рахунок використання кредитних коштів, розміщених на
кредитній картці. При подачі Клієнтом заявки в системі "Приват-24" на розблокування Карткового рахунку
Банк приймає рішення про зміну режиму використання Картки.
2.1.3.10.11. Для здійснення операції електронної комерції чи мото-операції Власник картки повинен ввести
тип Картки, номер Картки і термін дії Картки у відповідні поля запиту, а також іншу інформацію за
потребою. При здійсненні операції з використанням технології 3-D Secure з метою отримання динамічного
пароля необхідною умовою для здійснення операції з Карткою є надання Клієнтом інформації про номер
мобільного телефону. У випадку втрати / крадіжки мобільного телефону або зміну номера мобільного
телефону, на номер якого Банком направляються динамічні паролі, Клієнт зобов'язується негайно
інформувати Банк.
2.1.3.10.12. Відповідальність за операції електронної комерції чи мото-операції по Картах, прив'язаним до
карткового рахунку Клієнта, покладається на Клієнта.
2.1.3.10.13 У разі виявлення факту несанкціонованого доступу до карткового рахунку шляхом здійснення
операцій електронної комерції чи мото-операцій Клієнт повинен подати заяву в Банк з даного питання
протягом 35 днів з моменту здійснення операції. Банк у свою чергу представляє інтереси Клієнта в
Міжнародній Платіжній Системі з питання повернення несанкціоновано списаної суми.
2.1.3.11. Обмеження та особливості випуску та обслуговування окремих видів дебетних карток у
продуктах.
2.1.3.11.1. Відповідальність за всі операції, здійснені в межах лімітів, збільшених за розпорядженням
Клієнта (письмовим, факсимільним або усним зверненням до Служби допомоги Банку) за картками,
прив'язаним до карткового рахунку Клієнта, покладається на Клієнта.

2.1.3.11.2. При досягненні Клієнтом пенсійного віку, ПриватБанк має право відкрити клієнту дебетову
картку для отримання пенсійних виплат. При позитивному рішенні клієнта отримувати пенсійні виплати
через ПриватБанк.
2.1.3.11.3. На залишок коштів на дебетової карти клієнта можуть нараховуються відсотки, згідно з діючими
тарифами Банк
2.1.3.11.4. Нарахування відсотків на дебетову картку померлого КЛІЄНТА з дати його смерті здійснюється
за нульовою процентною ставкою. Одержання коштів з картки здійснюється з утриманням зайво
нарахованих відсотків, в т.ч. і за рахунок цільових коштів. Клієнт доручає списувати зайво нараховані
відсотки, в т.ч. і за рахунок цільових коштів.
2.1.3.11.5. Банк нараховує комісію за відкриття, річне, щомісячне обслуговування карткового рахунку в
розмірі, встановленому Тарифами Банку.
2.1.3.11.5.1. Клієнт доручає Банку здійснювати списання грошових коштів з Картковогорахунку для
погашення комісії за відкриття, річне, щомісячне обслуговуваннякарткового рахунку в розмірі,
встановленому Тарифами Банку. У разі, відсутності доступних грошових коштів на картковому рахунку,
клієнт сплачуєБанку штраф в розмірі 100% від розміру неналежно сплаченої комісії.
2.1.3.11.6. У випадку невиконання або неналежного виконання клієнтом зобов'язань по оплаті комісії за
відкриття та обслуговування карткового рахунку в розмірі, вказаному в Тарифах, Клієнт оплачує Банку
штраф в розмірі 100% від розміру належно оплаченої комісії. Оплата штрафу здійснюється Клієнтом за
кожен місяць такого порушення, починаючи з останнього місяця належного виконання Клієнтом
зобов'язань по оплаті комісії.

2.1.4. Використання картки
2.1.4. Використання картки.
2.1.4.1. Місця прийому до оплати або використання Картки відзначені логотипом, що відповідає типу
Картки: Electron, Visa, Visa Plus, CirrusMaestro, EC/MC.
2.1.4.2. Картки типу Domestic можуть використовуватися тільки на території України.
2.1.4.3. Картки на платформі PLUS використовуються тільки для отримання готівки у банкоматах з
логотипом PLUS.
2.1.4.4. По Картках миттєвого випуску на базі Cirrus/Maestro, Visa Electron Instant можливі тільки операції у
банкоматах і терміналах (банківських і торговельних) з уведенням ПІН-коду.
2.1.4.5. Підставою для отримання готівкових коштів по Картці через банкомат є правильне введення ПІНа.
У разі шестиразового невірного введення ПІНу Карта автоматично блокується. У цьому випадку необхідно
відмінити ПІН-блокування за допомогою Інтернет-банку Приват24 (меню "Налаштування - Зняття PIN
блокування") або по дзвінку на номер 3700 (безкоштовно з мобільних телефонів).
2.1.4.6. Операція з отримання готівкових коштів у банкомату вважається правильно здійсненою і не може
бути скасована за умови виконання усіх необхідних для її здійснення дій (введення Картки у щілину
банкомата, набір ПІН-коду, вибір і підтвердження здійсненої операції).
2.1.4.7. Клієнт несе повну відповідальність за несанкціоноване отримання грошових коштів з рахунку
третіми особами, в разі якщо його дії або бездіяльності призвели до втрати електронного платіжного
засобу, розголошенню ПІНа або іншої інформації, яка дає можливість ініціювати платіжну операцію.
2.1.4.8. По Інтернет-картці видача готівкових коштів не здійснюється за винятком видачі залишку коштів з
Картрахунку у касі Банку у момент закриття Карткового рахунку.
2.1.4.9. При використанні Картки для оплати товарів/послуг Власник Картки зобов'язаний підписати
розрахунковий документ (якщо це передбачено порядком здійснення операції), попередньо впевнившись,
що у цьому документі правильно зазначений номер Картки, сума, валюта і дата операції. Власник картки
відповідає за правильність зазначеної у цих документах інформації.
2.1.4.10. Якщо оплачені по Карті товар / послуга повернені або не отримані, Держатель картки повинен
отримати від працівника торгової фірми Фіскальний касовий чек видачі коштів (розрахунковий документ),
який містить номер карти й суму, що підлягає поверненню. Повернення вартості товару / послуги
здійснюється торговою фірмою шляхом зарахування суми на Картрахунок Держателя протягом 45 днів
після оформлення Фіскального касового чеку видачі коштів.
Якщо трата була у точці-партнері програми "Бонус Плюс" - сума повертається Клієнту без урахування
бонусів, що були зараховані при оплаті за товар. Бонуси залишаються на бонусному рахунку. При
частковому поверненні товару торгова точка вказує суму для повернення з урахуванням бонусів, що були
нараховані Клієнту, які залишаються на його бонусному рахунку.
2.1.4.11. У разі неотримання коштів за зворотним рахунком протягом 45 днів Власник повинен повідомити
про це Банк для врегулювання питання з торговельною фірмою, надавши копії зворотного рахунку і
кореспонденції з торговельною фірмою з цього питання.
2.1.4.12. Суми операцій, здійснених з використанням усіх наданих до Картрахунку Клієнта Карток, будуть
списані Банком з цього Карткового рахунку на підставі платіжних повідомлень від торговельних точок.

2.1.4.13. Банк не несе відповідальність:
у разі відмови торговельно-сервісного підприємства у здійсненні операцій оплати покупок/послуг з
використанням електронного термінала через відмову Власника від уведення ПІНа;
у разі відмови торговельно-сервісного підприємства у проведенні операцій оплати покупок/послуг з
причини необхідності додаткової перевірки правомірності здійснення операції;
за введення торговельно-сервісними підприємствами додаткових комісій за оплату покупок/послуг по
картках;
за обмеження по сумах здійснених операцій і за порядок ідентифікації Власників, що застосовуються
торговельно-сервісними підприємствами та іншими банками.
2.1.4.14. Клієнт дає свою згоду, що Банк може блокувати можливість використання Картки при здійсненні
ризикових операцій, а так само на підставі внутрішніх процедур Банку та операційних правил міжнародних
платіжних систем.
2.1.4.15. Клієнт може отримати можливість оплати товарів/послуг по Інтернету. При наданні Клієнтом до
Банку заяви на розблокування Карткового рахунку Банк приймає рішення про зміну режиму використання
Картки.
2.1.4.16. Клієнт може отримати можливість оплати товарів/послуг по Інтернету, оформивши Інтернеткартку. У цьому випадку Клієнту буде наданий номер Картки (без видачі самої Картки), яким він зможе
користуватися під час здійснення покупок по Інтернету.
2.1.4.17. Для замовлення послуги/товару по Інтернету Власник картки повинен увести тип Картки, номер
Картки і строк дії Картки у відповідні поля запиту, а також іншу інформацію у разі потреби. При здійсненні
операції з використанням технології 3-D Secure з метою отримання динамічного пароля необхідною
умовою для здійснення операції з Карткою є надання Клієнтом інформації про номер мобільного телефону.
У разі втрати/крадіжки мобільного телефону або зміни номера мобільного телефону, на номер якого
Банком направляються динамічні паролі, Клієнт зобов'язується негайно інформувати Банк.
2.1.4.18. Відповідальність за усі операції, зроблені в мережі Інтернет по Картках, прив'язаним до
Карткового рахунку Клієнта, покладається на Клієнта.
2.1.4.19. У разі виявлення факту несанкціонованого доступу до Карткового рахунку через Інтернет Клієнт
повинен подати заяву до Банку з цього питання. Банк, у свою чергу, представляє інтереси Клієнта у
Міжнародній Платіжній Системі з питання повернення несанкціоновано списаної суми. Заперечування
операцій по Інтернет-картці можливе не більше 3-х разів, після чого Картка підлягає переоформленню
відповідно до тарифів Банку.
2.1.4.20. Останні зміни (вступають в протягом 30 днів після публікації). Клієнт має право до дати, з якої
будуть застосовуватися зміни, зазначені в даному пункті, розірвати договір без сплати додаткової комісії за
його розірвання.
2.1.4.21. У разі оформлення картки класу Gold, клієнт зобов'язаний сплачувати щомісячний членський
внесок за участь в GoldКлубі у встановленому Банком розмірі. Клієнт доручає Банку здійснювати списання
грошових коштів з рахунків Клієнта в межах сум, що підлягають сплаті Банку в рамках сплати членських
внесків за обслуговування в GoldКлубі, при настанні строків платежів. Банк проводить списання коштів у
грошовій одиниці України / іноземній валюті з будь-якого рахунку Клієнта у розмірі, еквівалентному сумі

