від 30.12.2021

Чорна картка monobank
Тип картки
Види карток
Валюта картки
Оформлення віртуальної та фізичної картки
Обслуговування віртуальної та фізичної картки
Перевипуск віртуальної та фізичної картки
Оформлення іменної картки monobank

Картка міжнародної платіжної системи
Masterсard/Visa
– Віртуальна (без наявності пластикової картки)
– Фізична (з наявністю пластикової картки)
Гривня
Безкоштовно
Безкоштовно
Клієнт компенсує вартість витрат Банку на доставку
картки до відділення “Нової пошти” в розмірі 50 грн.,
в т.ч. ПДВ

Пільговий період за карткою

До 62 днів
(діє з моменту виникнення заборгованості до кінця
календарного місяця, наступного за датою
виникнення заборгованості, при умові її погашення в
повному обсязі).

Пільгова відсоткова ставка
Розмір обов’язкового щомісячного платежу за
користування кредитними коштами

0,00001% річних
4% від заборгованості
(не менше 100 грн, але не більше залишку
заборгованості)
3,1% на місяць
(нараховується на максимальну заборгованість на
день, за умови непогашення заборгованості в
повному обсязі в пільговий період, за кожний день з
моменту виникнення заборгованості)
6,2% на місяць
(нараховується у випадку наявності простроченої
заборгованості)

Базова відсоткова ставка

Збільшена відсоткова ставка на місяць за карткою на
суму загальної заборгованості
Нарахування відсотків на залишок власних коштів
понад 100 грн та при умові відсутності
заборгованності по Кредитному ліміту картки
monobank | Universal Bank (діє після активації послуги
в мобільному додатку)
Поповнення мобільного

3% річних, виплата від 0,03 грн

Безкоштовно
(якщо за місяць більше 50 платежів або 10 000 грн —
3 грн за платіж)

Поповнення картки в термiнальних мережах
партнерів та в касах банків партнерів
Платежі на рахунки компаній з рекомендованого
переліку в розділах: Комуналка та інтернет, Бюджет,
податки та збори, Благодійність, Штрафи за
порушення ПДР
Наприклад: якщо через пошук за ЄДРПОУ у розділі
“Комуналка та інтернет” обрати компанію з
рекомендованого переліку, то такий платіж буде
без комісії. Якщо компанії в переліку не буде - платіж
буде прирівняно до Платежу по Україні за
реквізитами, де може бути комісія.
Платежі на рахунки компаній, ФОПів та фізичних
осіб в межах сервісу Ресторани
Оплата карткою в торгівельних точках та інтернетмагазинах

Безкоштовно

Платежі за реквізитами на рахунок однієї або різних
юридичних осіб в будь-якому українському банку.
Ліміт на проведення операцій віртуальною Чорною
карткою monobank визначено у статті 1 Чорна картка
monobank Розділу-ІІ Умов і правил за посиланням
www.monobank.ua/terms або www.monobank.com.
ua/terms

Комерційний платіж по шаблону (вибір компанії з
переліку у мобільному додатку)

Платіж на рахунок єдиних реквізитів будь-якого
українського банку або на рахунок фізичної особи
будь-якого українського банку
Оплата онлайн-ігор
Зняття власних коштів за карткою в Українi
Зняття готівки на суму, що перевищує залишок
власних коштів, а також за операції з quasi-валютою
за карткою
Зняття власних коштів за карткою за кордоном
Зняття цільових коштів або зарахування власних
коштів від діяльності ФОП, у сумі до 50 тис грн. на
місяць
Довідка про стан заборгованості за карткою
Надання виписки за карткою
Інформування за карткою

до 20 000 грн за місяць (накопичувальна сума
операцій по усіх картках клієнта)
– Безкоштовно за рахунок власних коштів
– 2% за рахунок кредитних коштів
більше 20 000 грн за місяць (накопичувальна сума
операцій по усіх картках клієнта)
– 0,5% за рахунок власних коштів, але не більше 190
грн;
– 4% за рахунок кредитних коштів.
якщо сума одного платежу більше 10 000 грн
– 0,5% за рахунок власних коштів, але не більше 190
грн;
– 4% за рахунок кредитних коштів.
Комісія від 0.5 % до 5 % від суми платежу за переказ
коштів в залежності від отримувача платежу. Про
конкретний розмір комісії Банк повідомляє Клієнта за
допомогою Мобільного додатку до момента
здійснення Клієнтом платежу
– Безкоштовно за рахунок власних коштів
– 4% за рахунок кредитних коштів
– Безкоштовно за рахунок власних коштів
– 2% за рахунок кредитних коштів
0,5% від суми зняття
4% від суми
2% від суми зняття
- Безкоштовно в рахунок власних коштів
- 3,5% від суми в рахунок кредитних коштів
Безкоштовно

Переказ з картки на картку, в тому числі з
використанням Сервісу VISA ALIAS, або поточний
рахунок фіз. особи в будь-якому українському банку

Безкоштовно за рахунок власних коштів,
4% за рахунок кредитних коштів, для операцій Split
bill - безкоштовно

Переказ з картки monobank на картку закордонного
банку

- 1% від суми переказу min 1 дол.США/ 1 Євро/ 30 грн
за рахунок власних коштів
- 4% від суми переказу min 2 дол.США/ 2 Євро/ 50 грн
за рахунок кредитних коштів.
Платіж за власні та кредитні кошти, сума переказу
min 1 дол.США/ 1 Євро/ 1 грн

Переказ з карток закордонних банкiв на картку
monobank
Розшук (запит), уточнення переказу за операцією з
платіжною карткою, що оскаржується Клієнтом при
зверненні Банку до Міжнародних платіжних систем.

1,8% від суми переказу
19 доларів США за комерційним курсом Банку,
встановленим на дату сплати комісії.
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
оспорювана операція не скасовується.

