
ВСЕМОЖУ ONLINE
Перша Вигідна кредитка від ПУМБ*
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Почніть користуватися карткою 
просто зараз

Запам’ятайте PIN-код з SMS від банку і користуйтеся кредитним  
лімітом  грн.

Завантажте мобільний додаток ПУМБ Оnline у будь-який спосіб:
Спосіб 1. Перейдіть за посиланням pumb.ua/ios або pumb.ua/android. 
Спосіб 2. Знайдіть додаток на App Store чи Google Play Маркет. 
Спосіб 3. Відскануйте QR-код. 

Авторизуйтесь у додатку за допомогою Вашого номера телефону  
та пароля з SMS від банку.

ГОТОВО! ДОДАТОК ПУМБ Online ПІДКЛЮЧЕНО!

 Online pumb.ua/ios pumb.ua/android 
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ПУМБ Оnline – це банк у Вашому 
смартфоні, тому користуватись кредиткою 
стає ще зручніше

• Дізнавайтесь:  
• суму і дату обов’язкового платежу та деталі його розрахунку 
• платіж пільгового періоду та дату його внесення 
• суму до повного погашення та деталі її розрахунку

• Отримуйте повну інформацію про витрати та надходження за 
кредиткою. 

• Погашайте заборгованість карткою будь-якого банку без комісії. 

• Переводьте гроші з картки на картку або на картковий рахунок. 

• Поповнюйте мобільний. 

• Оплачуйте комунальні послуги.

• Вибирайте категорії покупок, за які хочете отримувати кешбек,  
і зручно виводьте накопичене на рахунок.
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Фішки Вашої кредитної картки від ПУМБ

Кешбек до 5% на покупки карткою з обраних категорій в ПУМБ Online.

Поповнення мобільного й оплата комунальних послуг – без комісії.

Пільговий період без переплат – до 62 днів.

Щомісячний мінімальний платіж – лише 2,99% від суми заборговано-
сті та нараховані відсотки за користування кредитними коштами 
(за наявності), що не обтяжить Ваш сімейний бюджет.

Дізнайтеся деталі у Вашого кредитного спеціаліста або  
за телефоном гарячої лінії 044 290 7 290. Пільговий період 
стосується усіх типів операцій. За зняття кредитних коштів 
готівкою в банкоматах і здійснення грошових переказів 
сплачується комісія 2,99%.

62

2,99%
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Після закінчення пільгового періоду ставка – 2,99% на місяць.

Сплачуйте частинами за товари без щомісячної комісії*.

Можливість зняття готівки залежить від наявності технічної можливості.

Максимальна сума кредиту – 200 тис. грн, 2,99% – відсоткова ставка 
на місяць після пільгового періоду, реальна річна відсоткова ставка 
– 42,36%, максимальний строк кредиту – 12 місяців, автопролонгація 
на такий самий строк. Під кешбеком мається на увазі нарахування 
винагороди за оплати кредитною карткою. Розмір кешбеку 
залежить від обраної категорії в мобільному додатку ПУМБ Online. 
Максимальна сума винагороди – 500 грн, з якої утримуються податки 
і збори в розмірі 19,5%. Інформація актуальна станом на 01.07.2022 
р. АТ «ПУМБ». Державна реєстрація банків №73 від 23.12.1991 р. 
Банківська ліцензія НБУ №8 від 06.10.2011 р.

* Під «Сплачуйте частинами» слід мати на увазі кредит  
за спеціальними умовами. Про доступність сервісу  
«Сплачуйте частинами» банк повідомляє додатково.
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Як користуватися кредитним лімітом  
і не сплачувати відсотків

Ваша картка має пільговий період – протягом 62 днів Ви можете 
користуватися кредитними коштами без переплат.

Для цього погашайте заборгованість поточного місяця до 30-го числа 
наступного, і Ви не сплачуватимете відсотків за користування  
кредитним лімітом.

62
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Якщо Ви не встигли погасити заборгованість, Вам необхідно внести  
на картку щомісячний обов’язковий платіж для погашення кредиту –  
лише 2,99% від суми заборгованості та нараховані відсотки  
за користування кредитними коштами (за наявності).

Суму обов’язкового платежу Ви можете перевірити в мобільному  
додатку ПУМБ Online або в паблік-акаунті Viber. Крім того,  
для зручності Вам надходитимуть підказки та нагадування з датою 
та сумою щомісячного платежу в SMS від банку.

2,99%

Пільговий період стосується усіх типів операцій. За зняття 
кредитних коштів готівкою в банкоматах і здійснення грошових 
переказів сплачується комісія 2,99%.
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Щоб не витрачати зайвих коштів на кредит,
ознайомтеся з детальною інформацією, поданою в графіках
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Скажімо, 1 квітня Ви скористалися кредитним лімітом на суму 300 грн. За умови повернення  
цих 300 грн до 30 травня Ви не сплачуватимете відсотків за користування кредитними коштами.

