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Кредитні картки  
 

Усі люблять гроші, але по-різному 
 

 
 
 
 
 
 

Що таке кредитна карта? 
 
Кредитна картка – це зручний та універсальний інструмент, який стане у пригоді для здійснення повсякденних 

покупок. Одночасно він бездоганно виконує роль страхового капіталу і дозволяє завжди бути готовим до 

несподіваних витрат. 

Всі люблять гроші, але по-різному – деякі планують кожну свою витрату, інші більш спонтанні у своїх рішеннях. 

Тому Перший Український пропонує Вам два типи кредитних карток – картку «Емоціо» та картку «Раціо». Кожен з 

цих продуктів створений з урахуванням індивідуальних потреб та стилю життя. Любите шоппінг, бонуси та знижки 

– тоді кредитна картка «Емоціо» створена саме для Вас! Бажаєте мати гроші про всяк випадок та можливість 

покупки у розстрочку – тоді картка «Раціо» – правильний вибір. 

 
 Картка «Раціо»  Картка «Емоціо» 

Тип картки Visa Classic Chip  Master Card Gold Chip 

Пільговий період 
До 46 днів на готівкові та безготівкові 
операції 

До 56 днів на безготівкові операції 

Відсоткова ставка на 
безготівкові операції 

Від 40% до 42% річних Від 38% до 40% річних 

Відсоткова ставка на 
готівкові операції 

Від 46% до 48% річних Від 44% до 46% річних 

Комісія за зняття готівки 4,9% + 15 грн 4,9% + 15 грн 

Ліміт До 30 000 грн До 50 000 грн 

Додаткові картки Visa Classic Chip Master Card Gold Chip  

Термін користування 
Картка діє 36 місяців, кредитний ліміт 12 
місяців (з автоматичною пролонгацією) 

Картка діє 36 місяців, кредитний ліміт на 12 
місяців (з автоматичною пролонгацією) 

Додаткові умови 

Система знижок «Star Club» • СМС 
банкінг • Інтернет-банкінг «ПУМБ online» • 
Страхування життя • Вибір дати 
погашення мінімального платежу (до 5, 
15 або 25 числа місяця) 

Система знижок «Star Club» • СМС банкінг • 
Інтернет-банкінг «ПУМБ online» • Страхування 
картки від несанкціонованих операцій • 
Страхування життя • Вибір дати погашення 
мінімального платежу (до 5, 15 або 25 числа 
місяця) 

 

Які переваги надає 
кредитна картка від 
ПУМБ? 
 

• Дозволяє власним грошам 
працювати на депозиті доки 
Ви користуєтесь карткою 
щодня зі ставкою всього 0% 
річних; 

• Дає можливість купувати сьогодні, а сплачувати 
завтра без переплат; 

• Дає можливість не сплачувати відсотки за 
користування кредитом за умови вчасного погашення 
всієї заборгованості звітно-розрахункового періоду; 

• Здійснюючи покупки на великі суми Ви можете 
скористатись сервісом оформлення покупки «У 
розстрочку»; 

• Відновлює суму на картці, автоматично при погашенні 

 

 вона знову доступна для використання; 

• Дає постійний та необмежений доступ до суми, 
яка дозволяє Вам почуватися впевнено у будь-якій 
ситуації; 

• Дає можливість не сплачувати комісію за 
обслуговування взагалі, за умови активного 
користування карткою; 

• Вигідний курс конвертації при розрахунках за 
кордоном. 

