
Тарифи по картці «АТБ»

Тариф Опис

Тип картки Віртуальна, платіжної системи Visa

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 - 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

Поповнення мобільного Безкоштовно

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

3,4% 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).

https://conditions-and-rules.a-bank.com.ua/main/view-content-458/?lang=uk


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:
6,8% (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% **

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


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)

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

* Кредитний ліміт встановлюється тільки для карток у гривні.

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


