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Тарифи по картці «Зелена»

Тариф Опис

Тип картки
Чіпована картка з безконтактною технологією
оплати

Оформлення платіжної картки Безкоштовно

Обслуговування платіжної картки Безкоштовно

Перевипуск картки після закінчення терміну дії Безкоштовно

Перевипуск картки з доставкою по Україні 50 грн

Перевипуск картки з доставкою за кордон 350 грн

Оформлення іменної картки з фото 150 грн

Кредитний ліміт Для карток у гривні

Пільговий період

До 62 днів (діє за умови погашення
заборгованості в повному розмірі до останнього
дня місяця, що настає після дати
заборгованості)

Валюта карткового рахунку
Гривня.
У відділенні банку можливе відкриття
віртуальної картки у валюті долар або євро *

Інтернет-банкінг Безкоштовно

Кешбек До 20% на обрані категорії.

Оплата карткою в торгових точках і
інтернет-магазинах

Безкоштовно

Довідка про стан заборгованості Безкоштовно

Надання виписки по картці у відділенні банку Безкоштовно

Переказ на картку «Універсальна», картку
«Зелена», картку «Platinum», поточний рахунок
фіз. особи

Безкоштовно - за рахунок власних коштів,
4% - за рахунок кредитних коштів

Переказ на Картку для виплат
Безкоштовно - за рахунок власних коштів,
4% - за рахунок кредитних коштів

Переказ на картку іншого банку України через
АБанк24

Безкоштовно - при переказі коштів до 500 000
грн в місяць на одного клієнта за рахунок
власних коштів (за всіма картками клієнта)
2% - при переказі коштів від 500 000 грн в
місяць на одного клієнта за рахунок власних
коштів
4% - за рахунок кредитних коштів

Переказ з картки А-Банку на картку
закордонного банку

3% (мінімум 50 грн/ мінімум 2 USD/ мінімум 2
EUR) за рахунок власних коштів
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4% (мінімум 50 грн) за рахунок кредитних коштів

P2P переказ через сторонні сервіси інших банків
0,9% за рахунок  власних коштів,
4% за рахунок кредитних коштів

Поповнення мобільного Безкоштовно

Базова процентна ставка на залишок
заборгованості в місяць (після закінчення
пільгового періоду)

З 01.10.2020 - 3,4% за місяць,
До 01.10.2020 - 3,7% за місяць
(нараховується на максимальну заборгованість
на день, за кожний день з моменту виникнення
заборгованості).

Розмір обов'язкового щомісячного платежу

З 01.02.2022 - 4% від заборгованості на кінець
минулого місяця (не менше 100 грн, не менше
суми нарахованих відсотків плюс штраф, при
його виникненні, але не більше залишку
заборгованості).
До 01.02.2022 - 5% від заборгованості на кінець
минулого місяця (не менше 100 грн, не менше
суми нарахованих відсотків плюс штраф, при
його виникненні, але не більше залишку
заборгованості).

Комісія за зняття власних коштів у банкоматах,
пунктах видачі готівки А-Банку та інших банків
України

0,9%

Комісія за зняття власних коштів у банкоматах і
пунктах видачі готівки інших банків за кордоном

2%

Комісія за операції з quasi-валютою (коли
активи конвертуються в готівку: при поповненні
інтернет-гаманців, сплаті дорожніх чеків, купівлі
лотерейних чеків тощо)

1% - по транзакціям в Україні
2% - по транзакціям за кордоном

Комісія за зняття кредитних коштів у банкоматах
і пунктах видачі готівки А-Банку і будь-яких
українських та зарубіжних банків, а також за
операції з quasi-валютою

1-100 грн - 7 грн
100,01-200 грн - 12 грн
200,01-300 грн - 18 грн
300,01-400 грн - 24 грн
400,01-500 грн - 30 грн
500,01-1 000 грн - 47 грн
більше 1000 грн - 4% від суми зняття

Поповнення картки через АБанк24 і в
термінальних мережах партнерів

Безкоштовно

Поповнення картки в касі А-Банку Безкоштовно

Тарифи на проведення комунальних платежів і
платежів за реквізитами

Посилання

Комісія картки за проведення операцій в
терміналах самообслуговування ПриватБанку

Безкоштовно - за рахунок власних коштів
4% - за рахунок кредитних коштів
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Розмір прострочених зобов'язань по кредиту

Подвійна процентна ставка, що діє в тарифі:
з 01.10.2020 - 6,8%
до 01.10.2020 - 7,4%
(нараховується з 1-го дня виникнення
зобов'язань на суму загальної заборгованості)

Штраф за несвоєчасне погашення кредиту та /
або відсотків. Штраф списується в день
списання відсотків

• 50 грн кожен раз, коли виникає прострочення
по сплаті обов'язкового щомісячного платежу
повністю або частково на суму від 100 грн
• 100 грн кожен раз, коли виникає прострочення
по сплаті обов'язкового щомісячного платежу на
суму від 100 грн другий місяць поспіль і більше
• 500 грн + 5% від суми загальної
заборгованості, в разі непогашення протягом 60
календарних днів простроченого зі сплати
обов'язкового щомісячного платежу по картці з
порушеним терміном більш ніж на 30 днів

Порядок погашення заборгованості із
внесенням коштів на картковий рахунок

Овердрафт, прострочені відсотки, прострочений
кредит, нараховані відсотки, заборгованість за
кредитним лімітом, штрафи