 

 

 



 

 

Умови надання та обслуговування продукту «Кредитна картка з пільговим періодом та сервісом оформлення покупок «У розстрочку» 

 Тип платіжної картки 

 
Visa Classic CHIP 

Visa Classic Unembossed Instant 
MasterCard Gold CHIP 

Стаття/найменування тарифу Ставка тарифу 

Умови кредитування з використанням платіжної картки 

Розмір кредитного ліміту (гривень) 
вiд 500 

до 30 000 

вiд 500 

до 50 000 

Ліміт на зняття готівки
1
  100% від суми встановленого кредитного ліміту 

Відсоткові ставки за користування відновлювальною кредитною лінією 

Пільгова відсоткова ставка, річних
2
  

За операціями з використанням платіжної картки у торгівельно-сервісній мережі та мережі Інтернет 0% 0% 

За операціями зняття готівки в платіжних пристроях (POS-термінал, банкомат тощо), за операціями без фізичного 
застосування платіжної картки або її реквізитів 0% Пільгова відсоткова ставка не застосовується 

Максимальний строк Пільгового періоду, днів 46 56 

Стандартна відсоткова ставка, річних 

За операціями розрахунку платіжною карткою у торгівельно-сервісній мережі та мережі Інтернет 40%
3
 42% 38%

3
 40% 

За операціями зняття готівки в платіжних пристроях (POS-термінал, банкомат тощо), операціями без фізичного застосування 
платіжної картки або її реквізитів 46%

3
 48% 44%

3
 46% 

За операціями з використанням платіжної картки у торгівельно-сервісній мережі та мережі Інтернет, оформленими в рамках 
Сервісу оформлення покупок «У розстрочку» 0% 0% 

Процентна ставка на суму основного боргу у випадку виникнення простроченої заборгованості за кредитом, річних 52% 52% 

Розмір мінімального щомісячного платежу, що оплачується у випадку наявності заборгованості (від суми фактичної 
заборгованості на кінець розрахункового періоду)

4
 3% 

Платіжна дата – дата оплати Обов'язкового платежу (до включно), на вибір клієнта
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Платіжна дата 
Розрахунковий 

день 
Платіжна дата Розрахунковий день 

до 5 числа кожного 
місяця 

20 число кожного 
місяця 

до 5 числа кожного 
місяця 

10 число кожного 
місяця 

до 15 числа 
кожного місяця 

28, 29, 30 число 
кожного місяця 

до 15 числа 
кожного місяця 

20 число кожного 
місяця 

до 25 числа 
кожного місяця 

10 число кожного 
місяця 

до 25 числа 
кожного місяця 

28, 29, 30 число 
кожного місяця 

Комісія за проведення Обов’язкового платежу, внесеного після настання Платіжної дати 100 грн. 

Сервіс оформлення покупок «У розстрочку»
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Щомісячна комісія за ведення платежів при використанні Клієнтом Сервісу оформлення покупок «У розстрочку» 
15% від суми щомісячного Мінімального 

рівного платежу 
20% від суми щомісячного Мінімального 

рівного платежу 

Доступна кількість періодів розстрочки (на вибір клієнта), місяців 3, 6, 9 3, 6, 9, 12 

Мінімальна сума покупки, необхідна для застосування Сервісу оформлення покупок «У розстрочку» 500 грн. 

Тарифи по випуску і обслуговуванню платіжних карток 

Основні тарифи 

Строк дії платіжних карток 3 роки 

Випуск, перевипуск по закінченню строку дії та обслуговування основної платіжної картки 

1-й рік - комісія не стягується 
2-й та наступні роки - 9,9 грн. Щомісячно 
або не стягується, якщо в минулому місяці 
сумарний об’єм операцій з платіжною 
картою в торгово-сервісній мережі та 
мережі Інтернет склав 1 500 грн. 

1-й рік - комісія не стягується 
2-й та наступні роки - 500 грн. щорічно або не 
стягується, якщо в минулому році сумарний 
об’єм операцій з платіжною картою в торгово-
сервісній мережі та мережі Інтернет склав 35 
000 грн. 