Санкції за порушення зобов’язань за кредитом (в
залежності від кількості днів прострочення):
1. Від 1 до 30 днів
2. Від 31 до 90 днів
3. Від 91 до 120* (210) днів
*строк, після спливу якого формується Фінальний
рахунок, що визначається Банком в
односторонньому порядку, але не менше 120 днів з
моменту настання прострочення виконання
зобов'язання та не більше 210 днів
Порядок погашення заборгованості за карткою під
час внесення грошей на картрахунок
Претензійний штраф — разовий штраф, що
сплачується Клієнтом у разі непогашення протягом
60 календарних днів простроченого грошового
зобов’язання (обов’язковий щомісячний платіж /
відсотки / комісії за кредитом за карткою із
порушеним строком більше ніж на 30 днів)

Ефективна відсоткова ставка за карткою

1. Штраф у розмірі 50 грн
2. Штраф у розмірі 100 грн
3. Штраф, що розраховується за формулою: 100 грн +
6,2 % від суми загальної заборгованості, що виникла
на перший день відповідного календарного місяця.
При цьому діє ставка 0,00001% річних.
4. Відповідальність за прострочення грошового
зобов’язання у розмірі 74,4 % річних.
Прострочений кредит, прострочені відсотки,
заборгованість за кредитом, нараховані відсотки,
пеня, штрафи
500 грн + 5% від суми загальної заборгованості за
кредитом з урахуванням нарахованих і прострочених
відсотків і комісій.
Приклад: на 2 травня прострочення вашої
заборгованості за карткою становить 31 день. До 2
липня ви не погасили борг, загальна заборгованість
за кредитом становить 5 200 грн. Вам буде
нараховано штраф 500 грн + 260 грн (5% від 5 200
грн)
44,26% річних

Біла картка
Тип картки
Види карток
Валюта картрахунку картки
Обслуговування картрахунку картки
Оформлення віртуальної картки
Перевипуск віртуальної картки
Оформлення/перевипуск фізичної картки

Переказ коштів на поповнення рахунків операторів
мобільного зв‘язку

Картка міжнародної платіжної системи
Masterсard/Visa
– Віртуальна (без наявності пластикової картки)
– Фізична (з наявністю пластикової картки)
Гривня
Безкоштовно
Безкоштовно
Безкоштовно
Клієнт компенсує вартість витрат Банку на доставку
картки до відділення “Нової пошти” в розмірі 50 грн.,
в т.ч. ПДВ
Безкоштовно
(якщо за місяць більше 50 платежів або 10 000 грн —
3 грн за платіж)

Поповнення картки в термiнальних мережах
партнерів та в касах банків партнерів
Платежі на рахунки компаній з рекомендованого
переліку в розділах: Комуналка та інтернет, Бюджет,
податки та збори, Благодійність, Штрафи за
порушення ПДР
Наприклад: якщо через пошук за ЄДРПОУ у розділі
“Комуналка та інтернет” обрати компанію з
рекомендованого переліку, то такий платіж буде
без комісії. Якщо компанії в переліку не буде - платіж
буде прирівняно до Платежу по Україні за
реквізитами, де може бути комісія.
Платежі на рахунки компаній, ФОПів та фізичних
осіб в межах сервісу Ресторани
Оплата карткою в торгівельних точках та інтернетмагазинах
Платіж на рахунок єдиних реквізитів будь-якого
українського банку або на рахунок фізичної особи
будь-якого українського банку
Оплата онлайн-ігор
Платежі за реквізитами на рахунок юридичної особи
в будь-якому українському банку
Зняття готівки за карткою в Українi
Зняття цільових коштів або зарахування власних
коштів від діяльності ФОП, у сумі до 50 тис грн. на
місяць
Зняття готівки за карткою за кордоном
Надання виписки за карткою
Інформування за карткою
Переказ з картки на іншу картку, в тому числі з
використанням Сервісу VISA ALIAS, або поточний
рахунок фіз.особи, відкритий у monobank | Universal
Bank
Переказ з картки на картку, в тому числі з
використанням Сервісу VISA ALIAS, або поточний
рахунок фіз. особи в іншому українському банку
(платіж по Україні)
Переказ з картки monobank на картку закордонного
банку
Переказ з карток закордонних банкiв на картку
monobank

Безкоштовно

Безкоштовно до 20 000 грн. Більше 20 000 грн за
місяць, або якщо сума одного платежу більше 10 000
грн: 0,5% max 190грн.;
– 0,5% від суми зняття власних коштів
Безкоштовно
2% від суми зняття
Безкоштовно

Безкоштовно

- 1% від суми переказу min 1 дол.США/ 1 Євро/ 30 грн
за рахунок власних коштів
Сума переказу min 1 дол.США/ 1 Євро/ 1 грн
1,8% від суми переказу

19 доларів США за комерційним курсом Банку,
встановленим на дату сплати комісії.

Розшук (запит), уточнення переказу за операцією з
платіжною карткою, що оскаржується Клієнтом при
зверненні Банку до Міжнародних платіжних систем.

Нарахування відсотків на залишок власних коштів
понад 100 грн та при умові відсутності
заборгованності по Кредитному ліміту картки
monobank | Universal Bank (діє після активації послуги
в мобільному додатку)

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
оспорювана операція не скасовується.