заборгованості в іноземній валюті / національній валюті України за договором, і продаж іноземної валюти
на Міжбанківському Валютному Ринку України.
2.1.4.22. Здійснення платіжних операцій за допомогою безконтактного платіжного інтерфейсу.
2.1.4.22.1. Безконтактний платіжний інтерфейс дозволяє Клієнту здійснити транзакції (платіжні операції, в
тому числі зняття готівки, отримання інформації про наявність грошових коштів на його рахунках без
присутності платіжної картки в банкоматі).
2.1.4.22.2. Процедура ідентифікації Клієнта, що бажає скористатися безконтактним платіжним
інтерфейсом, здійснюється за допомогою засобів ідентифікації, що передбачені між Банком та Клієнтом
(номер телефону клієнта, ПІН-Код (у випадку, якщо встановлений на рахунку клієнта), одноразові
(динамічні) паролі, одержувані клієнтом на телефон, QR-код, в тому числі сформований за допомогою
системи інтернет-банкінгу тощо). При здійсненні платіжних операцій (переказ грошових коштів на свої
рахунки, поповнення номера мобільного телефону, отримання готівкових грошових коштів), які не
перевищують встановлених Банком лімітів, уведення ПІН-коду не потрібно.
2.1.4.22.3. Плата за платіжні операції, здійснені з використанням безконтактної платіжного інтерфейсу,
стягується згідно з діючими тарифами банку.
2.1.4.23. Для призупинення або попередження будь-яких незаконних або не узгоджених із Банком дій з
Карткою Держатель доручає Банку в будь-який час і без укладення будь-яких додаткових угод:
- Призупинити або припинити дію Картки або
- Відмовити в її продовження, заміні або видачі нової Картки або
- Надати доручення будь-якому учаснику Міжнародних платіжних систем вилучити Карту, зокрема, в
наступних випадках:
- Якщо Утримувач (Довірена особа) більше одного разу звертається в Банк і заявляє про втрату / крадіжку
Картки і при цьому по даній Карту до моменту її фактичної блокування в системі авторизації Банку та
постановки в СТОП-лист проводилися операції, від яких пізніше Тримач відмовився;
- Якщо Утримувач більше одного разу допустив прострочення погашення Мінімального обов'язкового
платежу;
- Якщо Утримувач (Довірена особа) більше одного разу надавав в Банк заяву в письмовій формі про
втрату / крадіжку Картки і при цьому по даній Карту до моменту її фактичної блокування в системі
авторизації Банку та постановки в СТОП-лист проводилися операції, від яких пізніше Тримач відмовився.
2.1.4.24. У випадку заперечування Держателем операцій, здійснених з використанням Карт, або
інформації, нанесеної на Карти, Держатель надає протягом тридцяти п'яти днів з моменту утримання
грошових коштів письмову заяву Банку із зазначенням оспорюваних операцій і причин оскарження (у разі
якщо вирішення питання передбачає розгляд письмової заяви ). Банк надає Держателю відповідь протягом
тридцяти днів з моменту звернення.
2.1.4.25. Картрахунку відкриті на невизначений термін за винятком настання умови, викладеної в п.п.
2.1.4.28., 2.1.4.29. цих Умов.
2.1.4.26. У разі наявності перевитрати Платіжного ліміту по Карті і непогашення його Клієнтом протягом 6
місяців Карта закривається, подальше відновлення дії Карти можливо тільки після повного погашення
заборгованості Клієнтом.
2.1.4.27. Відповідний Картрахунок може бути закритий на підставі Заяви Держателя або Банк має право
закрити Картрахунок, повідомивши Держателя. При цьому Держатель повинен не пізніше 30 днів з дня
повідомлення повернути Картку в Банк, після чого обслуговування Карти припиняється. Тримач повинен

погасити всі види заборгованостей перед Банком, в т. Ч. Виникли протягом 30 днів з моменту повернення
Картки. Банк закриває Картрахунок в строк не раніше 30-ти днів з дня припинення обслуговування Картки.
2.1.4.28. При відсутності на Картрахунку Картки коштів у розмірі, достатньому для оплати послуг Банку для
продовження дії Карти, і при ненадходження грошових коштів протягом 3 місяців з моменту закінчення
терміну дії Картки Банк стягує комісію за обслуговування рахунку відповідно до діючих тарифів. Зазначена
комісія стягується Банком після закінчення зазначеного у цьому пункті строку щомісяця. У разі якщо
залишок на Картрахунку менше розміру комісії, встановленої Тарифами Банку, то розмір комісії за
обслуговування Картрахунку встановлюється у розмірі залишку коштів на Картрахунку Держателя. При
нульовому залишку коштів на неактивному Картрахунку Картки останній закривається.
2.1.4.29. При ненадходження заробітної плати Власника на Картрахунок Карти для виплат протягом 6
місяців, пенсії або соціальних виплат на Картрахунок пенсійної (соціальної) Картки протягом 6 місяців
термін дії відповідної Картки не продовжується, обслуговування Картрахунку здійснюється згідно з п.
2.1.4.28.
2.1.4.30. У разі розірвання "Договору про розрахунково-касове обслуговування підприємства по видачі
заробітної плати з використанням платіжних карт" між Банком та Підприємством, зазначеним Клієнтом в
заяві, або при звільненні Клієнта з цього Підприємства Банк надає Клієнту можливість продовжити
користування Карткою для виплат для отримання заробітної плати (за наявності технічної та юридичної
можливості здійснення переказу Карти на нове Підприємство).
2.1.4.31. У разі відсутності рухів по рахунку «Найкращий подарунок» протягом 365 днів поспіль клієнт
доручає банку списувати комісію за моніторинг неактивного рахунку в розмірі загального залишку по
рахунку.
2.1.4.32. Заблокованою сумою на картці вважається сума, на яку була проведена видаткова операція з
використанням картки, але яка не списана в платіжній системі Visa або Mastercard. Якщо на заблоковану
суму протягом десятиденного строку не приходить фінансового підтвердження, заблокована сума
автоматично розблокується і стає знову доступною для використання. Якщо Торговець з яких-небудь
причин скасував власнику картки замовлення і направив відповідне повідомлення, Власник картки може
звернутися в банк - емітент для розблокування суми незавершеною транзакції. Для розблокування суми
Власнику карти необхідно надати документи (копії рахунків і листів від Торговця) в банк — емітент.
При підозрі на шахрайство по відношенню до Клієнта Банк має право без попереднього узгодження з
Клієнтом змінити PIN-код по карті Клієнта, відправивши новий PIN-код через SMS-повідомлення на
фінансовий номер телефону Клієнта.
2.1.4.33. При підозрі на шахрайство по відношенню до Клієнта Банк має право без попереднього
узгодження з Клієнтом змінити PIN-код по картці Клієнта, надіславши новий PIN-код через смсповідомлення на фінансовий номер телефона Клієнта.
2.1.4.34. Картка є власністю Банку і видається у тимчасове користування.
2.1.4.35. Банк має право відмовити Клієнту без пояснення причин у видачі або перевипуску Карти в разі
надання ним в Анкеті-заяві невірної інформації, нестійкого фінансового стану або наявності інших даних,
що свідчать про неможливість видачі (перевипускати) Карти даній особі.
2.1.4.36. Картка може бути використана Держателем картки для оплати товарів і послуг, отримання /
внесення готівкових грошових коштів у банківських установах і через банкомати, з метою інших банківських
операцій, передбачених Договором. З отриманням Картки Клієнт отримує можливість здійснювати операції
через віддалені канали обслуговування.

2.1.4.37 Порядок здійснення Платіжних операцій з використанням Картки регулюється чинним
законодавством України, нормами Міжнародних платіжних систем Visa International, MasterCard
International, Національної платіжної системи “Український платіжний простір” (далі – НПС “ПРОСТІР”), цим
Договором та Тарифами Банку.
2.1.4.38. Банк залишає за собою право в будь-який момент на власний розсуд змінювати набір операцій,
послуг і функцій, які виконуються з використанням Картки. Проведення операцій з використанням Картки
через пристрої самообслуговування Банку, передбачених Договором, може бути обмежено в пристроях
інших банків.
2.1.4.39. Клієнт може отримати додаткову карту на своє ім'я, а також надати доступ до поточного рахунку
Довіреною особам. При наданні Клієнтом в Банк необхідного пакету документів Банк приймає рішення про
відкриття Клієнту або довіреним особам додаткової картки.
Клієнт може отримати додаткову картку у відділенні Банку та самостійно за допомогою банкомату або при
зверненні до співробітника Банку здійснити прив'язку додаткової картки до основного рахунку.
Для обмеження доступу до коштів Клієнта довіреним особам, Клієнту необхідно закрити основний рахунок.
2.1.4.40. При випуску картки на новий термін Банк не несе відповідальності за її несвоєчасне отримання
Держателем Картки.
2.1.4.41. Після настання зазначеного на Картці останнього місяця терміну її дії Банк випускає картку на
новий термін, за що Клієнт сплачує Банку винагороду у розмірі, встановленому чинними Тарифами Банку.
2.1.4.42. Клієнт зобов’язаний до закінчення останнього місяця терміну дії Картки звернутись до
обслуговуючого відділення Банку для отримання картки з новим терміном дії. Невиконання цього обов’язку
не звільняє Клієнта від виконання решти договірних зобов’язань.
2.1.4.43. Замовлені Клієнтом Карти, в тому числі продовжені на новий термін дії, але не отримані,
зберігаються в Банку для видачі Клієнту не більше 6-ти місяців, після чого можуть бути знищені.
2.1.4.44. Послуга «LoungeKey» надає право доступу до залів підвищеного комфорту міжнародних
аеропортів - учасників програми компанії LoungeKey* та доступна Держателям карток MasterCard Platinum,
MasterCard World Elite та MasterCard World Black Edition.
Оплата вартості відвідування залів підвищеного коморту LoungeKey здійснюється Клієнтами Держателями карток MasterCard Platinum, MasterCard World Elite та MasterCard World Black Edition.
* Банк не несе відповідальності за послуги посередників, у тому числі компанії LoungeKey.
2.1.4.45. Клієнт доручає Банку здійснювати переказ грошових коштів з поточного рахунку на оплату
послуги LoungeKey за фактом * відвідування Клієнтом залів підвищеної комфортності - учасників програми
LoungeKey. Плата за відвідування залу підвищеної комфортності згідно тарифів Міжнародних платіжних
систем за 1 відвідування за 1 людину становить по карткам Mastercard Platinum, Mastercard Black Edition,
Mastercard World Elite - еквівалент 30 доларів США за курсом, установленим Банком для операцій, що
здійснюються із використанням карток поза відділеннями Банку, на час здійснення такої операці, що діє на
дату проведення списання. Період проведення списання плати за відвідування становить до 100 днів від
дати відвідування Клієнтом залу підвищеної комфортності.
За картками Visa Platinum і Visa Infinite вартість відвідування за 1 людину становить еквівалент 27 доларів
США за курсом, установленим Банком для операцій, що здійснюються із використанням карток поза

