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Авторизаційні ліміти
Одноразовий ліміт по платіжних операціях без ПІН-кода через постермінал 

для безконтактних карт 
Еквівалент в іноземній валюти 

Сума ліміту видачі готівки в банкоматах в добу 
Сума ліміту операцій визначається в еквіваленті до долара США за курсом НБУ на 

дату здійснення операції.
Кількість операцій здійснюються банкоматом, шт./добу Операції включають в себе зняття готівки. 

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

Операції включають в себе: зняття готівки, покупка в Інтернеті, переказ коштів в 

банкоматах.

20611 Зміна авторизаційних лімітів з ініціативи клієнта, терміном Максимальний термін  - 30 календарних днів

Обслуговування платіжних карт Visa і MasterCard, емітованих 

іншими банками, в ПОС терміналах і банкоматах Банку Львів

Сума ліміту на зняття готівки з карт емітованих банками-резидентами 

України (за винятком банків-учасників мережі РАДІУС) та карт емітованих  

Aman Bank (Лівія, BIN 531811)в банкоматах в добу

Сума ліміту на зняття готівки з карт емітованих іншими банками-

нерезидентами України, банками-резидентами України мережі РАДІУС у 

банкоматах в добу
Видача готівки через POS-термінали по картах емітованих банками, 

учасниками платіжної мережі ПУМБ
для Visa Classic Instant - послуга не надається

Видача готівки через POS-термінали по картах, емітованих іншими банками для Visa Classic Instant - послуга не надається

20113

Комісія за обслуговування неактивного поточного  рахунку (якщо 

протягом останніх 12 міс. по поточному рахунку не здійснювалися 

операції за ініціативи клієнта) 

Якщо поточний рахунок у іншій ніж USD/EUR іноземній валюті, то комісія сплачується у розмірі 

визначеному для EUR. У випадку, якщо залишок коштів на рахунку менший за встановлений тариф, 

комісія встановлюється в розмірі залишку коштів на рахунку. 

щомісяця
20 грн. національна валюта

1 USD/EUR іноземна валюта

100 000 USD 

15

безкоштовно

4,000 грн.

30,000 грн.

20108
1%

1,50%

1 500 грн.

1 000 USD 

5

5 000 USD 

Пенсійна Примітка
Порядок 

сплати 

Розділ 01. Тарифи на обслуговування рахунків клієнтів (в т.ч. з   платіжними 

картками (БПК))

Код 

комісії Види послуги Стандартна Депозитна Зарплатна