3% річних, виплата від 0,03 грн

Дитяча картка
Тип картки
Види карток
Валюта рахунку картки
Обслуговування рахунку картки
Оформлення віртуальної картки
Перевипуск віртуальної картки
Оформлення/перевипуск фізичної картки

Переказ коштів на поповнення рахунків операторів
мобільного зв‘язку
Поповнення картки в термiнальних мережах
партнерів та в касах банків партнерів
Телеком-послуги, комунальні, бюджетні платежі
та штрафи за порушення ПДР
Платежі на рахунки компаній з рекомендованого
переліку в розділах: Комуналка та інтернет
Наприклад: якщо через пошук за ЄДРПОУ у розділі
“Комуналка та інтернет” обрати компанію з
рекомендованого переліку, то такий платіж буде
без комісії. Якщо компанії в переліку не буде - платіж
буде прирівняно до Платежу по Україні за
реквізитами, де може бути комісія.
Платежі на рахунки компаній, ФОПів та фізичних
осіб в межах сервісу Ресторани
Оплата карткою в торгівельних точках та інтернетмагазинах

Картка міжнародної платіжної системи
Masterсard/Visa
– Віртуальна (без наявності пластикової картки)
– Фізична (з наявністю пластикової картки)
Гривня
Безкоштовно
Безкоштовно
Безкоштовно
Клієнт компенсує вартість витрат Банку на доставку
картки до відділення “Нової пошти” в розмірі 50 грн.,
в т.ч. ПДВ
Безкоштовно
(якщо більше 50 платежів або 10 000 грн на місяць —
3 грн за платіж)

Безкоштовно

Безкоштовно до 20 000 грн за місяць
(накопичувальна сума операцій по усіх картках
клієнта)
Платежі за реквізитами на рахунок однієї або різних
юридичних осіб в будь-якому українському банку.

Зняття готівки за карткою в Українi
Зняття готівки за карткою за кордоном
Надання виписки за карткою
Інформування за карткою
Переказ з картки на іншу картку, в тому числі з
використанням Сервісу VISA ALIAS, або поточний
рахунок фіз.особи, відкритий у monobank | Universal
Bank
Переказ з картки на картку, в тому числі з
використанням Сервісу VISA ALIAS, або поточний
рахунок фіз. особи в іншому українському банку
(платіж по Україні)

0,5% за рахунок власних коштів, але не більше 190
грн, якщо платежі більше 20 000 грн за місяць
(накопичувальна сума операцій по усіх картках
клієнта) або/чи сума одного платежу більше 10 000
грн
– 0,5% від суми зняття власних коштів
2% від суми зняття
Безкоштовно

Безкоштовно

19 доларів США за комерційним курсом Банку,
встановленим на дату сплати комісії.

Розшук (запит), уточнення переказу за операцією з
платіжною карткою, що оскаржується Клієнтом при
зверненні Банку до Міжнародних платіжних систем.

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
оспорювана операція не скасовується.

Нарахування відсотків на залишок власних коштів
понад 100 грн (діє після активації послуги в
мобільному додатку)

3% річних, виплата від 0,03 грн

Валютна картка monobank
Тип картки
Види карток
Валюта картрахунку картки
Обслуговування картрахунку картки
Оформлення віртуальної картки
Перевипуск віртуальної картки
Оформлення/перевипуск фізичної картки
Поповнення мобільного

Телеком-послуги, комунальні, бюджетні платежі
та штрафи за порушення ПДР
Оплата карткою в торгівельних точках та інтернетмагазинах
Платежі за реквізитами на рахунок однієї або різних
юридичних осіб в будь-якому українському банку
Платіж на рахунок єдиних реквізитів будь-якого
українського банку або на рахунок фізичної особи
будь-якого українського банку
Платежі на рахунки компаній, ФОПів та фізичних
осіб в межах сервісу Ресторани
Оплата онлайн-ігор
Зняття готівки за карткою в Українi

Зняття готівки за карткою за кордоном
Надання виписки за карткою
Інформування за карткою
Переказ з картки на іншу картку або поточний
рахунок фіз.особи, відкритий у monobank | Universal
Bank
Переказ з картки на картку або поточний рахунок
фіз. особи в іншому українському банку (по Україні)

Переказ з картки monobank на картку закордонного
банку

За здійснення вихідного SWIFT-платежу на поточний
рахунок Клієнта, відкритий в А-Банк
Переказ з карток закордонних банкiв на картку
monobank
Розшук (запит), уточнення переказу за операцією з
платіжною карткою, що оскаржується Клієнтом при
зверненні Банку до Міжнародних платіжних систем.

Картка міжнародної платіжної системи Masterсard
– Віртуальна (без наявності пластикової картки)
– Фізична (з наявності пластикової картки)
Євро, долар, злотий
Безкоштовно
Безкоштовно
Безкоштовно
Клієнт компенсує вартість витрат Банку на доставку
картки до відділення “Нової пошти” в розмірі 50 грн.,
в т.ч. ПДВ
Безкоштовно
(якщо за місяць більше 50 платежів або 10 000 грн —
3 грн за платіж)

Безкоштовно

– 0,9% від суми зняття
– безкоштовно, у разі виплати депозитних коштів у
валюті у відділенні Універсал Банку
2% від суми зняття
Безкоштовно
Безкоштовно
Безкоштовно
Врахуйте, що переказ з валютної картки
здійснюється через продаж валюти та з подальшим
переказом коштів у гривні.
- 1% від суми переказу min 1 дол.США/ 1 Євро/ 30 грн
за рахунок власних коштів.
Платіж за власні та кредитні кошти, ума переказу min
1 дол.США/ 1 Євро/ 1 грн
Безкоштовно
1,8% від суми переказу
19 доларів США за комерційним курсом Банку,
встановленим на дату сплати комісії.
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
оспорювана операція не скасовується.