відділеннями Банку, на час здійснення такої операці, що діє на дату проведення списання. Списання плати
за відвідування відбувається миттєво при відвідуванні залу.
*фактом відвідування Клієнтом залу підвищеного комфорту LoungeKey вважається пред'явлення Клієнтом
адміністрації залу підвищеного комфорту міжнародного аеропорту платіжної картки MasterCard Platinum,
MasterCard World Elite чи MasterCard World Black Edition при вході до залу.
2.1.4.46. У разі закриття Клієнтом поточного (карткового) рахунку в гривні, Клієнт доручає Банку перевести
залишки з валютних поточних (карткових) рахунків на банківські (технологічні) рахункі та закрити поточні
(карткові) рахунки у валюті (для Преміальних карт - Platinum або MC World Black Edition або МС World Elite
або VISA Infinite).
2.1.4.47. Для власників преміальних карток (Platinum або MasterCard World Black Edition або MC World Elite
або VISA Infinite) доступна послуга «Користування кімнатою перемовин». У рамках послуги VIP-клієнт
Банку для проведення перемовин може скористатись кімнатою перемовин у відділенні Банку, де є
підрозділ з VIP-обслуговування.
Тривалість користування кімнатою не більше 1 години та не виходить за межі робочого графіку відділення.
Надання супутніх банківських послуг при користуванні кімнатою перемовин здійснюється по відповідним
тарифам.
Для отримання послуги необхідно звернутися до свого персонального менеджера або в "Консьєрж-сервіс"
за номером +380929000002.
Банк має право відмовити в наданні послуги, в тому числі без пояснення причин, за таких умов (але не
виключно):
- якщо в бажаний час та/або місце вільна кімната відсутня;
- якщо Клієнт перевищує встановлену тривалість користування кімнатою;
- якщо Клієнт на думку Банку зловживає послугою та/або використовує її з метою, що заборонено
законодавством та/або внутрішніми банківськими правилами
- за наявності інших обставин на розсуд Банку.
2.1.4.48. Банк має право встановлювати ліміти видаткових операцій (як власних коштів, так і кредитних) в
місяць по Карті Юніора. Для збільшення ліміту видаткових операцій Клієнту необхідно звернутися до
відділення Банку або по офіційним каналам звʼязку (за тел.3700 тощо). Для Держателів преміальних карт в службу "Консьєрж-сервіс" за тел. +380929000002.
2.1.4.49. Банк перераховує грошові кошти в сумі нарахованих бонусів ТСП- парнеру в разі звернення
Держателя картки «Бонус Плюс» і наявності необхідної суми бонусів для здійснення покупки. У разі, якщо
по бонусному рахунку Клієнта не здійснюються операції (поповнення або трата бонусів), Банк має право
на винагороду за обслуговування рахунку відповідно до встановлених тарифів. При цьому Клієнт доручає
Банку здійснити списання коштів з бонусного рахунку.
2.1.4.50. Обов'язки Банку
2.1.4.50.1. Дотримуватися банківської таємниці по операціях Клієнта відповідно до вимог чинного
законодавства.
2.1.4.50.2. Обслуговувати поточний рахунок в порядку і на умовах, передбачених цим Договором,
правилами Міжнародних платіжних систем та НПС “ПРОСТІР”, за якими обслуговуються Карти, чинним
законодавством.

2.1.4.50.3. Клієнт доручає Банку списувати з поточного рахунку суми грошових коштів у розмірі здійснених
Клієнтом або його довіреними особами операцій відповідно до правил Міжнародних платіжних систем та
НПС “ПРОСТІР”, а також вартість послуг, визначену Тарифами Банку при настанні термінів платежу.
2.1.4.50.4. Клієнт доручає Банку здійснювати списання грошових коштів з рахунків Клієнта у межах сум, що
підлягають сплаті Банку за цим Договором, при настанні термінів платежів, списання грошових коштів з
рахунків Клієнта, у разі настання термінів платежів по інших договорах Клієнта в розмірах, визначених
цими договорами, а також списання грошових коштів Клієнта, у межах сум, що підлягають сплаті Банку за
зобов'язаннями третіх осіб, де Клієнт є заставодавцем, якщо грошові кошти Клієнта, майнові права на які
знаходилися в заставі за зобов'язаннями третіх осіб, були зараховані на рахунок Клієнта (договірне
списання). Банк проводить списання коштів у грошовій одиниці України/іноземній валюті з будь-якого
рахунку Клієнта у розмірі, еквівалентному сумі заборгованості в іноземній валюті/ національній валюті
України за договором, і купівлю/продаж іноземної валюти на Міжбанківському Валютному Ринку України.
2.1.4.50.5. У разі виникнення Овердрафту або отримання усного або письмового повідомлення Держателя
картки або довіреної особи, переданого в порядку, передбаченому цими Умовами, про втрату/крадіжку
Картки або про можливість несанкціонованого використання Картки третіми особами, забезпечити
призупинення розрахунків з використанням Картки.
2.1.4.50.6. Зараховувати на додатковий картковий рахунок Бонуси, отримані від здійснення видаткових
операцій в торгово- сервісній мережі, що бере участь в спільній програмі «Бонус Плюс», а також надавати
Клієнту інформацію про доступний обсяг бонусів і забезпечувати можливість їх використання при оплаті
товарів і послуг у торгово-сервісній мережі, що бере участь в спільній програмі «Бонус Плюс».
2.1.4.51. Банк має право:
2.1.4.51.1. Призупинити дію Карт, а також відмовити в продовженні терміну дії Карт при здійсненні
операцій, що суперечать інтересам Клієнта або Банку, з використанням Карт або нанесеної на них
інформації.
2.1.4.51.2. У випадках порушення Держателем або Довіреною особою вимог чинного законодавства
України та / або умов даного Договору і / або у разі виникнення Овердрафту Банк має право зупинити
здійснення розрахунків за Карткою (заблокувати Картку) та / або визнати Карту недійсною до моменту
усунення зазначених порушень, а також вимагати дострокового виконання боргових зобов'язань у цілому
або у становленій Банком частині у разі невиконання Держателем та / або Довіреною особою Держателя
своїх боргових зобов'язань та інших зобов'язань за цим Договором.
2.1.4.51.3. Клієнт згідно Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» дає згоду
на передачу та отримання Банком від / до бюро кредитних історій інформації про себе, а саме доступ до
своєї кредитної історії, як для укладання договору про надання банківських послуг, так і на період його дії,
факт згоди Клієнта підтверджується підписанням Анкети-заяви.
2.1.4.51.4. Банк має право припинити договір в односторонньому порядку.
2.1.4.51.5. В разі наявності в Банку інформації про смерть Клієнта, за умови залишку грошей на рахунку та
відсутності у Банку інформації про осіб, які є правонаступниками Клієнта Банк, розриває договір про
обслуговування рахунку. При цьому Банк закриває рахунок Клієнта, гроші перераховує на рахунок 2903.
2.1.4.51.6. У разі відсутності витрат за карткою протягом 180 днів, Банк має право припинити договір в
односторонньому порядку.

2.1.4.51.7. З урахуванням особливостей програмного забезпечення Банку, при продовженні терміну
договору або зміни тарифного плану за договором, Банк має право змінити номери рахунку і договору без
укладання додаткових угод до даного договору. При цьому новий номер рахунка відображається у виписці
по карті.
2.1.4.51.8. Відмовити в безкоштовному оформленні картки "Універсальна" або картки "Універсальна" рівня
GOLD в разі, якщо за останні 30 днів клієнтом вже було оформлено шість або більше карток для виплат,
карток для виплат рівня GOLD, карток "Універсальна", карток "Універсальна" рівня GOLD. Період дії
обмеження - 1 рік (365 днів).
2.1.4.51.9. Банк має право встановлювати ліміти на проведення операцій по Картці з повідомленням
Держателя в звіті по рахунку Карти, через інформаційні стенди підрозділів Банку та офіційний сайт Банку.
2.1.4.51.10. Банк має право відмовити в оформленні додаткової картки “Універсальна”, “Універсальна
GOLD”, картки преміального класу (Platinum, World Black Edition, World Elite, Infinite), на довірену особу в
разі, якщо на цю особу, на момент проведення операції, вже оформлено три і більше карток цих же типів.
2.1.4.51.11. Банк має право відмовити в безкоштовному оформленні картки преміального класу (Platinum,
World Black Edition, World Elite, Infinite) в разі, якщо Клієнтом вже було оформлено п'ять або більше карток
відповідного рівня.
2.1.4.52. Обов'язки Клієнта.
2.1.4.52.1. Клієнт зобовязується:
- не передавати Карти, ПІНи, постійний пароль, одноразові паролі і контрольну інформацію третім особам,
не використовувати Картки або нанесені на них дані в цілях, не передбачених цим Договором, або що
суперечать чинному законодавству; вживати необхідних заходів для запобігання втрати, пошкодження,
розкрадання Карти;
- нести відповідальність за операціями, здійсненими з використанням ПІНа, постійного пароля,
одноразових паролів; операціями по зміні ПІНу;
- не здійснювати операції з використанням реквізитів Картки після її здачі до Банку або після закінчення
терміну її дії, а також Картки, заявленої як втрачена.
- протягом 10 днів після закінчення терміну дії Картки повернути для ліквідації Картку, а також карти,
випущені Довіреною особам Клієнта, крім загублених / украдених і віртуальних карток.
2.1.4.52.2. Не використовувати поточні рахунки для операцій, пов'язаних з підприємницькою діяльністю.
2.1.4.52.3. Отримувати виписки про стан поточного рахунку і про проведені операції по поточному рахунку.
2.1.4.52.4. Власник рахунку зобов'язаний стежити за витратою коштів в межах платіжного ліміту з метою
запобігання виникнення Овердрафту.
2.1.4.52.5. У випадку помилкового зарахування грошових коштів на поточний рахунок Клієнт зобов'язаний
повернути ці кошти і доручає Банку здійснити їх повернення шляхом списання з відповідного поточного
рахунку.
2.1.4.52.6. У разі виникнення заборгованості по Картрахунку в результаті курсової різниці, технічних
помилок у роботі обладнання та в інших випадках Клієнт зобов'язується погашати заборгованість протягом
30 днів з моменту її виникнення.