Реальна річна процентна ставка Від 49,34% до 62,39% **

Запит на оспорювання операції по платіжній
картці через Міжнародну платіжну систему

10% від суми, що оспорюється (мінімум 250 грн,
максимум 500 грн).
Грошові кошти в сумі комісії фіксуються на
поточному рахунку клієнта у вигляді
незнижуваного залишку та списуються виключно
в разі, коли за результатами розгляду претензії
Клієнта оспорювана операція не скасовується
(отримано обгрунтовану відмову в поверненні
коштів)

Нарахування відсотків на залишок власних
коштів понад 100 грн (діє після активації послуги
в мобільному додатку АБанк24)

4% річних для карток у гривні (з 01.04.2022
тимчасово призупинено нарахування відсотків
на залишок власних коштів)

Комісія за обслуговування неактивного рахунку
протягом 365 днів

20 грн / міс., але не більше залишку власних
коштів на картці

Комісія за моніторинг картки, термін дії якої
завершився і по якій 6 місяців поспіль не було
операцій (понад 24 місяців тому)

500 грн на рік, але не більше залишку коштів на
картці

Комісія за поповнення вкладів "Скарбничка" та
"А-Вклад"

0,9% від суми поповнення

Комісія за перевипуск будь-яких пластикових
карток клієнтом більше 3 разів на місяць або 10
разів на рік

100 грн за кожну нову картку



* Кредитний ліміт встановлюється тільки для карток у гривні.

** Базова процентна ставка, пеня і реальна річна процентна ставка можуть відрізнятися для
клієнтів з індивідуальним тарифом. Розмір індивідуальної ставки вказано в Тарифах, розміщених
на сайті А-Банку.



Тарифи по картці «Зелена»
за програмою «Українці разом»

Тариф Опис

Тип картки
Чіпована картка з безконтактною технологією
оплати

Оформлення платіжної картки Безкоштовно

Обслуговування платіжної картки Безкоштовно

Перевипуск картки після закінчення терміну дії Безкоштовно

Пільговий період
До 62 днів (діє за умови погашення заборгованості
в повному розмірі до останнього дня місяця, що
настає після дати заборгованості)

Валюта карткового рахунку Гривня

Інтернет-банкінг Безкоштовно

Кешбек До 20% на вибрані категорії.

Оплата карткою в торгових точках і
інтернет-магазинах

Безкоштовно

Довідка про стан заборгованості Безкоштовно

Надання виписки по картці у відділенні банку Безкоштовно

Переказ на картку «Універсальна», картку
«Зелена», картку «Platinum», поточний рахунок
фіз. особи

Безкоштовно - за рахунок власних коштів,
4% - за рахунок кредитних коштів

Переказ на Картку для виплат
Безкоштовно - за рахунок власних коштів,
4% - за рахунок кредитних коштів

Переказ на картку іншого банку України через
АБанк24

Безкоштовно - за рахунок власних коштів
4% - за рахунок кредитних коштів

Переказ з картки А-Банку на картку закордонного
банку

3% (мінімум 50 грн/ мінімум 2 USD/ мінімум 2 EUR)
за рахунок власних коштів
4% (мінімум 50 грн) за рахунок кредитних коштів

P2P переказ через сторонні сервіси інших банків
0,9% за рахунок  власних коштів,
4% за рахунок кредитних коштів

Поповнення мобільного Безкоштовно

Базова процентна ставка на залишок
заборгованості в місяць (після закінчення
пільгового періоду)

З 01.10.2020 - 3,4% за місяць,
До 01.10.2020 - 3,7% за місяць
(нараховується на максимальну заборгованість на
день, за кожний день з моменту виникнення
заборгованості).
0,00 % за місяць - для військовослужбовців
Збройних Сил України, інших утворених відповідно
до законів України військових формувань та
правоохоронних органів спеціального призначення,
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які знаходяться на службі (за умови надання Банку
підтверджуючих документів)

Розмір обов'язкового щомісячного платежу

З 01.02.2022 - 4% від заборгованості на кінець
минулого місяця (не менше 100 грн, не менше
суми нарахованих відсотків плюс штраф, при його
виникненні, але не більше залишку
заборгованості).
До 01.02.2022 - 5% від заборгованості на кінець
минулого місяця (не менше 100 грн, не менше
суми нарахованих відсотків плюс штраф, при його
виникненні, але не більше залишку
заборгованості).

Комісія за зняття власних коштів у банкоматах,
пунктах видачі готівки А-Банку та інших банків
України

0,9%

Комісія за зняття власних коштів у банкоматах і
пунктах видачі готівки інших банків за кордоном

2%

Комісія за операції з quasi-валютою (коли активи
конвертуються в готівку: при поповненні
інтернет-гаманців, сплаті дорожніх чеків, купівлі
лотерейних чеків тощо)

1% - по транзакціям в Україні
2% - по транзакціям за кордоном

Комісія за зняття кредитних коштів у банкоматах і
пунктах видачі готівки А-Банку і будь-яких
українських та зарубіжних банків, а також за
операції з quasi-валютою

1-100 грн - 7 грн
100,01-200 грн - 12 грн
200,01-300 грн - 18 грн
300,01-400 грн - 24 грн
400,01-500 грн - 30 грн
500,01-1 000 грн - 47 грн
більше 1000 грн - 4% від суми зняття