Картка monobank platinum
Тип картки
Валюта картки
Оформлення картки
Оформлення додаткової фізичної картки
Обслуговування картки

Перевипуск віртуальної картки
Перевипуск пластикової картки
Пільговий період за карткою

Заміна на іменну картку monobank у разі припинення
строку дії
Пільгова відсоткова ставка
Розмір обов’язкового щомісячного платежу за
користування кредитними коштами
Базова відсоткова ставка

Збільшена відсоткова ставка на місяць за карткою на
суму загальної заборгованості
Нарахування відсотків на залишок власних коштів
понад 100 грн та при умові відсутності
заборгованності по Кредитному ліміту картки
monobank | Universal Bank (діє після активації послуги
в мобільному додатку)
Користування послугою консьєрж
Доступ до lounge-key для власника картки
Доступ до fast line для власника картки
Доступ до lounge-key для родичів/гостей
Доступ до fast line для родичів/гостей
Поповнення мобільного

Картка міжнародної платіжної системи Mastercard
World Elite або VISA Infinite
Гривня
500 грн
Безкоштовно
- 250 грн/місяць - фізичної основної та віртуальної
додаткової (разом)
- 300 грн/місяць - фізичної основної та фізичної
додаткової (разом)
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).
Безкоштовно
0,00001% річних
4% від заборгованості
(не менше 100 грн, але не більше залишку
заборгованості)
2,9% на місяць
(нараховується на максимальну заборгованість на
день, за умови непогашення заборгованості в
повному обсязі в пільговий період, за кожний день з
моменту виникнення заборгованості)
5,8% на місяць
(нараховується у випадку наявності простроченої
заборгованості)

3% річних, виплата від 0,03 грн

Безкоштовно
Згідно тарифів lounge-key
Послуга не надається
Безкоштовно
(якщо за місяць більше 50 платежів або 10 000 грн —
3 грн за платіж)

Поповнення картки в термiнальних мережах
партнерів та в касах банків партнерів
Платежі на рахунки компаній з рекомендованого
переліку в розділах: Комуналка та інтернет, Бюджет,
податки та збори, Благодійність, Штрафи за
порушення ПДР
Наприклад: якщо через пошук за ЄДРПОУ у розділі
“Комуналка та інтернет” обрати компанію з
рекомендованого переліку, то такий платіж буде
без комісії. Якщо компанії в переліку не буде - платіж
буде прирівняно до Платежу по Україні за
реквізитами, де може бути комісія.
Платежі на рахунки компаній, ФОПів та фізичних
осіб в межах сервісу Ресторани

Безкоштовно

Оплата карткою в торгівельних точках та інтернетмагазинах
Платежі за реквізитами на рахунок юридичної особи
в будь-якому українському банку

до 20 000 грн за місяць (накопичувальна сума
операцій по усіх картках клієнта)
– Безкоштовно за рахунок власних коштів
– 2% за рахунок кредитних коштів
більше 20 000 грн за місяць (накопичувальна сума
операцій по усіх картках клієнта)
– 0,5% за рахунок власних коштів, але не більше 190
грн;
– 3,5% за рахунок кредитних коштів.
якщо сума одного платежу більше 10 000 грн
– 0,5% за рахунок власних коштів, але не більше 190
грн;
– 3,5% за рахунок кредитних коштів.

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

– Безкоштовно за рахунок власних коштів
– 3,5% за рахунок кредитних коштів
– Безкоштовно за рахунок власних коштів
– 2% за рахунок кредитних коштів

Зняття готівки на суму, що перевищує залишок
власних коштів, у банкоматах і пунктах видачі
готівки будь-яких українських і закордонних банків,
а також за операції з quasi-валютою за карткою

3,5% від суми зняття

Зняття власних коштів за карткою в Українi

0,5% від суми зняття

Зняття цільових коштів або зарахування власних
коштів від діяльності ФОП, у сумі до 50 тис грн. на
місяць

Безкоштовно в рахунок власних коштів
3% від суми в рахунок кредитних коштів

Зняття власних коштів за карткою за кордоном

- до 5 000 грн.екв. протягом місяця - Безкоштовно;
- більше 5 000 грн.екв. - 2% від суми зняття.
Тариф розповсюджується на всі картки користувача у
випадку оформлення платинової картки.

Довідка про стан заборгованості за карткою
Надання виписки за карткою
Інформування за карткою
Переказ з картки на іншу картку, в тому числі з
використанням Сервісу VISA ALIAS, або поточний
рахунок фіз. особи, відкритий у monobank | Universal
Bank
Переказ з картки на картку, в тому числі з
використанням Сервісу VISA ALIAS, або поточний
рахунок фіз. особи в іншому українському банку
(платіж по Україні)

Переказ з картки monobank platinum на картку
закордонного банку

Переказ з карток закордонних банкiв на картку
monobank
Розшук (запит), уточнення переказу за операцією з
платіжною карткою, що оскаржується Клієнтом при
зверненні Банку до Міжнародних платіжних систем.

Безкоштовно

Безкоштовно за рахунок власних коштів
3,5% за рахунок кредитних коштів, для операцій Split
bill - безкоштовно

- 1% від суми переказу min 1 дол.США/ 1 Євро/ 30 грн
за рахунок власних коштів;
- 3,5% від суми переказу min 2 дол.США/ 2 Євро/ 50
грн за рахунок кредитних коштів.
Платіж за власні та кредитні кошти, сума переказу
min 1 дол.США/ 1 Євро/ 1 грн
1,8% від суми переказу
Безкоштовно

Санкції за порушення зобов’язань за кредитом (в
залежності від кількості днів прострочення):
1. Від 1 до 30 днів
2. Від 31 до 90 днів
3. Від 91 до 120* (210) днів
* строк, після спливу якого формується Фінальний
рахунок, що визначається Банком в
односторонньому порядку, але не менше 120 днів з
моменту настання прострочення виконання
зобов'язання та не більше 210 днів
Порядок погашення заборгованості за карткою під
час внесення грошей на картрахунок
Претензійний штраф — разовий штраф, що
сплачується Клієнтом у разі непогашення протягом
60 календарних днів простроченого грошового
зобов’язання (обов’язковий щомісячний платіж /
відсотки / комісії за кредитом за карткою із
порушеним строком більше ніж на 30 днів)