Випуск, перевипуск по закінченню строку дії та обслуговування однієї додаткової платіжної картки того ж класу, що і основна Входить у вартість випуску та обслуговування основної платіжної картки 

Випуск, перевипуск по закінченню строку дії та обслуговування однієї платіжної картки миттєвого випуску Visa Classic 

Unembossed
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Входить у вартість випуску та обслуговування основної платіжної картки 

Випуск та обслуговування наступних додаткових платіжних карток того ж типу, що і основна, за кожну 50 грн. щорічно 100 грн щорічно 

Випуск та обслуговування наступних додаткових платіжних карток Visa Classic CHIP/Visa Classic Unembossed, за кожну – 50 грн. щорічно 

Перевипуск основної та додаткової платіжних карток протягом строку їх дії, за кожну: 

– за ініціативою Клієнта у відділенні Банку 50 грн. 100 грн. 

– за ініціативою Банку Входить у вартість випуску та обслуговування основної платіжної картки 

Перевипуск/ зміна ПІН в банкоматі 5 грн 

Зняття готівки: 

– в банкоматах та касах ПУМБ 4,9%+15 грн. 4,9%+15 грн. 

– в банкоматах та касах інших банків на території України 4,9%+15 грн. 4,9%+15 грн. 
– в банкоматах та касах інших банків за межами України 4,9%+15 грн. 4,9%+15 грн. 
Зарахування грошових коштів на поточний рахунок, до якого випущена платіжна картка, готівкою через касу або 
безготівковим переказом (у т.ч. перекази з інших банків та через банкомат ПУМБ з використанням номеру картки) Входить у вартість випуску та обслуговування основної картки 

Безготівкова оплата товарів та послуг з використанням платіжної картки 

Перерахування грошових коштів з рахунку без використання платіжної картки 

4,9%+15 грн. – платіжним дорученням через Відділення ПУМБ 

– через «ПУМБ–online» 

– на користь отримувачiв, з якими у Банка укладені договори про приймання платежiв в «ПУМБ-online» Входить у вартість випуску та обслуговування основної картки 

Переказ грошових коштів в банкоматі ПУМБ з поточного рахунку Клієнта, до якого випущена платіжна картка, на інші 
рахунки в нацiональнiй валютi, вiдкритi в ПУМБ, до яких випущенi не кредитнi картки. 4,9%+15 грн. 

Додаткові тарифи 

Надання послуги «SMS-банкінг» (інформування про рух коштів по рахунку Клієнта за допомогою SMS) 
Входить у вартість випуску та обслуговування основної картки 

Надання послуги «Інтернет-банкінг» (система дистанційного доступу до рахунку Клієнта) 

Надання щомісячної виписки по рахунку: 

– у відділенні Банку та в системі дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінг» Входить у вартість випуску та обслуговування основної платіжної картки 

– розсилка на поштову адресу Клієнта (якщо послуга замовлена Клієнтом) 10 грн. щомісячно 

Надання міні-виписки по рахунку в банкоматах ПУМБ (останні 10 операцій) 2 грн. 

 

Примітки: 

1. Ліміт на зняття готівки діє протягом всього строку дії Кредитного ліміту і не може бути змінений за ініціативою Клієнта. 

2. Пільгова відсоткова ставка застосовується за умови погашення усієї суми Загальної заборгованості за Картковим рахунком, до якого відкрито кредитну картку, розрахованої в Розрахунковий день, до Платіжної дати (включно). 
Пільгова відсоткова ставка не застосовується до суми заборгованості за операціями, оформленими в рамках Сервісу оформлення покупок «У розстрочку». 

3. Відсоткова ставка застосовується у випадку придбання Клієнтом послуги з укладення договору страхування життя («Особисте страхування») зі Страховиком (від імені, в інтересах та за дорученням якого діє Банк), обраним з 
переліку тих, що відповідають встановленим критеріям (вимогам) Банку до страховиків та які уклали з Банком відповідні договори доручення в рамках спільної програми кредитування. 

4. Додатково сплачуються суми нарахованих процентів за користування Кредитним лімітом, комісій, а також, у разі виникнення, повна сума простроченої заборгованості, в т.ч. сума понад Кредитного ліміту. 