Поповнення картки через АБанк24 і в
термінальних мережах партнерів

Безкоштовно

Поповнення картки в касі А-Банку Безкоштовно

Тарифи на проведення комунальних платежів і
платежів за реквізитами

Посилання

Комісія картки за проведення операцій в
терміналах самообслуговування ПриватБанку

Безкоштовно - за рахунок власних коштів
4% - за рахунок кредитних коштів

Розмір прострочених зобов'язань по кредиту

Подвійна процентна ставка, що діє в тарифі:
з 01.10.2020 - 6,8%
до 01.10.2020 - 7,4%
(нараховується з 1-го дня виникнення зобов'язань
на суму загальної заборгованості), не
нараховується - для військовослужбовців
Збройних Сил України, інших утворених відповідно
до законів України військових формувань та
правоохоронних органів спеціального призначення,
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які знаходяться на службі (за умови надання Банку
підтверджуючих документів).

Штраф за несвоєчасне погашення кредиту та / або
відсотків. Штраф списується в день списання
відсотків

• 50 грн кожен раз, коли виникає прострочення по
сплаті обов'язкового щомісячного платежу
повністю або частково на суму від 100 грн;
• 100 грн кожен раз, коли виникає прострочення по
сплаті обов'язкового щомісячного платежу на суму
від 100 грн другий місяць поспіль і більше;
• 500 грн + 5% від суми загальної заборгованості, в
разі непогашення протягом 60 календарних днів
простроченого зі сплати обов'язкового щомісячного
платежу по картці з порушеним терміном більш ніж
на 30 днів;
• не нараховується - для військовослужбовців
Збройних Сил України, інших утворених відповідно
до законів України військових формувань та
правоохоронних органів спеціального призначення,
які знаходяться на службі (за умови надання Банку
підтверджуючих документів).

Порядок погашення заборгованості із внесенням
коштів на картковий рахунок

Овердрафт, прострочені відсотки, прострочений
кредит, нараховані відсотки, заборгованість за
кредитним лімітом, штрафи

Реальна річна процентна ставка Від 0% до 62,39% *

Запит на оспорювання операції по платіжній картці
через Міжнародну платіжну систему

10% від суми, що оспорюється (мінімум 250 грн,
максимум 500 грн).
Грошові кошти в сумі комісії фіксуються на
поточному рахунку клієнта у вигляді незнижуваного
залишку та списуються виключно в разі, коли за
результатами розгляду претензії Клієнта
оспорювана операція не скасовується (отримано
обгрунтовану відмову в поверненні коштів)

Нарахування відсотків на залишок власних коштів
понад 100 грн (діє після активації послуги в
мобільному додатку АБанк24)

4% річних для карток у гривні (з 01.04.2022
тимчасово призупинено нарахування відсотків на
залишок власних коштів)

Комісія за обслуговування неактивного рахунку
протягом 365 днів

20 грн / міс., але не більше залишку власних коштів
на картці

Комісія за моніторинг картки, термін дії якої
завершився і по якій 6 місяців поспіль не було
операцій (понад 24 місяців тому)

500 грн на рік, але не більше залишку коштів на
картці

Комісія за поповнення вкладів "Скарбничка" та
"А-Вклад"

0,9% від суми поповнення

Комісія за перевипуск будь-яких пластикових
карток клієнтом більше 3 разів на місяць або 10
разів на рік

100 грн за кожну нову картку



* Базова процентна ставка, пеня і реальна річна процентна ставка можуть відрізнятися для
клієнтів з індивідуальним тарифом. Розмір індивідуальної ставки вказано в Тарифах, розміщених
на сайті А-Банку.



Тарифи по картці «Platinum» та «Signature»

Тариф Опис

Тип картки Mastercard Platinum VISA Signature

Оформлення платіжної картки 500 грн *

Обслуговування платіжної картки

Безкоштовно - якщо сума торгових операцій за
карткою за попередній календарний місяць становить
понад 20 000 грн
300 грн/місяць * - якщо вищезазначена умова не
виконана

Перевипуск картки 150 грн

Кредитний ліміт До 500 000 грн

Пільговий період
До 62 днів (діє за умови погашення заборгованості в
повному розмірі до останнього дня місяця, наступного
за датою заборгованості)

Валюта карткового рахунку Гривня

Інтернет-банкінг Безкоштовно

Кешбек До 20% на обрані категорії

Нарахування відсотків на залишок власних коштів
понад 100 грн (діє після активації послуги в
мобільному додатку АБанк24)

4% річних (з 01.04.2022 тимчасово призупинено
нарахування відсотків на залишок власних коштів)

Оплата карткою в торгових точках і
інтернет-магазинах

Безкоштовно

Довідка про стан заборгованості Безкоштовно

Надання виписки за карткою у відділенні банку Безкоштовно

Переказ на картку «Універсальна», картку
«Зелена», картку «Platinum», поточний рахунок
фіз. особи

Безкоштовно - за рахунок власних коштів 4% - за
рахунок кредитних коштів

Переказ на Картку для виплат
Безкоштовно - за рахунок власних коштів,
4% - за рахунок кредитних коштів

Переказ на картку іншого банку України через
АБанк24

Безкоштовно - при переказі коштів до 500 000 грн в
місяць на одного клієнта за рахунок власних коштів
(за всіма картками клієнта)
2% - при переказі коштів від 500 000 грн в місяць на
одного клієнта за рахунок власних коштів
4% - за рахунок кредитних коштів

Переказ з картки А-Банку на картку закордонного
банку

3% (мінімум 50 грн/ мінімум 2 USD/ мінімум 2 EUR) за
рахунок власних коштів
4% (мінімум 50 грн) за рахунок кредитних коштів

Поповнення мобільного Безкоштовно

Базова процентна ставка на залишок З 01.10.2020 - 3% за місяць
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заборгованості на місяць (після закінчення
пільгового періоду)

До 01.10.2020 - 3,2% за місяць
(нараховується на максимальну заборгованість на
день, за кожний день з моменту виникнення
заборгованості).