2.1.4.52.7. Вживати заходів щодо запобігання втрати (розкрадання) Карток, ПІНа (персонального
ідентифікаційного номера) або інформації, нанесеної на карту і магнітну смугу, або їх незаконного
використання.
2.1.4.52.8. Інформувати Банк, а також правоохоронні органи про факти втрати карти, ПІНу або отримання
звістки про їх незаконне використання. При настанні вищевказаних випадків необхідно звернутися у
відділення Банку, або за телефоном 3700 (безкоштовно по Україні), +380929000002 (для VIP-клієнтів), +38
056 716 11 31+38 056 716 11 31 (для дзвінків із-за кордону).
2.1.4.52.9. Письмово доручати Банку постановку Картки в СТОП-ЛИСТ Платіжної системи.
2.1.4.53. Права Клієнта:
2.1.4.53.1. Доручити Банку заблокувати кошти, що знаходяться на відповідному Картрахунку, звернувшись
до Банку особисто або за телефоном 3700 (безкоштовно по Україні), +380929000002 (для VIP-клієнтів),
+38 056 716 11 31+38 056 716 11 31 (для дзвінків з-за кордону), а також доручати розблокувати кошти на
поточному рахунку шляхом звернення до Банку.
2.1.4.53.2. Доручати Банку здійснювати платежі з поточного рахунку згідно з іншими угодами.
2.1.4.53.3. Клієнт може звернутися в Банк (допускається також факсимільне або усне звернення до
Служби допомоги Банку або використовуючи Internet Banking Приват-24) для зміни наступних лімітів і
обмежень:
- ліміт на одержання готівки у межах власних коштів за Карткою (Картах) протягом місяця, тижня, доби;
- ліміт на здійснення операцій в торговій / сервісної мережі по Карті (Картах) протягом місяця, тижня, доби;
- загальний ліміт на здійснення операцій по Картці (Картах) протягом місяця, тижня, доби;
- країни, дозволені для здійснення операцій по Картці (Картах).
2.1.4.53.4. Відповідальність Сторін
2.1.4.53.5. Клієнт несе відповідальність за операції, що здійснюються з Картками, у тому числі наданими
Банком його Довіреним особам. Неотримання виписки або її несвоєчасне отримання не звільняє Клієнта
від виконання своїх зобов'язань за Договором.
2.1.4.53.6. Банк не несе відповідальності перед Клієнтом за виникнення конфліктних ситуацій поза сферою
його контролю, пов'язаних зі збоями в роботі систем оплати, розрахунків, обробки і передачі даних, а
також, якщо картка не була прийнята до оплати третіми особами.
2.1.4.53.7. У разі, якщо Клієнт дає згоду на проведення операцій з Картками або нанесеними на них
даними поза полем його зору, він несе повну відповідальність за їх можливе шахрайське використання
надалі. Банк не несе відповідальності за операції, що супроводжуються правильним введенням ПІНа або
нанесеними на карті даними.
2.1.4.53.8. Клієнт несе відповідальність за всі операції, що супроводжуються авторизацією, включаючи
операції, що супроводжуються правильним введенням нанесених на карті даних, до моменту звернення
Клієнта в Банк та блокування Карти і за всі операції, які не супроводжуються авторизацією, до моменту
постановки Картки в СТОП-ЛИСТ Платіжною системою.
2.1.4.53.9. Відповідальність за всі операції, здійснені в межах лімітів, збільшених за розпорядженням
Клієнта (як письмовим, так і факсимільним або усним зверненням до Служби допомоги Банку) за
картками, прив'язаним до поточного рахунку Клієнта, покладається на Клієнта.

2.1.4.53.10. Клієнт несе відповідальність за всі операції з картою, вчинені включно по дату отримання
Банком повідомлення від Клієнта про втрату карти.
2.1.4.53.11. Банк не несе відповідальності:
- у випадках відмови торгово-сервісного підприємства в проведенні операцій оплати покупок / послуг з
використанням електронного терміналу з причини відмови Клієнта від введення ПІНу;
- у випадках відмови торгово-сервісного підприємства в проведенні операцій оплати покупок / послуг з
причини необхідності додаткової перевірки правомірності проведення операції;
- за введення торгово-сервісними підприємствами додаткових комісій за оплату покупок / послуг за
картками;
- за обмеження щодо сум проведених операцій і за порядок ідентифікації Клієнтів, що застосовуються
торгово-сервісними підприємствами і іншими банками.
2.1.4.54. Інші умови
2.1.4.54.1. Для призупинення або запобігання будь-яких незаконних або неузгоджених з Банком дій з
Карткою Клієнт доручає Банку в будь-який час і без укладення будь-яких додаткових угод:
- призупинити або припинити дію Картки або
- відмовити в її продовження, заміні або видачі нової Картки або
- надати доручення будь-якому учаснику Міжнародних платіжних систем вилучити Карту, зокрема, в
наступних випадках:
- якщо Клієнт (Довірена особа) навмисне невірно повідомив Банк про себе та / або про свої стосунки з
іншими банками
або приховав відомості, раніше невідомі Банка і не враховані при розгляді заяви на відкриття Карткового
рахунку;
- якщо Клієнт більше одного разу допустив прострочення погашення Мінімального обов'язкового платежу;
- якщо Клієнт (Довірена особа) більше одного разу звертався в Банк и блокував Карти і при цьому по даній
Карті до моменту її фактичної блокування в системі авторизації Банку та постановки в СТОП-лист
проводилися операції, від яких пізніше Клієнт відмовився.
2.1.4.54.2. У випадку оспорювання Клієнтом операцій, здійснених з використанням Карт та/або інформації,
нанесеної на Карти, Клієнт протягом тридцяти п'яти днів з моменту утримання грошових коштів
звертається до Банку із письмовою заявою із зазначенням оспорюваних операцій і причин оскарження (у
разі, якщо вирішення питання передбачає розгляд письмової заяви). Банк надає Клієнту відповідь
протягом тридцяти днів з моменту звернення.
2.1.4.54.3. При підписанні Анкети-заяви одним з батьків про випуск на ім’я дитини Картки Юніора Клієнт
надає згоду на здійснення дитиною будь-яких операцій з використанням платіжної картки, передбачених
Договором, відповідно до порядку використання платіжних карток.
2.1.4.55. Вимоги безпеки
2.1.4.55.1. Карткою має право користуватися тільки Клієнт. Використання Картки в торговій точці і в пункті
видачі готівки повинно здійснюватися в присутності Держателя картки.
2.1.4.55.2. Клієнт повинен повернути картку в Банк при перевипуску картки до закінчення її терміну дії, при
подачі претензії до Банку про несанкціоновані операції по картці, а також на вимогу Банку не пізніше п'яти
робочих днів з дати отримання повідомлення від Банку про повернення картки.

2.1.4.55.3. Документи, що оформляються при здійсненні операцій по картці, можуть бути підписані
особистим підписом Клієнта або складені з використанням аналога власноручного підпису Держателя
картки: ПІНу, постійного пароля / одноразового пароля.
2.1.4.55.4. У випадку втрати Карти / ПІНу / постійного пароля / одноразових паролів або виникнення у
Клієнта підозр, що Карта / ПІН / постійний пароль / одноразові паролі могли бути втрачені, або виникнення
ризику несанкціонованого використання Карти / ПІНу / постійного пароля / одноразових паролів Держатель
картки повинен негайно виконати одну з таких дій:
- звернутися до Банку за телефоном: 3700 (безкоштовно по Україні), +380929000002 (для VIP-клієнтів),+38
056 716 11 31+38 056 716 11 31 (для дзвінків із-за кордону);
- звернутись в Банк і заявити про втрату карти або про факти, перелічені в п. 2.1.1.9.5.;
- якщо карта підключена до послуги MobileBanking, виконати дії, необхідні для блокування карти відповідно
до інструкцій з використання системи MobileBanking;
- якщо карта підключена до сервісу Internet Banking Приват-24 виконати дії, необхідні для блокування дії
карти відповідно до інструкцій з використання сервісу.
2.1.4.55.5. При виявленні карти, раніше заявленої як втраченої, Клієнт негайно повинен інформувати про
це Банк та повернути карту в Банк.
2.1.4.55.6. Замість втраченої / технічно несправної карти Банк видає Клієнту нову карту.
2.1.4.55.7. Постановка картки в СТОП-лист здійснюється на підставі письмової заяви Клієнта. При цьому
може стягуватися винагорода відповідно до Тарифів Банку.
2.1.4.56. Використання Картки
2.1.4.56.1. За картками миттєвого випуску можливі тільки операції в банкоматах і терміналах (банківських і
торгових) з введенням ПІН-коду.
2.1.4.56.2. Суми операцій, проведених з використанням всіх наданих до поточного рахунку Клієнта Карт,
будуть списані Банком з цього поточного рахунку на підставі платіжних повідомлень від торгових точок.
2.1.4.56.3. Клієнт дає свою згоду на те, що за замовчуванням при видачі карти Банк блокує можливість
використання картки в мережі Інтернет, а також при здійсненні ризикових операцій у країні і за кордоном.
2.1.4.56.4. Клієнт може отримати можливість здійснення операцій електронної комерції та мото-операцій,
як в рахунок використання власних коштів, так і в рахунок використання кредитних коштів на кредитній
картці. При подачі Клієнтом заявки в системі "Приват-24" на розблокування поточного рахунку Банк
приймає рішення про зміну режиму використання Картки.
2.1.4.56.5. Відповідальність за операції електронної комерції чи мото-операції по Картах, прив'язаним до
поточного рахунку Клієнта, покладається на Клієнта.
2.1.4.56.6. У разі виявлення факту несанкціонованого доступу до карткового рахунку шляхом здійснення
операцій електронної комерції чи мото-операцій Клієнт повинен подати заяву в Банк з даного питання
протягом 35 днів з моменту здійснення операції. Банк у свою чергу представляє інтереси Клієнта в
Міжнародній Платіжній Системі з питання повернення несанкціоновано списаної суми.
2.1.4.57. Поточний рахунок
2.1.4.57.1. Зарахування (поповнення) коштів на поточний рахунок здійснюється за номером Карти / рахунку
і може здійснюватися шляхом внесення готівкових коштів в касу Банку або перерахуванням з рахунків в

