Картка monobank
Тип картки
Валюта картрахунку картки
Вартість оформлення картки
Обслуговування картки
Перевипуск картки
Вартість оформлення іменної картки monobank
Пільговий період за карткою
Пільгова відсоткова ставка
Розмір обов’язкового щомісячного платежу за
користування кредитними коштами
Базова відсоткова ставка нараховується на
максимальну заборгованість на день, за умови
непогашення заборгованості в повному обсязі в
пільговий період, за кожний день з моменту
виникнення заборгованості
Збільшена відсоткова ставка на місяць за карткою на
суму загальної заборгованості (у випадку наявності
простроченої заборгованості)
Нарахування відсотків на залишок власних коштів
понад 100 грн. (діє після активації послуги в
мобільному додатку)
Поповнення мобільного
Поповнення картки в термiнальних мережах партнерів
Телеком-послуги, комунальні, бюджетні платежі та
штрафи за порушення ПДР
Оплата карткою в торгівельних точках та інтернетмагазинах

Тариф
Картка міжнародної платіжної системи MasterCard
Гривня
Безкоштовно
150 грн.
До 62 днів (діє з моменту виникнення заборгованості
до кінця календарного місяця, наступного за датою
виникнення заборгованості, при умові її погашення в
повному обсязі).
0,00001% річних
5% від заборгованості (не менше 100 грн, але не
більше залишку заборгованості)

3,2% на місяць

6,4% на місяць

10% річних
Безкоштовно до 50 платежів на місяць, сумарно на
суму не більше 10 000 грн.,
Більше — 3 грн за платіж.

Безкоштовно

До 10 000 грн:
Безкоштовно за рахунок власних коштів;
2% за рахунок кредитних коштів;
Платежі за реквізитами на рахунок юридичної особи в
будь-якому українському банку

Платіж на рахунок єдиних реквізитів будь-якого
українського банку або на рахунок фізичної особи
будь-якого українського банку

Більше 20 000 грн за місяць, або якщо сума одного
платежу більше 10 000 грн:
0,5% за рахунок власних коштів;
4% за рахунок кредитних коштів.
Безкоштовно за рахунок власних коштів
4% за рахунок кредитних коштів

Безкоштовно за рахунок власних коштів
2% за рахунок кредитних коштів
Комісія за зняття власних коштів за карткою в Українi
0,5% від суми зняття
Комісія за зняття готівки на суму, що перевищує
залишок власних коштів, у банкоматах і пунктах видачі
4% від суми
готівки будь-яких українських і закордонних банків, а
також за операції з quasi-валютою за карткою
Комісія за зняття власних коштів за карткою за
2% від суми зняття
кордоном
Оплата online-ігор
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Довідка про стан заборгованості за карткою
Надання виписки за карткою
Безкоштовно
Інформування за карткою
Переказ з картки на іншу картку, поточний рахунок фіз.
особи, Універсал Банк
Безкоштовно за рахунок власних коштів
4% за рахунок кредитних коштів
Переказ з картки на картку або поточний рахунок фіз.
особи в іншому українському банку (платіж по Україні)
Переказ з карток зарубіжних банкiв на картку
1,8% від суми переказу
monobank
Комісія за розшук (запит), уточнення переказу за
операцією з платіжною карткою, що оскаржується
Клієнтом при зверненні Банку до Міжнародних
платіжних систем.
19 доларів США
Грошові кошти в сумі комісії фіксуються на поточному за комерційним курсом Банку, встановленим на дату
рахунку клієнта у вигляді незнижувального залишку та
сплати комісії
списуються виключно у разі, коли за результатом
розгляду претензії Клієнта оспорювана операція не
скасовується.
Санкції за порушення зобов’язань за кредитом (в
залежності від кількості днів прострочення):
- Штраф у розмірі 50 грн.
- Штраф у розмірі 100 грн.
- від 1 до 30 днів
- Штраф, що розраховується за формулою: 100 грн. +
- від 31 до 90 днів
6,4 % від суми загальної заборгованості, що виникла
- від 91 до 120* (210) днів
на перший день відповідного календарного місяця.
При цьому діє ставка 0,00001% річних.
- від 121 (211) дня (до повного погашення)
- Штраф у розмірі 100 грн. та пеня у розмірі 6,4 % на
* строк, після спливу якого формується Фінальний
місяць від суми загальної заборгованості за кожен
рахунок, що визначається Банком в односторонньому
день прострочення виконання. При цьому діє ставка
порядку, але не менше 120 днів з моменту настання
0,00001% річних.
прострочення виконання зобов'язання та не більше
210 днів.
Прострочений кредит, прострочені відсотки,
Порядок погашення заборгованості за карткою під час
заборгованість за кредитом, нараховані відсотки,
внесення грошей на картрахунок
пеня, штрафи
500 грн + 5% від суми загальної заборгованості за
кредитом з урахуванням нарахованих і прострочених
Претензійний штраф — разовий штраф, що
сплачується Клієнтом у разі непогашення протягом 60 відсотків і комісій. Приклад: на 2 травня прострочення
вашої заборгованості за карткою становить 31 день.
календарних днів простроченого грошового зобов’
До 2 липня ви не погасили борг, загальна
язання (обов’язковий щомісячний платіж / відсотки /
комісії за кредитом за карткою із порушеним строком заборгованість за кредитом становить 5 200 грн. Вам
буде нараховано штраф 500 грн + 260 грн (5% від 5
більше ніж на 30 днів)
200 грн)
Реальна відсоткова ставка за карткою
46,7% річних
Валютна картка monobank
Тариф
Зверніть увагу, що всі платежі по Україні здійснюється в національній валюті
Тип картки
Картка міжнародної платіжної системи MasterCard
Віртуальна (без наявності пластикової картки) /
Види карток
Фізична (з наявності пластикової картки)
Валюта картрахунку картки
Евро, долар
Обслуговування картрахунку картки
Безкоштовно
Вартість оформлення віртуальної картки
Безкоштовно
Перевипуск віртуальної картки
Вартість виготовлення фізичної картки monobank
150 грн.
Перевипуск фізичної картки monobank
150 грн.