Ефективна відсоткова ставка за карткою

1. Штраф у розмірі 50 грн
2. Штраф у розмірі 100 грн
3. Штраф, що розраховується за формулою: 100 грн +
5,8% від суми загальної заборгованості, що виникла
на перший день відповідного календарного місяця.
При цьому діє ставка 0,00001% річних.
4. Відповідальність за прострочення грошового
зобов’язання у розмірі 69,6 % річних.
Прострочений кредит, прострочені відсотки,
заборгованість за кредитом, нараховані відсотки,
пеня, штрафи
500 грн + 5% від суми загальної заборгованості за
кредитом з урахуванням нарахованих і прострочених
відсотків і комісій.
Приклад: на 2 травня прострочення вашої
заборгованості за карткою становить 31 день. До 2
липня ви не погасили борг, загальна заборгованість
за кредитом становить 5 200 грн. Вам буде
нараховано штраф 500 грн + 260 грн (5% від 5 200
грн)
Пільговий період, річних Платний період, річних
з урахуванням комісії за
з урахуванням комісії за
випуск картки і щомісячне випуск картки і щомісячне
обслуговування
обслуговування
1,09%
42,49%

Картка IRON BANK
Тип картки
Валюта картки
Обслуговування картки та додаткової фізичної
картки до 28.02.2022 року включно, за умови
оформлення Депозиту Iron до 28.02.2021 року
включно
Перевипуск картки
- за строком дії
- в разі розшарування картки, одноразово протягом
строку дії картки;
- за ініціативою Банку
Комісія за випуск картки IRON BANK | Universal Bank
Перевипуск картки за ініціативою клієнта
Щорічна комісія за обслуговування рахунку картки
IRON BANK | Universal Bank
Один рахунок - дві картки. Випуск додаткової
фізичної картки IRON BANK | Universal Bank не
впливає на вартість обслуговування рахунку
Комісія за випуск додаткової фізичної картки IRON
BANK | Universal Bank
Випуск додаткової віртуальної картки
Заміна на іменну картку monobank у разі припинення
строку дії депозиту
Користування послугою консьєрж
Доступ до lounge-key для власника картки
Доступ до fast line для власника картки
Доступ до lounge-key для родичів/гостей
Доступ до fast line для родичів/гостей
Пільговий період за карткою

Пільгова відсоткова ставка
Розмір обов’язкового щомісячного платежу за
користування кредитними коштами
Базова відсоткова ставка

Збільшена відсоткова ставка на місяць за карткою на
суму загальної заборгованості
Нарахування відсотків на залишок власних коштів
понад 100 грн та при умові відсутності
заборгованності по Кредитному ліміту картки
monobank | Universal Bank (діє після активації послуги
в мобільному додатку)
Поповнення мобільного
Поповнення картки в термiнальних мережах
партнерів та в касах банків партнерів
Платежі на рахунки компаній з рекомендованого
переліку в розділах: Комуналка та інтернет, Бюджет,
податки та збори, Благодійність, Штрафи за
порушення ПДР

Mastercard World Elite, Visa Infinite
Гривня

Безкоштовно

2 000 грн
4 000 грн
6 000 грн, що сплачується щомісячно у розмірі 500
грн.
В разі якщо Клієнт відмовився від Картки, то Банк
має право в день відмови, списати з Клієнта різницю
між сумою щорічної комісії і сумою фактично
сплаченої комісії за поточний рік користування
4 000 грн
Безкоштовно
Безкоштовно
Безкоштовно
Згідно тарифів lounge-key
Послуга не надається
Місяць.
Діє з моменту першого використання ліміту до
аналогічної дати наступного календарного місяця, за
умови погашення заборгованості до цієї дати в
повному обсязі. Якщо в місяці, який слідує за
місяцем, коли було використання ліміту відсутня
аналогічна дата, датою закінчення пільгового
періоду вважається останній день місяця
0,00001% річних
4% від заборгованості
(не менше 100 грн, але не більше залишку
заборгованості)
2,9% на місяць
(нараховується на максимальну заборгованість на
день, за умови непогашення заборгованості в
повному обсязі в пільговий період, за кожний день з
моменту виникнення заборгованості)
5,8% на місяць
(нараховується у випадку наявності простроченої
заборгованості)

3% річних, виплата від 0,03 грн

Безкоштовно

Безкоштовно

Безкоштовно
Оплата карткою в торгівельних точках та інтернетмагазинах
до 20 000 грн за місяць (накопичувальна сума
операцій по усіх картках клієнта)
– Безкоштовно за рахунок власних коштів
– 2% за рахунок кредитних коштів
Платежі за реквізитами на рахунок однієї або різних
юридичних осіб в будь-якому українському банку
В тому числі, платежі з Білої картки Клієнта

більше 20 000 грн за місяць (накопичувальна сума
операцій по усіх картках клієнта)
– Безкоштовно за рахунок власних коштів
– 3% за рахунок кредитних коштів
якщо сума одного платежу більше 10 000 грн
– Безкоштовно за рахунок власних коштів
– 3% за рахунок кредитних коштів

Платіж на рахунок єдиних реквізитів будь-якого
українського банку або на рахунок фізичної особи
будь-якого українського банку
Платежі на рахунки компаній, ФОПів та фізичних
осіб в межах сервісу Ресторани
Оплата онлайн-ігор
Зняття власних коштів за карткою в Українi
Зняття готівки на суму, що перевищує залишок
власних коштів, а також за операції з quasi-валютою
за карткою

Зняття власних коштів за карткою за кордоном

Зняття цільових коштів або зарахування власних
коштів від діяльності ФОП, у сумі до 50 тис грн. на
місяць
Довідка про стан заборгованості за карткою
Надання виписки за карткою
Інформування за карткою
Переказ з картки на іншу картку, в тому числі з
використанням Сервісу VISA ALIAS, або поточний
рахунок фіз. особи, відкритий у monobank | Universal
Bank
Переказ з картки на картку, в тому числі з
використанням Сервісу VISA ALIAS, або поточний
рахунок фіз. особи в іншому українському банку
(платіж по Україні)

Переказ з картки IRON BANK на картку закордонного
банку

Переказ з карток закордонних банкiв на картку
monobank
Розшук (запит), уточнення переказу за операцією з
платіжною карткою, що оскаржується Клієнтом при
зверненні Банку до Міжнародних платіжних систем.