Розмір обов'язкового щомісячного платежу

4% від заборгованості на кінець минулого місяця (не
менше 100 грн, не менше суми нарахованих відсотків
плюс штраф, при його виникненні, але не більше
залишку заборгованості).

Поповнення картки через АБанк24 і в
термінальних мережах партнерів

Безкоштовно

Поповнення картки в касі А-Банку Безкоштовно

Комісія за зняття власних коштів у банкоматах,
пунктах видачі готівки А-Банку та інших банків
України

0,9%

Комісія за зняття власних коштів у банкоматах і
пунктах видачі готівки інших банків за кордоном

2%

Комісія за операції з quasi-валютою (коли активи
конвертуються в готівку: при поповненні
інтернет-гаманців, сплаті дорожніх чеків, купівлі
лотерейних чеків тощо)

1% - по транзакціям в Україні
2% - по транзакціям за кордоном

Комісія за зняття кредитних коштів у банкоматах і
пунктах видачі готівки А-Банку та будь-яких
українських та закордонних банків, а також за
операції з quasi-валютою

4% від суми зняття (мінімум 20 грн)

P2P-переказ через сторонні сервіси інших банків
0,9% за рахунок  власних коштів
4% за рахунок кредитних коштів

Тарифи на проведення комунальних платежів та
платежів за реквізитами

Посилання

Проведення операції поповнення депозитів
Лише за рахунок особистих коштів. Без додаткової
комісії

Комісія картки за проведення операцій в
терміналах самообслуговування ПриватБанку

Безкоштовно - за рахунок особистих коштів
4% - за рахунок кредитних коштів

Комісія за поповнення вкладів "Скарбничка" та
"А-Вклад"

0,9% від суми поповнення

Розмір прострочених зобов'язань по кредиту

Подвійна процентна ставка, що діє в тарифі:
з 01.10.2020 - 6%
до 01.10.2020 - 6,4%
(нараховується з 1-го дня виникнення зобов'язань на
суму загальної заборгованості)
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Штраф за несвоєчасне погашення кредиту та / або
відсотків. Штраф списується в день списання
відсотків

• 50 грн кожен раз, коли виникає прострочення по
сплаті обов'язкового щомісячного платежу повністю
або частково на суму від 100 грн
• 100 грн кожен раз, коли виникає прострочення по
сплаті обов'язкового щомісячного платежу на суму від
100 грн другий місяць поспіль і більше
• 500 грн + 5% від суми загальної заборгованості, у
разі непогашення протягом 60 календарних днів
простроченого по сплаті обов'язкового щомісячного
платежу за карткою, із порушеним строком більше ніж
на 30 днів

Порядок погашення заборгованості під час
внесення коштів на картковий рахунок

Овердрафт, прострочені відсотки, прострочений
кредит, нараховані відсотки, заборгованість за
кредитним лімітом, штрафи

Реальна річна процентна ставка Від 43,86% до 336,23%

Міжнародний Лаунж Бориспіль термінал D
Якщо ви маєте картку
World Elite, World Black
Edition або Platinum, вам
треба здійснити транзакції
на суму від 10000 гривень
за останні 30+5 днів до
подорожі (не враховуються
останні 5 днів, а також
вихідні перед вильотом).

Якщо ви маєте картку
VISA Signature, вам треба
здійснити транзакції на
суму від 10000 гривень за
останні 30+5 днів до
подорожі (не
враховуються останні 5
днів).

Міжнародний Лаунж Бориспіль термінал F

Фаст лайн на виліт Бориспіль термінал D

Фаст лайн на виліт Бориспіль термінал F

Фаст лайн на виліт Київ (Жуляни)

Фаст лайн на приліт Борисполь терминал D

Фаст лайн на приліт Борисполь терминал F

Фаст лайн на приліт Київ (Жуляны)

Lounge Key
32$ (2 безкоштовних
прохода на рік)

32$ (10 безкоштовних
проходів на рік)

Concierge Service Безкоштовно

Підтримка медичного консьєржа з усіх питань
щодо здоров’я 24/7

Немає Безкоштовно

Консультації сімейного лікаря або лікарів вузьких
спеціальностей

Немає
Безкоштовно (10 разів на
рік)

Повне міжнародне страхування під час подорожей
(держатель картки + родина)

Немає Безкоштовно

Страхування на випадок затримки рейсу Немає Безкоштовно

Страхування на випадок затримки багажу Немає Безкоштовно

Захист покупок від втрати через крадіжки Немає Безкоштовно

Продовжена гарантія на покупки Немає Безкоштовно

Пакування багажу в аеропорті (Бориспіль, Мінськ,
Алмати)

Немає
Безкоштовно (10 разів на
рік)

Проходження Fast Line в аеропорту (Бориспіль,
Мінськ, Баку)

Немає
Безкоштовно (10 разів на
рік)



Сертифікат у ресторан на 500 грн. у а/п Бориспіль
(Смачна альтернатива лаунжу - Ararat, Spirito di
Italiano, Gourmet)

Немає
Безкоштовно (10 разів на
рік)

* Оформлення та обслуговування картки - безкоштовно, за умови зберігання коштів від 500 тис. грн на
депозитних рахунках в А-Банку. У випадку зменшення вищезазначеної суми коштів на депозитних
рахунках, через 90 днів обслуговування по картці буде платним.