2

Поповнення мобільного
Телеком-послуги, комунальні, бюджетні платежі та
штрафи за порушення ПДР
Оплата карткою в торгівельних точках та інтернетмагазинах
Платежі за реквізитами на рахунок юридичної особи в
будь-якому українському банку
Платіж на рахунок єдиних реквізитів будь-якого
українського банку або на рахунок фізичної особи
будь-якого українського банку
Оплата online-ігор
Комісія за зняття готівки за карткою в Українi

Безкоштовно до 50 платежів на місяць, сумарно на
суму не більше 10 000 грн.,
Більше — 3 грн за платіж.

Безкоштовно

- 0,9% від суми зняття;
- безкоштовно, у разі виплати депозитних коштів у
валюті у відділенні банку.
2% від суми зняття

Комісія за зняття готівки за карткою за кордоном
Надання виписки за карткою
Безкоштовно
Інформування за карткою
Переказ з картки на іншу картку, поточний рахунок фіз.
особи, Універсал Банк
Безкоштовно
Переказ з картки на картку або поточний рахунок фіз.
особи в іншому українському банку (платіж по Україні)
Переказ з карток зарубіжних банкiв на картку
1,8% від суми переказу
monobank
Комісія за розшук (запит), уточнення переказу за
операцією з платіжною карткою, що оскаржується
Клієнтом при зверненні Банку до Міжнародних
платіжних систем.
19 доларів США
Грошові кошти в сумі комісії фіксуються на поточному за комерційним курсом Банку, встановленим на дату
рахунку клієнта у вигляді незнижувального залишку та
сплати комісії
списуються виключно у разі, коли за результатом
розгляду претензії Клієнта оспорювана операція не
скасовується.
Розстрочка monobank
Розстрочка:
авансовий платіж
0
відсоткова ставка
0,00001% річних
комісія за надання фінансового інструменту
1,9% на місяць (від суми розстрочки)
строк дії
від 3 до 24 місяців
Акційна Розстрочка:
авансовий платіж
0
відсоткова ставка
0,00001% річних
комісія за надання фінансового інструменту
1% на місяць (від суми розстрочки)
строк дії
12 або 24 місяця
Переведення витрати у Розстрочку:
авансовий платіж
0
відсоткова ставка
0,00001% річних
комісія за надання фінансового інструменту
1,9% на місяць (від суми розстрочки)
строк дії
від 3 до 24 місяців
Покупка частинами:
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аванс у розмірі першого платежу, що дорівнює сумі
щомісячного платежу
відсоткова ставка
0,00001% річних
комісія за надання фінансового інструменту
не сплачується
строк дії
від 2 до 24 місяців
Депозит monobank
Валюта Депозиту
Гривня, USD, EUR
Строк Депозиту
1 місяць, 3 місяця, 6 місяців та 12 місяців
Процентна ставка за Депозитом на строк 1 місяць,
16% річних
Гривня
Процентна ставка за Депозитом на строк 1 місяць,
2,5% річних
USD
Процентна ставка за Депозитом на строк 1 місяць,
1,5% річних
EUR
Процентна ставка за Депозитом на строк 3 місяця,
16% річних
Гривня
Процентна ставка за Депозитом на строк 3 місяця,
3,5% річних
USD
Процентна ставка за Депозитом на строк 3 місяця,
2,5% річних
EUR
Процентна ставка за Депозитом на строк 6 місяців,
16% річних
Гривня
Процентна ставка за Депозитом на строк 6 місяців,
4,5% річних
USD
Процентна ставка за Депозитом на строк 6 місяців,
3,5% річних
EUR
Процентна ставка за Депозитом на строк 12 місяців,
16% річних
Гривня
Процентна ставка за Депозитом на строк 12 місяців,
5% річних
USD
Процентна ставка за Депозитом на строк 12 місяців,
4% річних
EUR
Мінімальна сума Депозиту
1 000 гривень, 100 USD, 100 EUR
еквівалент 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень за
Загальна сума всіх Депозитів Клієнта
курсом НБУ
Дострокове розірвання Депозитного договору
Дострокове розірвання
непередбачено
Внесення коштів на Депозитний договір з власної
Безкоштовно за рахунок власних коштів
картки monobank