інших банках, за допомогою переказу грошових коштів з інших поточних або депозитних рахунків фізичної
особи, а також з рахунків інших осіб за їх дорученням відповідно до вимог чинного законодавства.
2.1.4.57.2. Якщо оригінальна валюта транзакції знаходиться в списку стандартних валют: гривня Україні,
долар США, Євро - визначається, чи є прив'язаний до Картки рахунок у цій валюті. Якщо такий є,
перевіряється доступність на ньому коштів для авторизації.
2.1.4.57.3. У випадку, якщо валюта операції відрізняється від перерахованих валют, немає прив'язаного
рахунку в даній валюті або на рахунку немає коштів, здійснюється перебір рахунків в такій послідовності:
першим завжди перевіряється первинно відкритий рахунок і доступність на ньому коштів, потім
перевіряються пов'язані рахунки за зростанням валют: 1 - долар США, 2 - Євро, 3 - гривня Україні.
2.1.4.57.4. У випадку, якщо валюта операції, що проводиться, відрізняється від валюти поточного рахунку,
сума операції конвертується у валюту картрахунку за обмінним курсом Банку, що діє на дату проведення
Банком операції, або за обмінним курсом, що встановлюється тим банком, фінансовою установою або
платіжною системою і / або мережею, через які така операція проводиться.
2.1.4.57.5. Суми коштів по операціях, які оскаржуються Клієнтом, повертаються на поточний рахунок після
повного врегулювання питання з протилежною стороною - банком, який представив операцію до оплати,
відповідно до Правил Міжнародних платіжних систем.
2.1.4.57.6. Держателям преміальних карток Infinite в термін до 20 числа наступного місяця Банк повертає
суму комісій, перерахованих Клієнтом (списаних з поточного рахунку Клієнта) протягом поточного місяця (у
поточному місяці) за переказ з Картки по Україні в будь-якому каналі (Приват24/каса/термінал
самообслуговування).
2.1.4.57.7. При перевитраті платіжного ліміту Банк має право зупинити здійснення розрахунків за Карткою
(заблокувати Картку) та \ або визнати Карту недійсною до моменту усунення вказаних порушень.
2.1.4.57.8. Банк стягує комісію за обслуговування/перевипуск картки у розмірі, встановленому Тарифами
Банку/Пам'яткою Клієнта (по Преміальних картах - за відкриття, річне, щомісячне обслуговування
карткового рахунку) у розмірі, встановленому Тарифами Банку/Пам'яткою Клієнта.
2.1.4.58. Втрата Картки
2.1.4.58.1. В випадку втрати Картки Клієнт зобовязаний повідомити про це Банк, здійснивши дії,
передбачені п.2.1.1.5.11. цих Умов.
2.1.4.59. Кредити «Оплата частинами» та «Миттєва розстрочка»
2.1.4.59.1. Клієнт картки має право користуватися споживчими кредитами «Оплата частинами» та
«Миттєва розстрочка» в торгово-сервісних підприємствах та/або інтернет-магазинах, з якими Банк уклав
договір про співпрацю, а також клієнт має право отримати кошти на картку у відділенні Банку та/або через
канали самообслуговування. Вартість покупки / послуги знаходиться в межах розрахованого Банком
кредитного ліміту. Детальніше про умови кредитів описано в підрозділі 2.7.6. Оплата частинами і Миттєва
розстрочка.
2.1.4.60. Програма "Кредитні канікули"
2.1.4.60.1. Програма "Кредитні канікули" - це надання відстрочки з погашення заборгованості по Кредиту
без зміни терміну дії кредитного договору.
2.1.4.60.2. Термін проведення програми з 18.03.2014 р до закінчення антитерористичної операції (АТО) на
Південному Сході України.

2.1.4.60.3. Умови програми "Кредитні канікули": клієнту необхідно вносити щомісяця Мінімальний
обов'язковий платіж (розмір якого встановлений тарифами договору) до 1-го числа місяця наступного за
звітним.
2.1.4.60.4. Банк має право переглянути умови і терміни проведення Програми "Кредитні канікули" в
односторонньому порядку.
2.1.4.61. Про інформування
2.1.4.61.1. За 10-30 днів до моменту закінчення терміну дії картки Банк повідомляє Клієнта способом
відображення інформації в ТСО, Приват24, АТМ про закінчення терміну дії картки.
2.1.4.61.2. При здійсненні операції Банк інформує Клієнта про курс валют на момент проведення операції
SMS-повідомлення або повідомлення у мобільному додатку «Приват24».
2.1.4.61.3. При зверненні у відділення Клієнт може отримати виписку по рахунках.
2.1.4.61.4. Курс валют Клієнт може побачити самостійно на офіційному сайт Банку: www.privatbank.ua.
2.1.4.61.5. Банк інформує Клієнта про заборгованість за кредитними договорами (у тому числі про
заборгованість за кредитними картками), розмір поточних платежів, активації продуктів і послуг Банку, а
також інших правилах користування платіжною картою і умови кредитного договору, включаючи внесені до
них зміни шляхом використання функції SMS-повідомлень, повідомлень у мобільному додатку
«Приват24», персональних повідомлень в Інтернет-банку Приват24, через АТМ, термінали
самообслуговування, месенджери (Telegram, Viber та ін.), тощо.
2.1.4.62. Умови користуваня Комплектом "Ключ доступу"
2.1.4.62.1. Клієнт має право користуватися Комплектом "Ключ доступу" в відділеннях Банку, що обладнані
банківськими сейфовими комірками. До складу Комплекта входять:
- платіжна картка, яка відкривається як додаткова до кредитної картки;
- оренда банківської сейфової комірки.
2.1.4.62.2. Підписання Анкети-заяви на підключення до Комплекту "Ключ доступу" є приєднанням Клієнта
до умов користування Комплектом "Ключ доступу".
2.1.4.62.3. Підтвердженням отримання Клієнтом ключа від сейфової комірки є введення Клієнтом ОТПпароля, що прийшов на фінансовий телефон Клієнта, або підтвердження операції у «Приват24».
2.1.4.62.4. Клієнт доручає Банку списувати комісію за користування Комплектом "Ключ доступу" згідно з
тарифами Банку. Комісія за користування Комплектом "Ключ доступу" стягується в кількості підключень до
сервісу і в розмірі, що відповідає типу наданої в користування сейфової комірки, відповідно до тарифів, що
діють у Банку на момент здійснення платежу.
2.1.4.62.5. Держателям преміальних карток Infinite в термін до 20 числа наступного місяця Банк повертає
суму комісій, перерахованих Клієнтом (списаних з поточного рахунку клієнта) протягом поточного місяця (у
поточному місяці) за оренду однієї сейфової скриньки, включаючи комісію за користування Комплектом
«Ключ доступу». У разі, якщо з Клієнта було утримано комісію за користування більше однієї сейфової
скриньки, поверненню підлягає менша з утриманих сум.
2.1.4.62.6. Клієнт зобов'язується не допускати зниження розміру доступного залишку грошових коштів на
картці менше суми щомісячної комісії за користування Комплектом.

2.1.4.62.7. Клієнт зобов'язується виконувати Умови та Правила користування, зазначені в підрозділі 2.8.1.
«Банківські сейфові комірки» Умов та Правил надання банківських послуг.

2.1.5. Умови використання “Наперед оплаченої картки”
2.1.5. Умови використання “Наперед оплаченої картки”.
2.1.5.1. ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ
Електронний пристрій – пам’ять комп’ютера Емітента, яка використовується для зберігання електронних
грошей.
Електронні гроші – одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб
платежу іншими, ніж емітент, особами і є грошовим зобов’язанням емітента.
Емітент – Акціонерне товариство Комерційний банк «ПриватБанк» ( вул. Грушевского, 1д, м. Київ, 01001,
Україна, МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, ліц. НБУ № 22 від 05.10.2011 р.), що здійснює випуск
електронних грошей та приймає на себе зобов’язання по їх погашенню у відповідності до цих Правил та
вимог чинного законодавства України
Кабінет – розділ веб-сайту емітента в мережі Інтернет, призначений для здійснення користувачем операцій
з належними йому електронними грошима.
Наперед оплачена картка багатоцільового використання (далі - НОК) - матеріальний або віртуальний засіб,
що забезпечує доступ до електронних грошей, які зберігаються на електронному пристрої. НОК може не
мати фізичного носія, яка призначена виключно для платежів в Інтернет та представляє собою набір
реквізитів (номер картки, термін дії картки та перевірочний код CVC2, необхідний для здійснення оплати на
Інтернет сайтах)
Користувач – фізична особа, яка є власником електронних грошей і має право використовувати їх для
придбання товарів і здійснення переказів з урахуванням обмежень, установлених цими Правилами;
Ліміт – максимально допустима сума електронних грошей, що зберігається в обліковому записі
користувача та/або максимально можлива сума, на яку користувач може здійснити операції з
електронними грошима.
Номер мобільного телефону – діючий абонентський номер мобільного телефону, який у разі необхідності
може бути додатковим ідентифікатором користувача.
Обліковий запис користувача – запис у процесинговому центрі Емітента, в якому зберігаються електронні
гроші, випущені емітентом, що містить інформацію про суму належних користувачу електронних грошей.
Операції з електронними грошима – операції, що включають випуск, обмін, приймання, а також погашення
електронних грошей емітентом відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України.
Погашення електронних грошей – операція з вилучення електронних грошей з використання з одночасним
наданням їх пред’явникові готівкових або безготівкових коштів;
Процесинговий центр – програмно-технічний комплекс, що належить Емітенту, який використовується для
ведення облікових записів користувачів та зберігання електронних грошей.
Тарифи – перелік діючих послуг емітента стосовно операцій з електронними грошима, з визначенням їх
вартості, що розміщується на офіційному сайті www.privatbank.ua.
Інші терміни, які використовуються в Правилах, вживаються в значеннях, наведених у Законі України “Про
платіжні системи та переказ коштів в Україні”, нормативно-правових актах Національного банку, що

регулюють порядок випуску електронних грошей та електронних платіжних засобів і здійснення операцій із
їх застосуванням.
2.1.5.2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1.5.2.2. Дані Умови та правила визначають права і обов'язки Банку, Користувача, а також порядок
взаємодії Сторін при випуску та обслуговуванні “НОК”.
2.1.5.2.1. Умови та Правила надання банківських послуг, Пам'ятка Користувача, Тарифи становлять умови і
правила банківського обслуговування (далі - «Умови та Правила»).
2.1.5.2.3. Умови та Правила розроблені для використання індивідуальної НОК, виданої Користувачеві без
укладення з ним договору та без ідентифікації Користувача.
2.1.5.2.4. Моментом активації НОК є момент зміни ПІН-коду Користувачем НОК.
2.1.5.3. ПРЕДМЕТ ВЗАЄМОВІДНОСИН
2.1.5.3.1. Цей Умови та Правила встановлюють взаємини сторін з випуску Електронних грошей, способом
доступу до яких є НОК, здійсненню операцій з електронними грошима.
2.1.5.3.2. Банк здійснює випуск НОК в порядку, визначеному розділом 2.1.5.4 Умов та Правил.
2.1.5.3.2. Банк забезпечує обслуговування НОК і можливість проведення Операцій з Електронними
грошима в відповідності з даними Умовами та правилами.
2.1.5.4. ПОРЯДОК ВИПУСКУ «НОК»
2.1.5.4.1. Розмір винагороди за випуск і обслуговування НОК передбачений Тарифами Банку.
2.1.5.4.2. НОК видається Користувачеві в упаковці з додатками.
2.1.5.4.3. Безпосередньо після отримання НОК, Користувач зобов'язаний:
2.1.5.4.3.1. Перевірити цілісність отриманої НОК;
2.1.5.4.3.2. У разі виявлення будь-яких недоліків та невідповідностей - повідомити про це Банк.
2.1.5.4.4. У випадку недотримання Користувачем вимог, встановлених п. 2.1.5.4.3.2. Умов та Правил, Банк
не несе відповідальності і не приймає від Користувача претензії, пов'язані з видачею та обслуговуванням
НОК, в тому числі претензії по можливості використанняНОК для здійснення операцій з електронними
грошима і т.п.
2.1.5.4.5. Відповідальність за використання НОК несе Користувач.
2.1.5.4.6. Для активації НОК Користувач змінює ПІН-код в банкоматі
2.1.5.4.7. Банк випускає НОК як не персоніфіковану картку.
2.1.5.4.8. Термін дії НОК визначається Банком і не може перевищувати 48 календарних місяців.
2.1.5.5. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ операцій з електронними грошима.
2.1.5.5.1. Електронні гроші виражаються в гривні і приймаються до оплати на території України.