Тарифи по картці «Жовта»,
«Віртуальна дебетова», «Пенсійна» та єПідтримка

Тариф Опис
Тип картки Visa, Mastercard, ПРОСТІР *

Валюта карткового рахунку Гривня, долари США, євро

Оформлення платіжної картки Безкоштовно

Обслуговування платіжної картки Безкоштовно

Перевипуск картки з доставкою по Україні 50 грн

Перевипуск картки з доставкою за кордон 350 грн

Перевипуск картки після закінчення терміну дії Безкоштовно

Оформлення іменної картки з фото 150 грн

Інтернет-банкінг Безкоштовно

Кешбек До 20% на обрані категорії **
Нарахування відсотків на залишок власних коштів 4% річних для карток у гривні ***

(з 01.04.2022 тимчасово призупинено нарахування
відсотків на залишок власних коштів)

Зарахування будь-яких виплат Безкоштовно

Поповнення з депозитних вкладів Безкоштовно

Зарахування SWIFT-платежів Безкоштовно

Зарахування термінових грошових переказів Безкоштовно

Поповнення картки через АБанк24 і в
термінальних мережах партнерів

Безкоштовно

Поповнення картки в касі А-Банку Безкоштовно

Оплата карткою в торгових точках і
інтернет-магазинах

Безкоштовно

Переказ на картку іншого банку України через
АБанк24

Безкоштовно:
● до 100 000 грн в місяць на одного клієнта (по
всім карткам клієнта)
● пільгові кошти ****
2% - при переказі непільгових коштів від 100 000
грн в місяць на одного клієнта

Переказ з картки А-Банку на картку закордонного
банку

3% (мінімум 50 грн/ мінімум 2 USD/ мінімум 2 EUR)

P2P переказ через сторонні сервіси інших банків
Безкоштовно - пільгові кошти
0,9% - непільгові кошти та по операціям в
закордонних точках

Переказ на картку «Універсальна», картку
«Зелена», поточний рахунок фіз. особи А-Банку

Безкоштовно
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Поповнення мобільного Безкоштовно

Тарифи за проведення комунальних платежів та
платежів за реквізитами

Посилання

Комісія за зняття власних коштів у банкоматах,
пунктах видачі готівки А-Банку та інших банків
України

Зняття пільгових коштів - безкоштовно
Зняття непільгових коштів - 0,9% від суми

Комісія за зняття власних коштів у банкоматах та
пунктах видачі готівки інших банків за кордоном

2%

Комісія за операції з quasi-валютою (коли активи
конвертуються в готівку: при поповненні
інтернет-гаманців, сплаті дорожніх чеків, купівлі
лотерейних чеків тощо)

1% по транзакціям в Україні
2% по транзакціям за кордоном

Інформування по операціях за карткою Безкоштовно

Надання виписки за карткою у відділенні банку
або в Інтернет-банку

Безкоштовно

Запит на оскарження операції за платіжною
карткою через Міжнародну платіжну систему

10% від оскаржуваної суми (мінімум 250 грн,
максимум 500 грн).
Грошові кошти в сумі комісії фіксуються на
поточному рахунку клієнта у вигляді
незнижувального залишку та списуються виключно
у разі, коли за результатом розгляду претензії
Клієнта оскаржувана операція не скасовується
(отримана обґрунтована відмова у поверненні
коштів).

Комісія за обслуговування неактивного рахунку
протягом 365 днів

20 грн/міс., але не більше залишку власних коштів
на картці

Комісія за моніторинг картки, термін дії якої
завершився і за якою 6 місяців поспіль не було
операцій (більше 24 місяців назад)

500 грн на рік, але не більше від залишку коштів на
картці

Комісія за поповнення вкладів "Скарбничка" та
"А-Вклад"

Безкоштовно - з пільгових коштів
0,9% від суми - не з пільгових коштів

Комісія за перевипуск будь-яких пластикових
карток клієнтом більше 3 разів на місяць або 10
разів на рік

100 грн за кожну нову картку

* Картки ПРОСТІР працюють тільки на території України.

** Кешбек надається за умови наявності активної картки «Зелена». Відсоток відшкодування при
проведенні операції по картці «Жовта» залежить від того, використовуєте ви кредитний ліміт по
кредитній картці чи ні.

*** Нарахування відсотків здійснюється на залишок власних коштів понад 100 грн на день та діє після
активації послуги через АБанк24 за умов відсутності заборгованості по кредитній картці “Зелена” або
PLATINUM.
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За пенсійною програмою, нарахування відсотків здійснюється на залишок власних коштів понад 100
грн на день та діє після першого зарахування пенсії на картку і активації послуги через АБанк24.

**** До пільгових коштів відносяться:
- Цільові кошти - заробітна плата, стипендії, пенсії та соціальні виплати;
- Валютообмін;
- Термінові грошові перекази;
- Виплата депозиту.