– Безкоштовно за рахунок власних коштів
– 3% за рахунок кредитних коштів
Безкоштовно
– Безкоштовно за рахунок власних коштів
– 2% за рахунок кредитних коштів
0,5% від суми зняття
3% від суми
10 000 грн. - безкоштовно, якщо більше протягом
місяця, то – 2% від суми зняття.
Тариф розповсюджується на всі картки користувача у
випадку оформлення картки Iron Bank
Безкоштовно в рахунок власних коштів
2,5% від суми в рахунок кредитних коштів
Безкоштовно

Безкоштовно за рахунок власних коштів
3% за рахунок кредитних коштів, для операцій Split
bill - безкоштовно

- 1% від суми переказу min 1 дол.США/ 1 Євро/ 30 грн
за рахунок власних коштів;
- 3% від суми переказу min 2 дол.США/ 2 Євро/ 50 грн
за рахунок кредитних коштів.
Платіж за власні та кредитні кошти, сума переказу
min 1 дол.США/ 1 Євро/ 1 грн
1,8% від суми переказу
Безкоштовно

Санкції за порушення зобов’язань за кредитом (в
залежності від кількості днів прострочення):
1. Від 1 до 30 днів
2. Від 31 до 90 днів
3. Від 91 до 120* (210) днів
* строк, після спливу якого формується Фінальний
рахунок, що визначається Банком в
односторонньому порядку, але не менше 120 днів з
моменту настання прострочення виконання
зобов'язання та не більше 210 днів
Порядок погашення заборгованості за карткою під
час внесення грошей на картрахунок
Претензійний штраф — разовий штраф, що
сплачується Клієнтом у разі непогашення протягом
60 календарних днів простроченого грошового
зобов’язання (обов’язковий щомісячний платіж /
відсотки / комісії за кредитом за карткою із
порушеним строком більше ніж на 30 днів)

Ефективна відсоткова ставка за карткою

1. Штраф у розмірі 50 грн
2. Штраф у розмірі 100 грн
3. Штраф, що розраховується за формулою: 100 грн +
5,8 % від суми загальної заборгованості, що виникла
на перший день відповідного календарного місяця.
При цьому діє ставка 0,00001% річних.
4. Відповідальність за прострочення грошового
зобов’язання у розмірі 69,6 % річних.
Прострочений кредит, прострочені відсотки,
заборгованість за кредитом, нараховані відсотки,
пеня, штрафи
500 грн + 5% від суми загальної заборгованості за
кредитом з урахуванням нарахованих і прострочених
відсотків і комісій.
Приклад: на 2 травня прострочення вашої
заборгованості за карткою становить 31 день. До 2
липня ви не погасили борг, загальна заборгованість
за кредитом становить 5 200 грн. Вам буде
нараховано штраф 500 грн + 260 грн (5% від 5 200
грн)
Пільговий період, річних
з урахуванням комісії за
випуск картки і щомісячне
обслуговування
1,9%
Пільговий період, річних
відкритий до 28.02.2021
року включно депозит
IRON
0,00%

Платний період, річних
з урахуванням комісії за
випуск картки і щомісячне
обслуговування
43,94%
Платний період, річних
відкритий до 28.02.2021
року включно депозит
IRON
41,09%

картка єПідтримка monobank
Тип картки
Види карток
Валюта картрахунку картки
Оформлення/перевипуск фізичної картки
Обслуговування картрахунку картки
Оформлення віртуальної картки
Перевипуск віртуальної картки
Зарахування/переказ коштів за рахунком

Картка міжнародної платіжної системи
Masterсard/Visa
– Віртуальна (без наявності пластикової картки)
– Фізична (з наявністю пластикової картки)
Гривня
Безкоштовно
Клієнт компенсує вартість витрат Банку на доставку
картки до відділення “Нової пошти” в розмірі 50 грн.,
в т.ч. ПДВ
Безкоштовно

Грошові перекази в іноземній валюті
Отримання вхідного переказу в іноземній валюті
Вихідний переказ через систему WesternUnion
Вихідний переказ через систему WesternUnion за
рахунок кредитних коштів

За здійснення вихідного SWIFT-переказу

Розшук коштів при вихідному SWIFT-переказі за
запитом клієнта

Уточнення, коригування або повернення вихідного
SWIFT-переказу за запитом клієнта

Безкоштовно
згідно комісії WesternUnion
– 4% за рахунок кредитних коштів Чорна картка
– 3,5% за рахунок кредитних коштів monobank
platinum
– 3% за рахунок кредитних коштів IRON BANK
0,5% від суми переказу + 12 дол. США (але не більше
90 дол. США) за офіційними курсом НБУ на дату
здійснення переказу
40 дол США для swift-платежів у дол. США/
40 євро для swift-платежів у інших валютах (в
залежності від валюти переказу) за офіційним
курсом НБУ на дату здійснення запиту
40 дол США для swift-платежів у дол. США/
40 євро для swift-платежів у інших валютах (в
залежності від валюти переказу) за офіційним
курсом НБУ на дату здійснення запиту

Розстрочка monobank
Розстрочка:
авансовий платіж
відсоткова ставка
комісія за надання фінансового інструменту
строк дії
при достроковому погашенні
Переведення витрати у Розстрочку:
авансовий платіж
відсоткова ставка
комісія за надання фінансового інструменту
строк дії
при достроковому погашенні
Заборгованість у Розстрочку:
авансовий платіж
відсоткова ставка
комісія за надання фінансового інструменту
строк дії
при достроковому погашенні
Кредит готівкою:
авансовий платіж
відсоткова ставка
комісія за надання фінансового інструменту
строк дії
при достроковому погашенні

