
Акціонерне товариство

«Державний ощадний банк України»

Тарифи, що діють для картки класу Platinum для

розрахунків

Оформлення  

Клас картки Mastercard Platinum або Visa Platinum

Термін дії картки до 5 років

Валюта картки UAH, USD, EUR

Вартість випуску картки безкоштовно

Плата за користування 1500 грн/рік

Щомісячна комісія
0 грн/міс

якщо оборот < 10 000 грн, комісія 300
грн/міс

Комісія за зняття коштів:  

в мережі банкоматів банку, а також через
POS-термінали банку, встановлені в торгово-сервісних
підприємствах

0,7% +5 грн.

в мережі банкоматів Банку без використання картки (з
використанням системи дистанційного банківського
обслуговування), за кожну операцію

0,7% +10 грн.

в мережі банкоматів та установ українських банків та
через POS-термінали, встановлені в торгово-сервісних
підприємствах

1,5% +5 грн.

в мережі банкоматів та установ закордонних банків та
через POS-термінали, встановлені в торгово-сервісних
підприємствах

1,5% +35 грн.

Комісія за зарахування коштів на картку:  

При переказі з іншої картки Ощадбанку в Ощад 24/7 безкоштовно

При переказі з картки іншого банку на сайті Ощадбанку безкоштовно

При поповнення картки готівкою через POS-термінал у
касі Ощадбанку з використанням картки безкоштовно

При поповнення картки готівкою через POS-термінал у
касі Ощадбанку без  використання картки 1%

При поповненні картки готівкою через термінал
самообслуговування Ощадбанку з використанням
картки

безкоштовно

При поповненні картки готівкою через термінал
самообслуговування Ощадбанку без використання
картки

0,5%
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Зарахування коштів на картку через перекази на
сторонніх сервісах1 безкоштовно

Комісія за платежі та перекази з картки:  

Поповнення мобільного телефону в Ощад 24/7 2%, мін 2 грн

Платежі на довільні реквізити в Ошад 24/7 (до 5000 грн) безкоштовно

Платежі на довільні реквізити в Ошад 24/7 (від 5000 грн) 0,5% від суми

Платежі на довільні реквізити в банкоматах та
терміналах самообслуговування банку 1% min 3 грн. (не більше 1000 грн)

Переказ на іншу картку Ощадбанку або на власні
рахунки в Ощад24/7 , банкоматах та терміналах
самообслуговування (за виключенням карток в ТП «Мій
комфорт», ТП "MORE", ТП "Дитяча картка")

0,5%

Переказ на картку іншого банку в Ощад24/7,
банкоматах та терміналах самообслуговування
Ощадбанку

1%+5 грн.

Переказ на картку іншого банку на сайті Ощадбанку 1%+5 грн.

Переказ на іншу картку через сторонні сервіси1 1%+5 грн.

Оплата комунальних платежів
відповідно до умов договору на

приймання платежів, укладеного з
отримувачем

Додаткові сервіси:  

Комісія за конвертацію 1%

Участь в програмі Mastercard Rewards (для карток
Mastercard Platinum)

Безкоштовно

Участь в програмі Zvisno, Bonus (для карток Visa Platinum) Безкоштовно

Доступ до лаунж-зон у аеропортах світу
Безкоштовно, якщо сума оплат
карткою за попередній місяць

становить 25 000 грн
Нарахування відсотків на власні кошти (мобільні
заощадження)

5% річних у гривні, 0,5% у доларах
США, 0,25% у євро

Вартість надання послуги sms-банкінгу безкоштовно
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