Тарифи по картці «Картка для виплат»

Тариф Опис

Тип картки Visa, Mastercard

Валюта карткового рахунку Гривня, долари США, євро, рублі РФ

Оформлення платіжної картки Безкоштовно

Обслуговування платіжної картки Безкоштовно *

Перевипуск картки після закінчення терміну дії Безкоштовно

Інтернет-банкінг Безкоштовно

Поповнення з депозитних вкладів Безкоштовно

Зарахування SWIFT-платежів 0,5% від суми

Зарахування грошових переказів Безкоштовно

Поповнення картки через АБанк24 і в
термінальних мережах партнерів

Безкоштовно

Поповнення картки в касі А-Банку Безкоштовно

Оплата карткою в торгових точках і
інтернет-магазинах

Безкоштовно

Переказ на картку іншого банку України через
АБанк24

Безкоштовно:
● до 100 000 грн в місяць на одного клієнта (по
всім карткам клієнта)
● пільгові кошти **
2% - при переказі непільгових коштів від 100 000
грн в місяць на одного клієнта

Переказ з картки А-Банку на картку закордонного
банку

3% (мінімум 50 грн/ мінімум 2 USD/ мінімум 2 EUR)

P2P переказ через сторонні сервіси інших банків
Безкоштовно - пільгові кошти
0,9% - непільгові кошти та по операціям в
закордонних точках

Переказ на картку «Універсальна», картку
«Зелена», поточний рахунок фіз. особи

Безкоштовно

Поповнення мобільного Безкоштовно

Тарифи на проведення комунальних платежів та
платежів за реквізитами

Посилання

Комісія за зняття власних коштів у банкоматах,
пунктах видачі готівки А-Банку та інших банків
України

Зняття пільгових коштів - безкоштовно
Зняття непільгових коштів - 0,9% від суми

Комісія за зняття власних коштів у банкоматах та
пунктах видачі готівки інших банків за кордоном

2%

Комісія за операції з quasi-валютою (коли активи
конвертуються в готівку: при поповненні
інтернет-гаманців, сплаті дорожніх чеків, купівлі

1% по транзакціям в Україні
2% по транзакціям за кордоном
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лотерейних чеків тощо)

SMS-банкінг Безкоштовно

Надання виписки за карткою у відділенні банку
або в Інтернет-банку

Безкоштовно

Запит на оскарження операції за платіжною
карткою через Міжнародну платіжну систему

10% від оскаржуваної суми (мінімум 250 грн,
максимум 500 грн).
Грошові кошти в сумі комісії фіксуються на
поточному рахунку клієнта у вигляді
незнижуваного залишку та списуються виключно у
разі, коли за результатом розгляду претензії
Клієнта оскаржувана операція не скасовується
(отримано обґрунтовану відмову у поверненні
коштів).

Комісія за обслуговування неактивного рахунку
протягом 365 днів

20 грн/міс., але не більше залишку власних коштів
на картці

Комісія за моніторинг картки, термін дії якої
завершився і за якою 6 місяців поспіль не було
операцій (більше 24 місяців тому)

500 грн на рік, але не більше від залишку коштів
на картці

Комісія за поповнення вкладів "Скарбничка" та
"А-Вклад"

Безкоштовно - з пільгових коштів
0,9% від суми - не з пільгових коштів

Комісія за перевипуск будь-яких пластикових
карток клієнтом більше 3 разів на місяць або 10
разів на рік

100 грн за кожну нову картку

* 20 грн в міс. за участь в GOLD-клубі.

** До пільгових коштів відносяться:
- Цільові кошти - заробітна плата, стипендії, пенсії та соціальні виплати;
- Валютообмін;
- Термінові грошові перекази;
- Виплата депозиту.



Тарифи по картці «Універсальна»

Тариф Опис

Тип картки Visa, Mastercard

Валюта карткового рахунку Гривня

Оформлення платіжної картки Безкоштовно

Обслуговування платіжної картки Безкоштовно

Перевипуск картки після закінчення терміну дії Безкоштовно

Інтернет-банкінг Безкоштовно

Пільговий період

З березня 2022 р. до 62 днів (діє за умови
погашення заборгованості в повному розмірі до
останнього дня місяця, що настає після дати
заборгованості)
До березня 2022 р до 55 днів (діє за умови
погашення до 25-го числа місяця, наступного за
датою заборгованості)

Розмір обов'язкового щомісячного платежу
5% від заборгованості (не менше 100 грн, не
менше суми нарахованих процентів, але не
більше залишку заборгованості) *

Базова процентна ставка на залишок
заборгованості на місяць (після закінчення
пільгового періоду)

3,9% за місяць (нараховується на максимальну
заборгованість на день, за кожний день з
моменту виникнення заборгованості)

Розмір прострочених зобов'язань по кредиту
Подвійна процентна ставка, що діє в тарифі
(7,8%), нараховується з 1-го дня виникнення
зобов'язань **

Комісія за зняття власних коштів у банкоматах,
пунктах видачі готівки А-Банку та інших банків
України

0,9%

Комісія за зняття власних коштів у банкоматах і
пунктах видачі готівки інших банків за кордоном

2%

Комісія за операції з quasi-валютою (коли активи
конвертуються в готівку: при поповненні
інтернет-гаманців, сплаті дорожніх чеків, купівлі
лотерейних чеків тощо)