2.1.5.5.2. Ініціювання Операцій з Електронними грошима здійснюється за допомогою НОК.
2.1.5.5.3. Види операцій з електронними грошима та порядок їх здійснення визначені в додатку 1 до даних
Умов та правил.
2.1.5.5.4. Проведення Операцій з Електронними грошима можливо в межах залишку Електронних грошей
на НОК. У разі недостатності Електронних грошей для проведення операцій Банк відмовляє Користувачу в
проведенні видаткових операцій.
2.1.5.5.5. Здійснення операцій у валюті відмінній від гривні не допускається.
2.1.5.6. Права та обов'язки сторін
2.1.5.6.1. Банк вправі:
2.1.5.6.1.1. Вимагати від Користувача оплати послуг Банку відповідно до Тарифів та Умов та Правил.
2.1.5.6.1.2. Відмовити в унадання тієї чи іншої послуги за Умовами та Правилами з підстав, передбачених
законодавством України.
2.1.5.6.1.3. Призупинити або припинити дію НОК у випадках, передбачених цими Умовами та Правилами.
2.1.5.6.1.4. Встановлювати обмеження на максимальну кількість і суму операцій з електронними грошима,
проведених за певний період часу, згідно обмеженням по операціях, що здійснюються з НОК,
встановленим чинним законодавством.
2.1.5.6.1.5. Запитувати у Користувача документ, що засвідчує його особу, а також інші документи, необхідні
для здійснення ідентифікації Користувача, якщо це передбачено цими Умовами та Правилами та чинним
законодавством України.
2.1.5.6.1.6. Розслідувати претензії Користувача.
2.1.5.6.1.7. Вносити зміни та доповнення в ці Умови та Правила і Тарифи в порядку, передбаченому
підрозділом 1.1.6 цих Умов та Правил.
2.1.5.6.1.8. Поширювати НОК шляхом надання Користувачу, в тому числі за допомогою поштових
відправлень.
2.1.5.6.2.3. Банк має право укладати договори з іншими юридичними особами про розповсюдження ними
Електронних грошей, за винятком розповсюдження НОК.
2.1.5.6.2.4. Банк має право надавати Користувачу можливість створення Кабінету на сайті Банку в мережі
Інтернет.
2.1.5.6.2.5. За операції з електронними грошима Банком встановлюються такі ліміти:
- сума електронних грошей, доступ до яких надають поповнювані картки, не повинна перевищувати 14 000
грн.;
- сума електронних грошей, доступ до яких надають не поповнювані картки, не повинна перевищувати 4
000 грн.;

- сума готівкових коштів, яка може бути отримана користувачем за допомогою НОК в обмін на електронні
гроші через платіжний пристрій або може бути переказана в мережі Інтернет на інші картки в тому числі
НОК, становить 500 грн. на день, але не більше 4 000 грн. протягом одного місяця;
Користувачі мають право використовувати Електронні гроші для здійснення розрахунків за допомогою
електронного пристрою, який поповнюється і перебуває в розпорядженні користувача в сумі до 62 000
гривень або здійснювати перекази в мережі Інтернет в сумі до 35 000 гривень протягом календарного року.
До розрахунку цих сум не включаються електронні гроші, погашені на вимогу користувача протягом
календарного року
За бажанням Клієнта банк може провести його ідентифікацію відповідно до процедури, передбаченої
нормативно-правовими актами Національного банку та укласти з ним договір про відкриття банківського
рахунку та випуск платіжної картки Універсальна. При цьому банк здійснює погашення електронних грошей
Клієнта та переказує їх еквівалент в гривні на попередньо відкритий банківський рахунок.
2.1.5.6.2. Банк зобов'язується:
2.1.5.6.2.1. Здійснювати випуск Електронних грошей відповідно до отриманих від користувачів готівкою і
безготівковими коштами в гривні.
2.1.5.6.2.2. Здійснювати Погашення випущених ним електронних грошей на вимогу пред'явника.
2.1.5.6.2.3. Надавати послуги в обсязі та строки, встановлені Умовами та Правилами та чинним
законодавством України.
2.1.5.6.3. Користувач вправі:
2.1.5.6.3.1. Отримати і використовувати НОК в порядку, передбаченим цими Умовами та Правилами
2.1.5.6.3.2. Ознайомитися на сайті Банку https://privatbank.ua/ з діючою редакцією Умов та Правил та
Тарифами, а також отримувати необхідну інформацію по телефону довідкової служби Банку, іншими
існуючими в Банку каналами зв'язку.
2.1.5.6.3.3. У разі не можливості активації НОК повернути її в Банк.
2.1.5.6.3.5. У разі якщо після закінчення терміну дії НОК на її Балансі числяться грошові кошти, звернутися
за їх отриманням.
2.1.5.6.4. Користувач зобов'язується:
2.1.5.6.4.1. В момент отримання НОК ознайомитися з діючою редакцією Умов та Правил та Тарифами, які
розміщені на офіційному сайті Банку https://privatbank.ua/.
2.1.5.6.4.2. Перевірити цілісність НОК, упаковки безпосередньо в момент отримання. У разі виявлення
будь-яких невідповідностей - відразу ж заявити про це співробітнику в Банк.
2.1.5.6.4.3. Проставити на магнітній смузі свій підпис.
2.1.5.6.4.4. Здійснювати Операції з Електронними грошима відповідно до цих Умов та Правил.
2.1.5.6.4.5. Не проводити Операції з Електронними грошима, пов'язані з веденням підприємницької
діяльності та не використовувати НОК для оплати послуг, заборонених до реалізації законодавством
України.

2.1.5.6.4.6. Не передавати третім особам НОК та її реквізити.
2.1.5.6.4.7. Здійснювати Операції з електронними грошима в межах залишку ліміту НОК і лімітів,
встановлених цими Умовами та Правилами.
2.1.5.6.4.8. Вживати всіх можливих заходів по виключенню проведення Операцій з електронними грошима,
що перевищують встановлені ліміти по НОК.
2.1.5.6.4.9. Протягом терміну дії НОК зберігати всі документи, пов'язані з операціями з використанням
НОК, і пред'являти їх Банку на його вимогу.
2.1.5.6.4.10. Не проводити Операції з електронними грошима, цілями яких є легалізація (відмивання)
доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму або відповідні ознаками сумнівних
операцій.
2.1.5.6.4.11. До кінця терміну дії НОК забезпечити її нульовий баланс, або звернутися в Банк для
отримання банківської картки Універсальна.
2.1.5.7. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ НОК
2.1.5.7.1. Банк має право призупинити до з'ясування причин або припинити дію Вашої карти в
односторонньому порядку і без додаткового повідомлення Користувача в наступних випадках:
2.1.5.7.1.1. в разі виявлення Банком скоєних з використанням НОК незаконних операцій, сумнівних
операцій або операцій, несучих репутаційні ризики для Банку;
2.1.5.7.1.2. у разі отримання Банком від платіжних систем інформації про неправомірне використання НОК;
2.1.5.7.1.3. у разі отримання Банком від правоохоронних або інших державних органів інформації про
неправомірне використання НОК, в тому числі виявлення Банком операцій, здійснених з використанням
НОК, що містять ознаки сумнівних операцій;
2.1.5.7.1.4. у разі порушення Користувачем Умов та Правил або надання Банку недостовірної інформації;
2.1.5.7.1.5. в інших випадках, передбачених законодавством України, правилами платіжних систем, в тому
числі у разі виявлення причетності або виникненні підозр у причетності Користувача до здійснення
незаконної діяльності, навіть якщо це прямо не пов'язано з використанням Користувачем НОК.
2.1.5.7.1.6. У разі виявлення фактів використання НОК не Користувачем, або не особою, які поставили
підпис на зворотному боці НОК на смузі для підпису, або у випадку, коли підписів на смузі для підпису
більше однієї або їх немає взагалі, або смуга для підпису пошкоджена і під нею проглядається слово VOID
(недійсна).
2.1.5.7.1.7. У разі якщо ПІН-код НОК був невірно введений 6 разів підряд;
2.1.5.7.1.8. У разі виявлення Банком повернень коштів по НОК від Торговця, не пов'язаних з проведенням
операцій з електронними грошима, або в сумі що перевищують раніше проведені операції по НОК.
2.1.5.7.1.9. У разі виникнення у Банку підозр чи виявлення спроб навмисного здійснення Операцій з
Електронними грошима, що в сумі перевищують Ліміт Вашої картки і інших обмежень, встановлених цими
Умовами та Правилами

2.1.5.7.2. Банк не несе відповідальності і не відшкодовує Користувачу збитки, пов'язані з призупиненням
або припиненням дії Вашої картки відповідно до п. 2.1.5.7.1 Умов та Правил.
2.1.5.8. РОЗГЛЯД ПРЕТЕНЗІЙ, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
2.1.5.8.1. Ризик збитків по неправомірним операціям з електронними грошима, здійсненими із
використанням НОК або її реквізитів, несе Користувач.
2.1.5.8.2. Ризики крадіжки / псування / вилучення / втрати НОК несе Користувач.
2.1.5.8.3. У разі відсутності НОК у Користувача (втрата, крадіжка) він має право звернутися в Банк за
отриманням залишку Балансу НОК з проходженням процедури ідентифікації, встановленої Банком. Для
розгляду звернення Користувач зобов'язаний надати Банку наступні ідентифікаційні дані: номер НОК ,
номер телефону.
2.1.5.8.5. У разі несвоєчасного або неякісного надання Банком послуг, Користувач має право звернутися
до Банку з претензією. Подати таку претензію можна за формою, встановленою Банком або в довільній
формі, особисто в будь-яке відділення Банку. До претензії Користувач зобов'язаний додати всі наявні у
нього документи, що обгрунтовують суть претензії Користувача. Також, на вимогу Банку, Користувач
зобов'язаний особисто пред'явити співробітнику Банку НОК , підпис на якій повинен збігатися з підписом
Користувача в документі, що засвідчує особистість Користувача, а також сам документ, що засвідчує особу
користувача.
2.1.5.8.6. Користувач має право пред'явити Банку претензію в зв'язку з наданням Банком послуг за
Умовами та Правилами, не пізніше ніж через 30 (тридцять) календарних днів з моменту виникнення
підстави для такої претензії з урахуванням п.2.1.5.8.5 Умов та Правил.
2.1.5.8.7. Банк не приймає і не розглядає претензії Користувача, до яких не додано документи, що
обгрунтовують суть претензії. Банк не розглядає і не приймає претензії Користувача по невідповідності
сум, сплачених Користувачем відповідно до Тарифів, а також будь-які претензії з пошкоджень НОК або
упаковки, якщо заява про такі невідповідності не була зроблена Користувачем безпосередньо в момент
отримання ним НОК .
2.1.5.8.8. Банк розглядає і приймає рішення по претензії Користувача в термін не більше ніж 180 (сто
вісімдесят) календарних днів з дати отримання Банком такої претензії. У разі прийняття Банком
позитивного рішення по претензії, в результаті якого потрібно здійснити перерахування коштів на користь
Користувача.
2.1.5.8.9. Всі питання, розбіжності або вимоги, що виникають з Умов та Правил, підлягають врегулюванню
Сторонами шляхом переговорів. При відсутності згоди суперечки і розбіжності за Умовами та Правилами
підлягають розгляду судом відповідно до Цивільного процесуального кодексу України.
2.1.5.9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
2.1.5.9.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання та неналежне виконання зобов'язань за
Умовами та Правилами відповідно до законодавства України.
2.1.5.9.2. Банк надає послуги за Умовами та Правилами тільки при наявності технічної можливості їх
надання в кожен конкретний момент часу.
2.1.5.9.3. Банк не несе відповідальності у випадку, якщо інформація, що передається по відкритих каналах
зв'язку, в тому числі за допомогою SMS-запитів, стане відомою третім особам в результаті
прослуховування або перехоплення каналу зв'язку, а також у разі несумлінного виконання Користувачем

