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Тарифи, що діють для картки ЛАЙК’Ю 
 

ОПЕРАЦІЇ ТА ПОСЛУГИ ТАРИФ 

Вартість випуску картки, грн. 0 грн. 

Вартість обслуговування картки, грн. 0 грн. 

Користування послугою SMS-банкінгу1 7 грн./місяць за кожну картку 

Комісія за зарахування коштів на картку Лайк'ю:   

Переказ з картки власника основного рахунку 
(батьки) в Ощад24/7 

0 грн. 

Переказ з іншої картки Ощадбанку в Ощад24/7 0 грн. 

Переказ з картки іншого банку на сайті Ощадбанку 0 грн. 

Поповнення картки готівкою через POS-термінал у 
касі Ощадбанку (у тому числі дитиною2), за умови 
наявності картки 

0 грн. 

Поповнення картки готівкою через термінал 
самообслуговування Ощадбанку 

0 грн. 

Зарахування коштів на картку через перекази на 
сторонніх сервісах3 0 грн. 

Комісія за зняття готівки з картки Лайк'ю:4   

Зняття готівки у будь-яких банкоматах в Україні  
в межах ліміту4 2 000 грн/міс. – без 

комісії, понад ліміт - 1,0% +5 грн. 

Зняття готівки у мережі відділень Ощадбанку 
(каса, через РОS-термінал) 

1%+5 грн. 

Зняття готівки у банкоматах за межами України 1,5% +35 грн. 

Комісія за платежі та перекази з картки Лайк'ю:   

Поповнення мобільного телефону 2%, мін 2 грн. 

Платежі на довільні реквізити Послуга не надається :( 

Переказ коштів на іншу картку Ощадбанку в 
Ощад24/7 (за виключенням карток, емітованих в ТП 
«Мій комфорт»,  ТП "Дитяча картка", ТП "MORE") 

1%+5 грн. 

Переказ коштів на картку іншого банку в Ощад24/7 1%+5 грн. 

Переказ коштів на картку іншого банку на сайті 
Ощадбанку 

1%+5 грн. 

Переказ коштів на іншу картку через сторонні 
сервіси5 

1%+5 грн 
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Примітки 

1. Надання виписок по рахунку у вигляді СМС/Push-повідомлень, ОТП-паролів для підтвердження 

операцій у ОЩАД 24/7. Комісія нараховується власнику основного рахунку. При здійсненні 

транзакції на суму до 1000 грн - інформування здійснюється шляхом відправлення PUSH-

повідомлення. На суму понад 1000 грн - шляхом відправлення sms-повідомлення. 

2. До 14-ти років дитині потрібно мати при собі свідоцтво про народження, з 14 років - ID-картку 

або паспорт. 

3. Зверніть увагу, що сторонній сервіс може стягувати комісію за переказ. Якщо переказ 

здійснюється з картки іншого банку, може бути стягнута комісія з банку відправника. 

4. Ліміти на зняття готівки не сумуються.  

5. Зауважте, що стороннім сервісом може бути стягнута додаткова комісія. 