1% - по транзакціям в Україні
2% - по транзакціям за кордоном

Комісія за зняття кредитних коштів у банкоматах і
пунктах видачі готівки А-Банку та будь-яких
українських та закордонних банків, а також за
операції з quasi-готівкою

1–100 грн - 7 грн
100,01–200 грн - 12 грн
200,01–300 грн - 18 грн
300,01–400 грн - 24 грн
400,01–500 грн - 30 грн
500,01–1 000 грн - 47 грн
більше 1 000 грн - 4% від суми зняття

Поповнення картки через АБанк24 і в
термінальних мережах партнерів

Безкоштовно



Поповнення картки в касі А-Банку Безкоштовно

Оплата карткою в торгових точках і
інтернет-магазинах

Безкоштовно

Довідка про стан заборгованості Безкоштовно

Надання виписки за карткою у відділенні банку Безкоштовно

Поповнення мобільного Безкоштовно

Тарифи на проведення комунальних платежів та
платежів за реквізитами

Посилання

Переказ на картку «Універсальна», картку
«Зелена», поточний рахунок фіз. особи

Безкоштовно за рахунок власних коштів або 4%
за рахунок кредитних коштів

Переказ на Картку для виплат
Безкоштовно за рахунок власних коштів,
4% за рахунок кредитних коштів

Переказ на картку іншого банку України через
АБанк24

Безкоштовно - до 100 000 грн в місяць на одного
клієнта (по всім карткам клієнта)
2% - при переказі коштів від 100 000 грн в місяць
на одного клієнта
4% - за рахунок кредитних коштів

Переказ з картки А-Банку на картку закордонного
банку

3% (мінімум 50 грн/ мінімум 2 USD/ мінімум 2
EUR) за рахунок власних коштів
4% (мінімум 50 грн) за рахунок кредитних коштів

P2P переказ через сторонні сервіси інших банків
0,9% за рахунок  власних коштів,
4% за рахунок кредитних коштів

Комісія картки за проведення операцій в
терміналах самообслуговування ПриватБанку

Безкоштовно - за рахунок особистих коштів,
4% - за рахунок кредитних коштів

Порядок погашення заборгованості під час
внесення коштів на картковий рахунок

Прострочені відсотки, прострочений кредит,
нараховані відсотки, заборгованість за кредитним
лімітом ***

Реальна річна процентна ставка 58,23% ****

Запит на оскарження операції за платіжною
карткою через Міжнародну платіжну систему

10% від оскаржуваної суми (мінімум 250 грн,
максимум 500 грн).
Грошові кошти в сумі комісії фіксуються на
поточному рахунку клієнта у вигляді
незнижуваного залишку та списуються виключно
у разі, коли за результатом розгляду претензії
Клієнта оскаржувана операція не скасовується
(отримано обґрунтовану відмову у поверненні
коштів).

Комісія за обслуговування неактивного рахунку
протягом 365 днів

20 грн/міс., але не більше залишку власних
коштів на картці

Комісія за моніторинг картки, термін дії якої
завершився і за якою 6 місяців поспіль не було
операцій (більше 24 місяців тому)

500 грн на рік, але не більше від залишку коштів
на картці

https://conditions-and-rules.a-bank.com.ua/main/view-content-487/?lang=uk


Комісія за поповнення вкладів "Скарбничка" та
"А-Вклад"

0,9% від суми поповнення

Комісія за перевипуск будь-яких пластикових
карток клієнтом більше 3 разів на місяць або 10
разів на рік

100 грн за кожну нову картку

* Для договорів, оформлених до 10/06/2017: 5% від заборгованості (не менше 100 грн, не менше
суми нарахованих процентів плюс штраф, якщо він виник, але не більше суми залишку
заборгованості).

** Для договорів, оформлених до 10/06/2017, пеня за несвоєчасне погашення кредиту становить:
0,26% від суми загальної заборгованості;
+ 50 грн кожен раз, коли виникає прострочення на суму від 100 грн;
+ 100 грн кожен раз, коли виникає прострочення на суму від 100 грн другий місяць поспіль і
більше.

*** Для договорів, оформлених до 10/06/2017, порядок погашення заборгованості: штрафи, пеня,
прострочені комісії, прострочені відсотки, прострочений кредит, нараховані комісії, нараховані
відсотки, заборгованість за кредитним лімітом.

**** Базова процентна ставка, пеня та реальна річна процентна ставка для клієнтів з
індивідуальним тарифом. Розмір індивідуальної ставки зазначено в Тарифах, розміщених на сайті
А-Банку.



Тарифи по картці «Універсальна Gold»

Тариф Опис

Тип картки Visa, Mastercard

Валюта карткового рахунку Гривня, долари США, євро, рублі РФ

Оформлення платіжної картки Безкоштовно

Обслуговування платіжної картки 20 грн/міс.