умов зберігання та використання НОК, мобільного телефону, sim-карти зв'язку (sim-карта ідентифікаційний модуль Користувача, застосовуваний у мобільному зв'язку, складовий елемент
мобільного телефону стандарту GSM, sim-карта містить інформацію про номер мобільного телефону
Користувача, зареєстрованому у оператора стільникового зв'язку).
2.1.5.9.3. Банк не несе відповідальності за збої каналів зв'язку, що виникли з незалежних від Банку причин
та спричинили несвоєчасне отримання або неотримання Користувачем послуг за Умовами та Правилами
та спричинили неможливість скористатися НОК.
2.1.5.9.4. Сторони звільняються від майнової відповідальності за невиконання або неналежне виконання
зобов'язань за Умовами та Правилами, якщо вони викликані факторами непереборної сили, тобто
надзвичайними і невідворотними обставинами, у тому числі стихійними явищами, воєнними діями, актами
органів влади.
2.1.5.9.5. Банк не несе відповідальності за спори та розбіжності, що виникають між Користувачем і
Торговцем.
2.1.5.9.6. Банк не несе відповідальності у випадку, якщо Користувачем при здійсненні Операції з
Електронними грошима вказав невірні реквізити НОК або Торговця. Користувач самостійно регулює
подальші взаєморозрахунки з одержувачем платежу за такою Операцією з Електронними грошима.
2.1.5.9.7. Банк крім послуг, передбачені цими Умовами та Правилами, не надає жодні інші послуги, в тому
числі послуги зв'язку, і не несе відповідальності за якість зв'язку у випадках, коли передача інформації
була неможлива, в тому числі, з вини оператора зв'язку, постачальника енергії чи інших осіб.
2.1.5.9.8. Банк надає послуги за Умовами та Правилами тільки при наявності технічної можливості їх
надання та звільняється від майнової відповідальності у разі технічних збоїв (відключення / ушкодження
електроживлення і мереж зв'язку, збої програмного забезпечення та проведення регламентних (технічних)
робіт Процесингового центру і бази даних Банку, технічні збої в платіжній системі, які спричинили
невиконання Банком Умов та Правил.
2.1.5.10. СТРОК ДІЇ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ НОК
2.1.5.10.1. Строк дії НОК встановлюється банком та не може перевищувати 48 місяців
2.1.5.10.2. Після закінчення строку дії НОК Користувач не має права використовувати її або її реквізити.
2.1.5.10.5. У разі неотримання Банком після витікання терміну дії НОК розпорядження Користувача про
перерахування грошових коштів з НОК, Банк зберігає ці грошові кошти протягом загального строку
позовної давності, по закінченню цього строку Електронні гроші погашаються та зараховуються в дохід
Банку.
2.1.5.11. Заключні положення
3.1.5.11.1. Дії Користувача по зміні ПІН-коду є підтвердженням активації НОК
2.1.5.11.2. Умови та Правила регулюються та тлумачаться відповідно до законодавства України.
Додаток 1. Види операцій з електронними грошима

№ з/
п

Назва операції

Зміст операції

1.

2.

Внесення готівки через операційну касу
Емітента (з метою поповнення)

Внесення готівки через платіжний
пристрій самообслуговування (з метою
поповнення)

Користувач вносить готівку через операційну касу
Емітента, надавши касиру НОК або повідомивши її
номер.
Емітент здійснює випуск електронних грошей в
еквіваленті суми внесеної користувачем готівки та
поповнює ними обліковий запис користувача.

Користувач вносить готівку через платіжний
пристрій самообслуговування за номером його
НОК.
Емітент здійснює випуск електронних грошей в
еквіваленті суми внесеної користувачем готівки та
поповнює ними обліковий запис користувача.

Користувач через платіжний пристрій ініціює
переказ безготівкових коштів з його рахунку на
рахунок Емітента.

3.

Безготівковий переказ коштів з
банківського рахунку користувача, який
відкрито в Банку-емітенті (з метою
Емітент здійснює випуск електронних грошей в
поповнення) через платіжний пристрій
еквіваленті суми переказаних користувачем коштів
та поповнює ними обліковий запис користувача.

Користувач через платіжний пристрій ініціює
переказ безготівкових коштів з його рахунку, який
відкрито в іншому банку, на рахунок Емітента.

4.

Безготівковий переказ коштів з
банківського рахунку користувача,
відкритому в іншому банку (з метою
поповнення) через платіжний пристрій

Кліринг та розрахунки між банком, у якому
відкритий рахунок користувача, та Емітентом
здійснюються відповідно до правил міжнародної
платіжної системи.
Емітент здійснює випуск електронних грошей в
еквіваленті суми переказаних користувачем коштів
та поповнює ними обліковий запис користувача.

5.

Отримання готівки в операційній касі
Емітента

Користувач-фізична особа надає касиру Емітента
НОК та надає визначені законодавством
документи для проведення касових операцій.
Емітент здійснює погашення емітованих ним
електронних грошей та видає користувачу їх
еквівалент готівкою.

Користувач за допомогою НОК ініціює отримання
готівки через платіжний пристрій Емітента.

6.

Отримання готівки через платіжний
пристрій

Емітент здійснює обмін емітованих ним
електронних грошей та видає користувачу їх
еквівалент готівкою через платіжний пристрій.
У разі, якщо платіжний пристрій не належить
Емітенту, кліринг та розрахунки між банком, якому
належить платіжний пристрій, та Емітентом
здійснюються відповідно до правил міжнародної
платіжної системи.

7.

Погашення електронних грошей на
банківський рахунок користувача

Користувач ініціює погашення електронних
грошей, вказуючи реквізити власного банківського
рахунку.
Емітент здійснює погашення електронних грошей
та зараховує безготівкові кошти на банківський
рахунок користувача.

Користувач ініціює оплату за товари та послуги (у
тому числі, в мережі Інтернет).

8.

Оплата за товари, роботи та послуги (у
тому числі, в мережі Інтернет)

Емітент здійснює обмін електронних грошей на
безготівкові гроші та переказує їх еквівалент в
гривні на рахунок, з якого здійснюються
розрахунки між Емітентом та торговцем.
Кліринг та розрахунки між банком, у якому
відкритий рахунок Торговця, та Емітентом
здійснюються відповідно до правил міжнародної
платіжної системи.

9.

Ініціювання/отримання переказу
електронних грошей від інших
користувачів-фізичних осіб

Користувач-фізична особа ініціює переказ
електронних грошей іншому користувачу-фізичній
особі, повідомивши номер НОК отримувача.
Емітент здійснює переказ електронних грошей між
користувачами.

10.

11.

Повернення електронних грошей за
раніше здійсненою користувачем
операцією з електронними грошима

Перегляд залишку та отримання
виписки щодо руху електронних грошей

Користувач ініціює повернення електронних
грошей за раніше здійсненою операцією з
електронними грошима.
Емітент здійснює випуск електронних грошей в
обмін на безготівкові кошти торговця та поповнює
електронними грошима обліковий запис
користувача.

Користувач за допомогою НОК може здійснити
перегляд залишку в платіжному пристрої або
операційній касі, а також отримати виписку щодо
руху електронних грошей.
У разі, якщо платіжний пристрій не належить
Емітенту, отримання виписки щодо руху
електронних грошей користувача неможливе.

12.

Випуск НОК без фізичного носія

Користувач через свій кабінет на веб-сайті
Емітента ініціює випуск НОК без фізичного носія
на суму в межах залишку на його обліковому
записі.

13.

Блокування/розблокування НОК

Користувач через свій кабінет на веб-сайті
емітента блокує/розблокує власну НОК.

2.1.6. Послуга "Стандарт безподатковий для пенсіонерів, одержувачів зарплати і
соціальних виплат"
2.1.6. Послуга "Стандарт безподатковий для пенсіонерів, одержувачів
зарплати і соціальних виплат".
2.1.6.1. Послуга "Стандарт безподатковий для пенсіонерів, одержувачів зарплати і соціальних виплат"
Клієнт може встановити незнижуваний залишок на своєму картковому рахунку послуга "Стандарт
безподатковий для пенсіонерів, одержувачів зарплати і соціальних виплат". Незнижуваний залишок може
бути встановлений
- У відділенні банку у вигляді Додаткової угоди до договору про надання банківських послуг про
незнижуваний залишок «Стандарт безподатковий для пенсіонерів, одержувачів зарплати і соціальних
виплат»,
- У віддаленому режимі через канал Приват24 або сайт (дистанційне встановлення незнижувального
залишку на картковому рахунку), що є підтвердженням оформлення послуги.
Основні параметри послуги "Стандарт безподатковий для пенсіонерів, одержувачів зарплати і соціальних
виплат" (далі послуга «Стандарт»)

Термін угоди

1,3, 6, 12 місяців

Валюта

Гривня

Які кошти можуть бути
зараховані на рахунок
незнижуваного залишку?

Зарплата, пенсія, стипендія, соціальні виплати, які надійшли на
рахунок в ПриватБанку

Можливість збільшення
незнижуваного залишку

Так, у вигляді зарплати, пенсії, стипендії, соціальних виплат
надійшли на рахунок в ПриватБанку.

Максимальна сума
поповнення

Без обмежень

Кількість послуг, які може
оформити клієнт

До однієї цільової картки можна оформити тільки одну послугу
"Стандарт"

Автоматичне продовження

Так

Термін угоди 1 міс. - % нараховуються за ставкою вкладу «До
запитання».
Порядок скасування
незнижуваного залишку до
закінчення терміну угоди

Термін угоди 3, 6, 12 міс. - % нараховуються за ставкою вкладу
«До запитання». Якщо клієнт вже отримав відсотки, нараховані за
повною ставкою, то зайво виплачені відсотки віднімаються з суми
вкладу.