Графік 1

Графік 2

12 травня Ви скористалися кредитним лімітом на суму 600 грн. 29 травня витратили ще 200 грн,  
а 7 червня – ще 100 грн. Для того щоб уникнути сплати відсотків, Вам необхідно до 30 червня 
погасити 800 грн і до 30 липня – ще 100 грн.
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Раніше Ви витратили 150 грн за рахунок кредитного ліміту. 30 серпня пільговий період для цієї суми 
закінчився, і на суму заборгованості нараховуються відсотки з дати операції. 19 вересня Ви витратили 
ще 350 грн. Щоб залишитись у пільговому періоді, Вам необхідно до 30 жовтня погасити 500 грн +%.

Графік 3

10 липня за рахунок кредитного ліміту Ви зняли в банкоматі 1000 грн готівкою.  
Отже, з 11 липня за користування кредитними коштами Вам щодня нараховуватиметься 1,33 грн.  
Це означає, що за 10 днів користування кредитом Ви сплатите лише 13,30 грн.

Пільговий період розповсюджується на всі типи операцій
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• Кредитна картка дає можливість розділити суму Вашої покупки  
та комісії за послуги банку на рівні частини на строк до 24 місяців.

• Послуга активується після підтвердження пропозиції від банку одним  
із двох способів:

• підтвердженням пропозиції в месенджері Viber 

• відправленням SMS із кодом підтвердження на номер 2242  
у відповідь на пропозицію банку 

• Сплачуйте частинами за обраний товар без комісії протягом пільгового 
періоду, який зазвичай становить 3 місяці (або може бути іншим – деталі 
Ви отримаєте в пропозиції від банку).

• Протягом наступних місяців щомісячна комісія становитиме 3%  
від суми покупки. Строк дії сервісу та пільгового періоду вказується  
в повідомленні про пропозицію «Сплачуйте частинами».

Сплачуйте частинами разом з ПУМБ*
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• У магазинах – партнерах ПУМБ: Comfy, Rozetka, SAMSUNG, Sport 
Life, «АЛЛО», «Епіцентр», «Фокстрот», «Цитрус», а також в інтернет-
магазинах Rozetka, «АЛЛО», «Фокстрот» та багатьох інших (більше 
магазинів-партнерів – на сайті pumb.ua) при оплаті покупки понад 500 
грн кредитною карткою «всеМОЖУ» Ви отримуєте умови активації 
сервісу: перші 3 місяці – без комісії; щомісячна комісія – 3% від суми 
покупки протягом наступних місяців; термін – 24 місяці.

• Скасувати послугу  можете самостійно у вебверсії інтернет-банкінгу 
ПУМБ Оnline. У разі відміни розстрочки до настання другої дати 
мінімального рівного платежу за нею сума покупки залишається  
у пільговому періоді.

* Про доступність сервісу «Сплачуйте частинами» банк повідомляє 
додатково.
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Ви легко можете отримувати корисну 
інформацію у Viber-банкінгу

Є декілька варіантів підключити Viber-банкінг:

За допомогою QR-коду.

Перейти за посиланням  

https://pumb.ua/viber.

Через повідомлення від менеджера банку.

Далі, користуючись підказками, надішліть нам номер свого мобільного 
телефону.

ГОТОВО! ПАБЛІК-АКАУНТ Viber ПІДКЛЮЧЕНО!

1

2

3
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Подбайте про безпеку власних коштів

• Ніколи і нікому не повідомляйте PIN-код картки, термін її дії, CVV2-код, 
пароль входу до ПУМБ Оnline та одноразові паролі для підтвердження  
операції з SMS. Банк ніколи не телефонує і не надсилає SMS, щоб 
дізнатися цю інформацію.

• Якщо у Вас виникли підозри, що Ваш PIN-код хтось дізнався, Ви завжди 
зможете його змінити у мобільному додатку PUMB Online, в банкоматі 
чи у відділенні банку.

• Якщо Ви зателефонували до банку, співробітник може уточнити дівоче 
прізвище Вашої матері або інше кодове слово, але співробітники ніколи 
не телефонують Вам для того, щоб дізнатися це слово.
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• Ніколи не просіть незнайомих людей допомогти Вам скористатися 
пластиковою карткою. Самостійно вводьте PIN-код, не показуючи його 
оточуючим і не промовляючи його вголос.

• Якщо банкомат не видав гроші – не відходьте від нього, огляньте вікно 
видачі купюр і зателефонуйте в банк за номерами, вказаними 
на банкоматі або на картці.

• У Вас безкоштовно підключено автоматичний захист покупок  
в Інтернеті, що запобігає використанню даних Вашої картки без Вашої 
згоди. Оплата здійснюється тільки після того, як Ви підтвердите платіж 
за допомогою унікального коду з SMS.

У разі втрати картки заблокуйте її в ПУМБ Online  
або за номером 044 290 7 290





16

НЕ СТРИМУЙТЕ СВОЇХ БАЖАНЬ!
Носіть картку із собою – і Ви завжди й усюди зможете отримати додаткові 

гроші  для бажаних покупок і раптових витрат.

*Мається на увазі в порівнянні з іншими продуктами АТ «ПУМБ».  
Дзвінки безкоштовні з будь-яких телефонів у межах України.  

Інформація актуальна станом на 15.07.2022 р. АТ «ПУМБ».  
Державна реєстрація банків №73 від 23.12.1991 р. Банківська ліцензія НБУ №8 від 06.10.2011 р.