5. Може бути обрана тільки одна з дат, яка не може бути змінена протягом строку дії Кредитного ліміту. Розрахунковий період - період між Розрахунковими днями, який встановлюється в залежності від обраної Клієнтом Платіжної 
дати: з 10 числа поточного по 10 число наступного місяця, з 20 числа поточного по 20 число наступного місяця, з 30 або 28, 29 числа поточного по 30 або 28, 29 число наступного місяця відповідно (в залежності від кількості 
днів у місяці). Платіжна дата та Розрахунковий день фіксуються в Заяві-анкеті (опитувальнику) на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та видачу кредитної картки. 

6. Застосування Сервісу оформлення покупок «У розстрочку» ініціюється Клієнтом в рамках доступного Кредитного ліміту у момент здійснення оплати товарів/послуг з використанням Кредитної картки в торгово-сервісній мережі 
(за умови здійснення оплати товарів/послуг через POS-термінал ПАТ «ПУМБ») або за зверненням Клієнта за телефоном до Центру обслуговування клієнтів Банку після здійснення оплати товарів/послуг в торгово-сервісній 
мережі або мережі Інтернет з використанням Кредитної картки або її реквізитів. Звернення Клієнта за телефоном до Центру обслуговування клієнтів Банку з метою застосування Сервісу оформлення покупок «У розстрочку» 
можливе до настання найближчого Розрахункового дня, наступного за днем оплати товарів/послуг, здійсненої з використанням Кредитної картки або її реквізитів. Сума покупки розбивається на рівні частини (щомісячні 
Мінімальні рівні платежі) в залежності від обраного Клієнтом строку. Дата сплати Мінімального рівного платежу за операціями, оформленими в рамках Сервісу оформлення покупок «У розстрочку», нарахованих процентів за 
користування кредитними коштами та щомісячної комісії за ведення платежів при використанні Клієнтом Сервісу оформлення покупок «У розстрочку» відповідає Платіжній даті. Строк погашення заборгованості по операціям, 
оформленим в рамках Сервісу оформлення покупок «У розстрочку», відповідає строку сплати останнього Мінімального рівного платежу по операціям «У розстрочку». Дострокове погашення заборгованості по операціям, 
оформленим в рамках Сервісу оформлення покупок «У розстрочку», здійснюється за умови звернення Клієнта за телефоном до Центру обслуговування клієнтів Банку або до відділення Банку із відповідним запитом. 

7. перевипуск по закінченню строку дії картки миттєвого випуску типу Visa Classic Unembossed, що входить у вартість випуску та обслуговування основної картки типу Visa Classic CHIP, здiйснюється шляхом оформлення клієнту 

персоніфікованої картки типу Visa Classic CHIP. Перевипуск по закінченню строку дії картки миттєвого випуску типу Visa Classic Unembossed, що входить у вартість випуску та обслуговування основної картки типу MasterCard 

Gold CHIP, не здійснюється. 

 
* Всі клієнти, які до 01.05.2015 року користувалися Кредитними картками на «Умовах надання та обслуговування «Кредитної картки з пільговим періодом», з 01.05.2015 року обслуговуються відповідно до «Умов надання та 

обслуговування «Кредитної картки з пільговим періодом та сервісом оформлення покупок «У розстрочку» (Додаток №3 до цього Договору). При цьому обслуговування Кредитних карток до моменту Перевипуску Карток та 

Перевипуск Карток по закінченню строку їх дії здійснюється відповідно до наступних умов:  

- з типом Картки Visa Classic Unembossed / MasterCard Standard Unembossed, Visa Classic / Master Card Standard – за типом Картки Visa Classic CHIP; 

- з типом Картки Visa Gold / MС Gold / MС Gold Selective, Visa Platinum/ MC Platinum Selective – за типом Картки MasterCard Gold CHIP. 

Услуги, не перечисленные в этом приложении, предоставляются в соответствии с Тарифами ПУМБ на обслуживание физических лиц, опубликованными на сайте Банка www.pumb.ua. 

Центр обслуживания клиентов ПАТ «ПУМБ» - 0 800 501 386 