0
0,00001% річних
1,9% на місяць (від суми розстрочки)
від 3 до 24 місяців
комісія за надання фінансового інструменту
стягується за весь термін, на який надавалася
Розстрочка
0
0,00001% річних
1,9% на місяць (від суми розстрочки)
від 3 до 24 місяців
комісія за надання фінансового інструменту
стягується за весь термін, на який надавалася
Розстрочка
0
0,00001% річних
1,9% на місяць (від суми розстрочки)
від 3 до 24 місяців
комісія за надання фінансового інструменту
стягується за весь термін, на який надавалася
Розстрочка
0
0,00001% річних
1,9% на місяць (від суми розстрочки)
від 3 до 24 місяців
комісія за надання фінансового інструменту
стягується за весь термін, на який надавалася
Розстрочка

Покупка частинами
Покупка частинами:
авансовий платіж
відсоткова ставка
комісія за надання фінансового інструменту
строк дії

аванс у розмірі першого платежу, що дорівнює сумі
щомісячного платежу
0,000001% річних
не сплачується
від 2 до 24 місяців

Покупка частинами збільшення строку:
авансовий платіж

відсоткова ставка

комісія за надання фінансового інструменту
строк дії

аванс у розмірі першого платежу, що дорівнює сумі
щомісячного платежу
від 0,27 до 1,61 % на місяць в залежності від строку
кредитування, запропонованого Клієнту для
оформлення Покупки частинами, та строку
кредитування, обраного Клієнтом для оформлення
Покупки частинами збільшення строку
не сплачується
від 3 до 24 місяців

Стартовий кредит. Наразі продукт не пропонується Клієнтам. Пропонувався
Клієнтам до 01.10.2020 року включно.
авансовий платіж
відсоткова ставка
комісія за надання фінансового інструменту
строк дії
штраф за списання в овердрафт з рахунку Клієнта,
для погашення заборгованості / щомісячного
платежу

0
0,00001% річних
Визначається для кожного клієнта індивідуально від
3,3% до 4% на місяць (від суми Кредиту на картку)
від 3 до 24 місяців
200 грн

Депозит Стандартний
Валюта Депозиту

Строк Депозиту та Процентна ставка, річних

Мінімальна сума Депозиту
Дострокове розірвання
Внесення коштів на Депозит з власної картки
monobank
Внесення коштів на Депозит за реквізитами в касі
банку-партнеру
Внесення коштів на Депозит за реквізитами в касі
іншого банку
Внесення коштів на Депозитний договір з власної
картки іншого банку
Зарахування коштів на Депозит
Виплата процентів за Депозитом
Зарахування процентів за Депозитом на власну
картку monobank
Виплата суми Депозиту за строком
Виплата суми Депозиту за Депозитним договором
Зарахування суми Депозиту за Депозитним
договором на власну картку monobank
Зарахування суми Депозиту за Депозитним
договором на власну картку іншого банку
Переказ суми Депозиту за Депозитним договором за
реквізитами в інший банк
Зарахування суми Депозиту за Депозитним
договором за реквізитами в інший банк
Програма лояльності (окрім депозитів на 1 - 3
місяця):
– компенсація витрат за переказ коштів на
Депозитний рахунок за реквізитами в касі будьякого українського банку (окрім кас банків партнерів);
– 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.

Гривня Долар Євро
6%
1 міс
7%
2 міс
1%
0,5%
3 - 5 міс 8%
1,2%
0,75%
6 - 8 міс 9%
1,5%
1%
9 - 11 міс 10%
11%
1,7%
1,25%
12 міс
11,5%
15 міс
12%
18 міс
12%
24 міс
1 000 гривень, 100 доларів, 100 євро
Дострокове розірвання Депозитного договору не
передбачено
Безкоштовно за рахунок власних коштів
Безкоштовно
За діючими комісіями за платіж в касі іншого банку
За діючими комісіями карток за переказ коштів
Безкоштовно
Протягом 5 календарних днів після закінчення
кожного терміну Депозиту.
Безкоштовно
За діючими комісіями карток за зарахування коштів

Безкоштовно
За діючими комісіями за зарахування коштів в банку
отримувачі

Кешбек від банку 0.6% від суми коштів зарахованих на
Депозит в гривні

Депозит Стандартний з правом дострокового розірвання
Депозит Стандартний з правом дострокового розірвання в іноземній валюті Клієнтам поки не пропонуєтся,
пропонувався до 15.11.2021 включно
Валюта Депозиту
Гривня Долар Євро
Строк Депозиту та Процентна ставка, річних
3 - 5 міс
5%
6 - 8 міс
6%
9 - 11 міс
7%
12 міс
8%
Мінімальна сума Депозиту
1 000 гривень, 100 доларів, 100 євро
З правом дострокового розірвання.
Клієнт має право не раніше ніж через 1 календарний
місяць з моменту укладання Депозитного договору в
односторонньому порядку достроково розірвати
Дострокове розірвання
Депозитний договір, повідомивши про це Банк за
допомогою Мобільного додатку за два банківських дні
до дати розірвання Депозитного договору
Процентна ставка при достроковому розірванні
0,01%
Депозиту, річних
Внесення коштів на Депозит з власної картки
Безкоштовно за рахунок власних коштів
monobank
Внесення коштів на Депозит за реквізитами в касі
Безкоштовно
банку-партнеру
Внесення коштів на Депозит за реквізитами в касі
За діючими комісіями за платіж в касі іншого банку
іншого банку
Внесення коштів на Депозитний договір з власної
За діючими комісіями карток за переказ коштів
картки іншого банку
Зарахування коштів на Депозит
Виплата процентів за Депозитом
Безкоштовно
Зарахування процентів за Депозитом на власну
картку monobank
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
За діючими комісіями карток за зарахування коштів
договором на власну картку іншого банку
Переказ суми Депозиту за Депозитним договором за
Безкоштовно
реквізитами в інший банк
Зарахування суми Депозиту за Депозитним
За діючими комісіями за зарахування коштів в банку
договором за реквізитами в інший банк
отримувачі
Програма лояльності (окрім депозитів на 3 місяця):
– компенсація витрат за переказ коштів на
Депозитний рахунок за реквізитами в касі будьякого українського банку (окрім кас банків Кешбек від банку 0.6% від суми коштів зарахованих на
партнерів);
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.