2.1.7. Інтернет-картка
2.1.7. Інтернет-картка.
2.1.7.1. Ці Умови і правила використання продукту «Інтернет-картка», Тарифи, а також Анкета-заява на
приєднання до Умов і правил є договором про банківське обслуговування.
2.1.7.2. До Умов використання продукту "Інтернет-картка" відносяться умови використання клієнтами
фізичними особами дебетних карт АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
2.1.7.3. Акцептом Умов і правил використання продукту "Інтернет-картка" є дії Клієнта по поданню заявки
на відкріття інтернет-картки.
2.1.7.4. Інтернет-картка — віртуальна картка миттєвого випуску, без фізичного носія. Після подання заявки
на відкриття картки Клієнту надаються реквізити картки: номер картки та строк дії, СVV2-код картки
спрямовується клієнтові в SMS на номер телефону, який Клієнт вказав як основний.
2.1.7.5. Термін дії інтернет-карки - 10 років. Інтернет-картка діє до останнього дня місяця, вказаного в
реквізитах інтернет-картки в меню "Архів" в Приват24, включно. Забороняється використання реквізитів
інтернет-карти зі збіглим терміном дії. Після закінчення терміну дії відповідна інтернет-картка не
подовжується Банком на новий термін. Клієнт може відкрити нову інтернет-картку з новим терміном дії.
Термін дії карт миттєвого випуску продовженню не підлягає.
2.1.7.6. Порядок здійснення Платіжних операцій з використанням інтернет-картки регулюється чинним
законодавством України, нормами Міжнародних платіжних систем Visa International, MasterCard
International, Правилами і Тарифами Банку.
2.1.7.7. Інтернет-картка позиціонується як інструмент для оплати товарів і послуг в мережі Internet .
2.1.7.8. Інтернет-картка може бути використана Утримувачем для оплати товарів і послуг в мережі Internet,
внесення готівкових грошових коштів у банківських установах, для здійснення інших банківських операцій.
З використанням інтернет-картки Клієнт дістає можливість здійснювати операції по своїх інтернет-картах у
Банку через видалені канали обслуговування, окрім банкоматів. По інтернет-карці заблоковані усі операції
у банкоматах.
2.1.7.9. Банк залишає за собою право у будь-який момент за власним розсудом змінювати набір операцій,
послуг і функцій, що виконуються з використанням інтернет-картки.
2.1.7.10. Клієнт несе повну фінансову відповідальність за усі операції, здійснені з картками в мережі
Internet і банківській мережі, до моменту сповіщення Банку про використання реквізитів інтернет-карти
третіми особами в шахрайських цілях по вказаних в цьому розділі телефонах, а також за усі подальші
операції, які не супроводжувалися авторизацією, якщо карта не поставлена в СТОП-лист.
2.1.7.11. Клієнт несе повну відповідальність за несанкціоноване використання або отримання грошових
коштів з інтернет-карти третіми особами.
2.1.7.12. У разі отримання відомостей про незаконне використання інтернет-картки Утримувач карти
повинен негайно повідомити про це банк. У разі виникнення у Утримувача картки проблемних ситуацій
йому треба негайно звернутися у банк цілодобово по номеру 3700 (безкоштовно для дзвінків по Україні з
мобільних телефонів).

2.1.7.13. Платіжна організація (Емітент) має право затвердити рішення про тимчасове призупинення
здійснення операцій з використанням інтернет-карток, випущених певним емітентом, згідно з правилами
платіжної системи.
Порядок тимчасового призупинення здійснення операцій з використанням платіжної картки і повідомлення
про це Клієнтові встановлюються правилами платіжної системи і/або Договором про надання і
використання інтернет-карток.
2.1.7.14. У разі виявлення шахрайських операцій, згідно з кримінальним і цивільним законодавством
України, відповідальність за можливе шахрайське використання інтернет-картки несе особу, яка виявилася
в процесі слідства причетною до здійснення шахрайських операцій, або Клієнт, якщо згідно з Правилами
платіжних систем фінансова відповідальність за шахрайські операції не може бути перенесена на сторону,
яка здійснила незаконну операцію.
2.1.7.15. З метою контролю безпеки рухів грошових коштів по продукту "Інтернет-картка" встановлюється
щомісячний ліміт на проведення операцій в мережі Internet в сумі еквівалент 30 000 доларів США у місяць.
Ліміт може бути змінений за ініціативою Клієнта по зверненню у Банк або самостійно Клієнтом в меню
"Управління карткою/рахунком" в Приват24.
2.1.7.16. Суми операцій, зроблених з використанням усіх наданих Клієнтові інтернет-карт, списуються
Банком з карткового рахунку на підставі платіжних сповіщень від торгових точок.
2.1.7.17. При здійсненні операції з використанням технології 3D-Secure з метою отримання динамічного
пароля необхідною умовою для здійснення операції з інтернет-карткою являється надання Клієнтом
інформації про номер мобільного телефону. У разі втрати/крадіжки мобільного телефону або зміні номера
мобільного телефону, на номер якого Банком спрямовуються динамічні паролі, Клієнт зобов'язується
негайно інформувати Банк.
2.1.7.18. У випадках порушення Клієнтом вимог чинного законодавства України і/або умов цього Договору і/
або у разі виникнення несанкціонованого Овердрафту по інтернет-карці Банк має право призупинити
здійснення розрахунків по інтернет-карті (заблокувати інтернет-карту) і/або визнати інтернет-карту
недійсною до моменту усунення вказаних порушень, а також вимагати дострокове виконання боргових
зобов'язань в цілому або у визначеній Банком долі у разі невиконання клієнт свій борговий зобов'язання і
інший зобов'язання за даною угодою.
2.1.7.19. У разі відсутності руху грошових коштів по інтернет-карті (будь-якій операції за ініціативою
Клієнта) упродовж 1 року і більше, Банк має право:
- за послугу (обслуговування неактивної карти/рахунку) на винагороду від Клієнта у розмірі засобів тих, що
знаходяться на карткових рахунках (якщо суму залишку засобів на інтернет-карті не перевищує 100,00 грн
і/або у Клієнта немає інших активних карт/рахунків фізичної особи) згідно тарифів банку. Клієнт доручає
Банку здійснити списання засобів з карткового рахунку у розмірі винагороди;
- перерахувати залишок грошових коштів на інші активні карту/рахунок Клієнта фізичної особи.
2.1.7.20. Клієнт зобов'язаний відшкодувати Банку:
- плати, передбачені Тарифами;
- суми операцій, здійснених з використанням реквізитів інтернет-картки, у тому числі, суми заборгованості
по інтернет-карці;

- суми операцій, здійснених порушуючи цей Договір, суми, пов'язані з відвертанням і розслідуванням
незаконного використання інтернет-картки, а також з примусовим стягненням заборгованості Клієнта
відповідно до калькуляції фактичних витрат;
- суми операцій, раніше зараховані Банком по заявах про спірні операції, визнаним Банком в ході
розслідування необгрунтованими;
- суми, помилково зараховані Банком на інтернет-картку Клієнта.
2.1.7.21. Банк має право припинити договір в односторонньому порядку.
Тарифи

№
Бізнес
тарифу

Назва послуги

Тариф

1

Бізнес
обслуговування Вартість
індивідуальних оформлення
VIP-клієнтів

2

Бізнес
обслуговування
індивідуальних
VIP-клієнтів

3

Бізнес
обслуговування Комиссия за 1
індивідуальних транзакцию
VIP-клієнтів

4

Бізнес
обслуговування
індивідуальних
VIP-клієнтів

5

1% (min 3 грн,
max 1000 грн) по
Бізнес
Оплата картою на
телефону: 8 грн
обслуговування рахунок юридичної
+ 1% (min 3 грн,
індивідуальних особи в ПриватБанку
max 1000 грн) в
VIP-клієнтів
(платіж по Україні)
рахунок власних
коштів

0 грн.

Плата за
користування
0 грн.
карткоюКомісія за 1
транзакцію

0 грн.

Комісія за
конвертацію валюти
при здійсненні
операцій за
кордоном
Детальніше

Примітка

1% (min 3 грн,
max 1000 грн) по
телефону: 8 грн
+ 1% (min 3 грн,
max 1000 грн) в
рахунок власних
коштів

6

Оплата картою на
Бізнес
рахунок юридичної
обслуговування
особи в іншому
індивідуальних
українському банку
VIP-клієнтів
(платіж по Україні)

7

Бізнес
обслуговування
індивідуальних
VIP-клієнтів

8

Переказ на Карту
Бізнес
для виплат, у т.ч.
обслуговування Золоту карту для
індивідуальних виплатПереклад на
VIP-клієнтів
карту будь-якого
банку світу

0,5% по
телефону: 0,5% +
5 грн

9

Бізнес
обслуговування Переказ на картку
індивідуальних банку України
VIP-клієнтів

1% (min 5 грн)

10

Бізнес
Переказ на картку
обслуговування
будь-якого банку
індивідуальних
світу
VIP-клієнтів

10 грн + 1%

11

Бізнес
Оплата карткою в
обслуговування
торгових точках і
індивідуальних
інтернет-магазинах
VIP-клієнтів

0 грн.

12

Бізнес
обслуговування
SMS-банкінг
індивідуальних
VIP-клієнтів

0 грн.

Переказ на картуу
«Універсальна», у т.
ч. Gold, Інтернет0% по телефону:
картку, поточний
0% + 5 грн
рахунок фізичної
особи

13

Бізнес
обслуговування SMS-інформування
індивідуальних про рухи по карці
VIP-клієнтів

14

Бізнес
Самостійне
обслуговування
отримання виписки в 0 грн.
індивідуальних
Приват24
VIP-клієнтів

15

Бізнес
Комісія з програми
обслуговування
"Оплата частинами.
індивідуальних
Без переплат"
VIP-клієнтів

16

Бізнес
обслуговування
індивідуальних
VIP-клієнтів

17

Бізнес
обслуговування Відсотки за
індивідуальних овердрафт
VIP-клієнтів

3,4% у місяць

18

Комісія за
моніторинг картки,
Бізнес
строк дії якої
обслуговування завершився понад 3
індивідуальних місяці тому та за
VIP-клієнтів
якою 6 місяців
поспіль не було
операцій

10 грн на місяць,
але не більше від
залишку коштів
на картці

Відсотки за
використання
технологічного
ліміту

0 грн.

3,4% у місяць

19

- 0.00 % поповнення
власником
картки; - 0.5% від
суми (мінімум 5
грн) - поповнення
картки третьою
Поповнення готівкою
Бізнес
особою - не
інтернет-картки чи
обслуговування
клієнтом банку; віртуального
індивідуальних
0.2% від суми
рахунку у терміналі
VIP-клієнтів
(мінімум 2 грн) самообслуговування
поповнення
картки третьою
особоюклієнтом власником будьякої картки
ПриватБанку
(акційний тариф).