Перевипуск картки після закінчення терміну дії Безкоштовно

Інтернет-банкінг Безкоштовно

Пільговий період

З березня 2022 р. до 62 днів (діє за умови
погашення заборгованості в повному розмірі до
останнього дня місяця, що настає після дати
заборгованості)
До березня 2022 р до 55 днів (діє за умови
погашення до 25-го числа місяця, наступного за
датою заборгованості)

Розмір обов'язкового щомісячного платежу
5% від заборгованості (не менше 100 грн, не
менше суми нарахованих процентів, але не
більше залишку заборгованості) *

Базова процентна ставка на залишок
заборгованості на місяць (після закінчення
пільгового періоду)

3,7% за місяць (нараховується на максимальну
заборгованість на день, за кожний день з моменту
виникнення заборгованості)

Розмір прострочених зобов'язань по кредиту
Подвійна процентна ставка, що діє в тарифі
(7,4%), нараховується з 1-го дня виникнення
зобов'язань **

Комісія за зняття власних коштів у банкоматах,
пунктах видачі готівки А-Банку та інших банків
України

0,9%

Комісія за зняття власних коштів у банкоматах і
пунктах видачі готівки інших банків за кордоном

2%

Комісія за операції з quasi-валютою (коли активи
конвертуються в готівку: при поповненні
інтернет-гаманців, сплаті дорожніх чеків, купівлі
лотерейних чеків тощо)

1% - по транзакціям в Україні
2% - по транзакціям за кордоном

Комісія за зняття кредитних коштів у банкоматах і
пунктах видачі готівки А-Банку та будь-яких
українських та закордонних банків, а також за
операції з quasi-готівкою

1–100 грн - 7 грн
100,01–200 грн - 12 грн
200,01–300 грн - 18 грн
300,01–400 грн - 24 грн
400,01–500 грн - 30 грн
500,01–1 000 грн - 47 грн
більше 1 000 грн - 4% від суми зняття

Поповнення картки через АБанк24 і в
термінальних мережах партнерів

Безкоштовно



Поповнення картки в касі А-Банку Безкоштовно

Оплата карткою в торгових точках і
інтернет-магазинах

Безкоштовно

Довідка про стан заборгованості Безкоштовно

Надання виписки за карткою у відділенні банку Безкоштовно

Поповнення мобільного Безкоштовно

Тарифи на проведення комунальних платежів та
платежів за реквізитами

Посилання

Переказ на картку «Універсальна», картку
«Зелена», поточний рахунок фіз. особи

Безкоштовно за рахунок власних коштів або 4% за
рахунок кредитних коштів

Переказ на Картку для виплат
Безкоштовно - за рахунок власних коштів,
4% - за рахунок кредитних коштів

Переказ на картку іншого банку України через
АБанк24

Безкоштовно - до 100 000 грн в місяць на одного
клієнта (по всім карткам клієнта)
2% - при переказі коштів від 100 000 грн в місяць
на одного клієнта
4% - за рахунок кредитних коштів

Переказ з картки А-Банку на картку закордонного
банку

3% (мінімум 50 грн/ мінімум 2 USD/ мінімум 2 EUR)
за рахунок власних коштів
4% (мінімум 50 грн) за рахунок кредитних коштів

P2P переказ через сторонні сервіси інших банків
0,9% за рахунок  власних коштів
4% за рахунок кредитних коштів

Комісія картки за проведення операцій в
терміналах самообслуговування ПриватБанку

Безкоштовно - за рахунок особистих коштів
4% - за рахунок кредитних коштів

Порядок погашення заборгованості під час
внесення коштів на картковий рахунок

Прострочені відсотки, прострочений кредит,
нараховані відсотки, заборгованість за кредитним
лімітом ***

Реальна річна процентна ставка 56,44% ****

Запит на оскарження операції за платіжною
карткою через Міжнародну платіжну систему

10% від оскаржуваної суми (мінімум 250 грн,
максимум 500 грн).
Грошові кошти в сумі комісії фіксуються на
поточному рахунку клієнта у вигляді
незнижуваного залишку та списуються виключно у
разі, коли за результатом розгляду претензії
Клієнта оскаржувана операція не скасовується
(отримана обґрунтована відмова у поверненні
коштів).

Комісія за обслуговування неактивного рахунку
протягом 365 днів

20 грн/міс., але не більше залишку власних коштів
на картці

Комісія за моніторинг картки, термін дії якої
завершився і за якою 6 місяців поспіль не було
операцій (більше 24 місяців тому)

500 грн на рік, але не більше від залишку коштів
на картці

https://conditions-and-rules.a-bank.com.ua/main/view-content-487/?lang=uk


Комісія за поповнення вкладів "Скарбничка" та
"А-Вклад"

0,9% від суми поповнення

Комісія за перевипуск будь-яких пластикових
карток клієнтом більше 3 разів на місяць або 10
разів на рік

100 грн за кожну нову картку

* Для договорів, оформлених до 10/06/2017: 5% від заборгованості (не менше 100 грн, не менше
суми нарахованих процентів плюс штраф, якщо він виник, але не більше суми залишку
заборгованості).

** Для договорів, оформлених до 10/06/2017, пеня за несвоєчасне погашення кредиту становить:
0,247% від суми загальної заборгованості,
+ 50 грн кожен раз, коли виникає прострочення на суму від 100 грн;
+ 100 грн кожен раз, коли виникає прострочення на суму від 100 грн другий місяць поспіль і
більше.

*** Для договорів, оформлених до 10/06/2017, порядок погашення заборгованості: штрафи, пеня,
прострочені комісії, прострочені відсотки, прострочений кредит, нараховані комісії, нараховані
відсотки, заборгованість за кредитним лімітом.

**** Базова процентна ставка, пеня та реальна річна процентна ставка можуть відрізнятися для
клієнтів з індивідуальним тарифом. Розмір індивідуальної ставки зазначено в Тарифах,
розміщених на сайті А-Банку.