Депозит IRON. Наразі продукт не пропонується Клієнтам.
Пропонувався Клієнтам до 28.02.2021 року включно.
Валюта Депозиту
Строк Депозиту та Процентна ставка, річних
Мінімальна сума Депозиту
Дострокове розірвання
Внесення коштів на Депозитний договір з власної
картки monobank
Внесення коштів на Депозитний договір за
реквізитами в касі банку-партнеру
Внесення коштів на Депозитний договір за
реквізитами в касі іншого банку
Зарахування коштів на Депозитний договір
Виплата процентів за Депозитом
Зарахування процентів за Депозитом на власну
картку monobank
Виплата суми Депозиту за строком
Виплата суми Депозиту за Депозитним договором
Зарахування суми Депозиту за Депозитним
договором на власну картку monobank
Переказ суми Депозиту за Депозитним договором за
реквізитами в інший банк
Зарахування суми Депозиту за Депозитним
договором за реквізитами в інший банк

Гривня Долар Євро
3 міс
8%
1%
0,5%
12 міс
10%
1,7%
1,25%
400 000 гривень, 20 000 доларів, 20 000 євро
Дострокове розірвання Депозитного договору не
передбачено
Безкоштовно за рахунок власних коштів
Безкоштовно
За діючими комісіями за платіж в касі іншого банку
Безкоштовно
Протягом 5 календарних днів після закінчення
кожного терміну Депозиту.

Безкоштовно

За діючими комісіями за зарахування коштів в банку
отримувачі

Сервіс накопичення “Банка” / "Дитяча Банка"
Валюта вкладу
Строк вкладу та Процентна ставка, річних
Мінімальна сума вкладу
Внесення коштів на Договір за Сервісом
накопичення “Банка” з власної картки monobank за
рахунок власних коштів
Внесення коштів на Договір за Сервісом
накопичення “Банка” з власної картки monobank за
рахунок кредитних коштів

Варіанти накопичення коштів з карток в Сервісі

Гривня
На вимогу 3%
Без обмеження

Долар Євро
0,001% 0,001%

Безкоштовно
– 4% з Чорної картки monobank
– 3,5% з картки MONOBANK PLATINUM
– 3% з картки IRON BANK
1. Від кожної витрати по картці:
- перераховувати від 1 до 10%;
- округлювати до 1/10/100/1000 гривень;
- округлювати до 1/10/100 доларів США/Євро.
2. Шляхом щоденного округлення суми балансу картки
та перерахування різниці на Рахунок:
- до 10/100/1000 Гривень
- 1/10/100 Доларів США/Євро
3. Регулярне поповнення:
- щоденно;
- щотижня;
- що 2 тижні;
- щомісяця;
Накопичення можливі тільки за рахунок власних коштів
по картках monobank.

Повернення коштів з Рахунку за Сервісом
накопичення “Банка” на власну картку monobank

Безкоштовно

ФОПи
Валюта рахунку
Відкриття рахунку
Обслуговування рахунку
Довідка про стан заборгованості за рахунком через
канали Дистанційного обслуговування
Надання виписки за рахунком через канали
Дистанційного обслуговування
Інформування за рахунком через канали
Дистанційного обслуговування
Поповнення рахунку готівкою у відділенні Банку
Платежі за реквізитами на рахунок юридичної особи
чи ФОП в будь-якому українському банку
Переказ на рахунок юридичної особи чи ФОП,
відкритий в АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК”
Переказ на власну картку, відкриту в monobank |
Universal Bank
Отримання безготівкового переказу
по Україні
з-за кордону
Здійснення операцій з продажу іноземної валюти та
зарахування коштів від продажу на Рахунок ФОП у
національній валюті
Закриття рахунку
Поповнення картки ФОП в термiнальних мережах
партнерів та в касах банків-партнерів
За здійснення вихідного SWIFT- переказу

Розшук коштів при вихідному SWIFT-переказі за
запитом клієнта

Уточнення, коригування або повернення вихідного
SWIFT-переказу за запитом клієнта

Комісія за операції в еквайринговій мережі.
Утримується із суми відшкодування за транзакцію

Гривня, долар США, євро
Безкоштовно

Безкоштовно

Безкоштовно
Безкоштовно
Безкоштовно
Безкоштовно

Безкоштовно

Безкоштовно
Безкоштовно
згідно з тарифами термінальних мереж партнерів та
банків-партнерів
0,5% від суми переказу + 12 дол. США (але не більше 90
дол. США) за офіційними курсом НБУ на дату
здійснення переказу
40 дол. США для swift-платежів у дол. США/ 40 євро для
swift-платежів у інших валютах (в залежності від
валюти переказу) за офіційним курсом НБУ на дату
здійснення запиту
40 дол. США для swift-платежів у дол. США/ 40 євро для
swift-платежів у інших валютах (в залежності від
валюти переказу) за офіційним курсом НБУ на дату
здійснення запиту
1,2 % від суми транзакції за картками українських
банків, без ПДВ
1,8 % від суми транзакції за картками закордонних
банків, без ПДВ

Комісія за операції в еквайринговій мережі у разі
придбання Товару з використанням Сервісу
приймання платежів.
Утримується із суми Забезпечувального платежу

2,9 % від вартості Товару, без ПДВ

Комісія за операції, здійснені в еквайринговій
мережі з використанням Сервісу “Ресторани”.
Утримується із суми відшкодування за транзакцію

1,2 % від суми транзакції за картками українських
банків, без ПДВ
1,8 % від суми транзакції за картками закордонних
банків, без ПДВ

Всі тарифи, незалежно від кольору очей та системи оподаткування, вказані без ПДВ
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», ліцензія НБУ №92 від 10.10.2011

0 800 205 205

monobank.ua

