
VISA Classic 

Instant

VISA 

Classic
VISA Gold

Особлива 

Пенсійна, 

Соціальна

Випуск/перевипуск основної/додаткової платіжної картки 150 грн.  150 грн.  200 грн. безкоштовно

при оформленні пенсійних, соціальних, зарплатних карток; карток для 

обслуговування рахунків із особливим статусом 
безкоштовно безкоштовно  200 грн. -

випуск/перевипуск основної платіжної картки для обслуговування вкладних 

рахунків та при оформленні кредиту "Готівковий", продукту "Кредитка", "Строковий 

для власників бізнесу"

безкоштовно - - -

випуск основної платіжної картки при оформленні продукту "Кредитка Business 

powered by lady"
600 грн

при випуску/перевипуску основної приватної карти, яка використовується для 

обслуговування вкладів, розміщених у Банку терміном > 3 міс.  на суму від 500 тис. 

грн., або еквівалент в іноземній валюті.

- безкоштовно - -

при випуску/перевипуску основної приватної карти, яка використовується для 

обслуговування вкладів, розміщених у Банку терміном > 3 міс.  на суму від 1 млн. 

грн., або еквівалент в іноземній валюті.

- - безкоштовно -

для керівництва юридичних осіб (не більше 2-ох осіб, на вибір керівника юридичної 

особи), тариф за виготовлення/перевиготовлення та річне обслуговування карток 

Visa Gold в рамках зарплатного проекту

- - безкоштовно -

Термін дії карти (роки) 2

Незнижувальний залишок

Місячна абонентська плата за послугу GSM-banking

Комісія за здійснення операції покупки в торгово-сервісній мережі

Кешбек за покупку в торгово-сервісній мережі 0,35% 0,35% 0,50% -

Зміна ПІН-коду через банкомати Банку з використанням БПК

Виготовлення дублікату Е-ПІНа/ПІН-конверта

Термінове оформлення БПК/ПІН-конверта

Блокування і розблокування БПК з ініціативи Клієнта

Постановка ПК в міжнародний стоп-лист (за 1 регіон)

Одержання міні виписок по останнім проведеним транзакціям по картковому 

рахунку в банкоматах

Безготівковий переказ коштів на картковий рахунок через банкомати Банку 

або банків-партнерів мережі Радіус, з використанням платіжної картки

Безготівковий переказ коштів з карти на карту через зовнішній сайт банку

Комісія за зовнішнє зарахування коштів в іноземній валюті в межах України 

за операціями VISA Money Transfer без ПДВ

Нарахування відсотків по технічному овердрафту (% річних)

 Обслуговування платіжних карт 

безкоштовно

1% + 5,00 грн.

1,5%

40%

10 грн.

20 грн.

200 грн.

безкоштовно

USD 30

безкоштовно

відсутній

безкоштовно

безкоштовно

Випуск/перевипуск основної/додаткової платіжної картки:

3

Види послуги

Тип карти*



Авторизаційні ліміти

Одноразовий ліміт по платіжних операціях без ПІН-кода через постермінал для 

безконтактних карт 

Сума ліміту видачі готівки в банкоматах в добу 

Кількість операцій здійснюються банкоматом, шт./добу

Сума ліміту безготівкових розрахунків в торговій мережі, в терміналах банків 

(банку) на добу

Сума ліміту зняття готівки в касі банку на добу

Кількість операцій безготівкових розрахунків в торговій мережі, в терміналах банків 

(банку) на добу (включаючи зняття готівки в касах банку), шт./добу

Зміна авторизаційних лімітів з ініціативи клієнта, терміном

Обслуговування платіжних карт Visa і MasterCard, емітованих 

іншими банками, в ПОС терміналах і банкоматах Банку Львів

Сума ліміту на зняття готівки з карт емітованих іншими банками-резидентами 

України в банкоматах в добу

Сума ліміту на зняття готівки з карт емітованих Aman Bank (Лівія, BIN 531811) в 

банкоматах в добу

Сума ліміту на зняття готівки з карт емітованих іншими банками-нерезидентами 

України в банкоматах в добу

Видача готівки через POS-термінали по картах емітованих банками, учасниками 

платіжної мережі ПУМБ
- -

Видача готівки через POS-термінали по картах, емітованих іншими банками - -

1%

1,5%

* Обсуговування діючих карт Visa Electron та Visa Electron Instant здійснюється по тарифах, які діяли до 15.04.2019

* Якщо клієнт не має рахунку в національній валюті, оплата карти відбувається шляхом розміщення суми на внутрішньому рахунку доходів банку

15

 на 1 добу - безкоштовно

на 1 місяць - 100 грн.

4,000 грн.

-4,000 грн.

30,000 грн.

1000 грн.

USD 1,000

5

USD 5,000

USD 100,000


