
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 після закінчення терміну дії Безкоштовно

Перевипуск картки з доставкою по Україні 100 грн

Замовлення перевипуску картки з доставкою по
Україні повторно, коли попередня доставка не
була отримана

150 грн

Перевипуск картки з доставкою за кордон 350 грн

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) за рахунок власних коштів

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


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

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.

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


** 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.

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.