Внесення коштів на Депозитний договір за реквізитами
Безкоштовно
в касі банку-партнеру
Внесення коштів на Депозитний договір за реквізитами
За діючими комісіями за платіж в касі іншого банку
в касі іншого банку
Зарахування коштів на Депозитний договір
Виплата процентів за Депозитним договором
Безкоштовно
Зарахування процентів за Депозитним договором на
власну картку monobank
Протягом 5 календарних днів після закінчення
Виплата суми Депозиту за строком
кожного терміну Депозиту.
Виплата суми Депозиту за Депозитним договором
Безкоштовно
Зарахування суми Депозиту за Депозитним договором
на власну картку monobank
авансовий платіж
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Зарахування суми Депозиту за Депозитним договором
За діючими комісіями карток за зарахування коштів
на власну картку іншого банку
Переказ суми Депозиту за Депозитним договором за
Безкоштовно
реквізитами в інший банк
Зарахування суми Депозиту за Депозитним договором За діючими комісіями за зарахування коштів в банку
за реквізитами в інший банк
утримувачі
Програма лояльності (окрім депозитів на 1 та 3
місяця):
- компенсація витрат за переказ коштів на Депозитний
рахунок за реквізитами в касі будь-якого українського
Кешбек від банку 0.6% від суми коштів зарахованих
банку (окрім кас банків - партнерів);
на Депозит в гривні
- компенсація витрат за переказ коштів на Депозитний
рахунок за реквізитами з поточного рахунку Клієнта,
відкритого в іншому українському банку, операції за
яким здійснюються з використанням платіжної картки.
Програма лояльності (окрім депозитів на 1 та 3
Кешбек від банку 0.6% від суми Депозиту в гривні
місяця):
Кешбек від банку 0.1% від суми Депозиту в USD, EUR
- продовження Депозиту на новий строк
Депозит «Спортивний»
Валюта Депозиту
Гривня, USD, EUR
Строк Депозиту
3 місяці
Звичайна процентна ставка, Гривня
17% річних
Знижена процентна ставка, Гривня
15% річних
Звичайна процентна ставка, USD
4,5% річних
Знижена процентна ставка, USD
2,5% річних
Звичайна процентна ставка, EUR
3,5% річних
Знижена процентна ставка, EUR
1,5% річних
Мінімальна сума Депозиту
1 000 гривень, 100 USD, 100 EUR
Максимальна сума Депозиту
200 000 гривень, 10 000 USD, 10 000 EUR
Загальна сума всіх Депозитів Клієнта
екв 5 000 000 (П'ять мільйонів) гривень за курсом НБУ
Дострокове розірвання Депозитного договору
Дострокове розірвання
непередбачено
Внесення коштів на Депозитний договір з власної
Безкоштовно за рахунок власних коштів
картки monobank
Внесення коштів на Депозитний договір з власної
За діючими комісіями карт за переказ коштів
картки іншого банку
Внесення коштів на Депозитний договір за реквізитами
Безкоштовно
в касі банку-партнеру
Внесення коштів на Депозитний договір за реквізитами
За діючими комісіями за платіж в касі іншого банку
в касі іншого банку
Зарахування коштів на Депозитний договір
Виплата процентів за Депозитним договором
Безкоштовно
Зарахування процентів за Депозитним договором на
власну картку monobank
Зарахування процентів за Депозитним договором на
За діючими комісіями карток за зарахування коштів
власну картку іншого банку
Виплата суми Депозиту за строком
Після закінчення строку Депозитного договору
Виплата суми Депозиту за Депозитним договором
Безкоштовно
Зарахування суми Депозиту за Депозитним договором
на власну картку monobank
Зарахування суми Депозиту за Депозитним договором
За діючими комісіями карток за зарахування коштів
на власну картку іншого банку

5

Переказ суми Депозиту за Депозитним договором за
Безкоштовно
реквізитами в інший банк
Зарахування суми Депозиту за Депозитним договором За діючими комісіями за зарахування коштів в банку
за реквізитами в інший банк
утримувачі

6

