
Валюта 
карткового 

рахунку

Тип операції \ Застосовуваний курс конвертації

Cash on us Cash local Cash 
domestic Cash int'l Purchase 

on us
Purchase 

local
Purchase 
domestic

Purchase 
int'l

UAH
конвертація 
не здійсню-

ється

конвертація 
не здійсню-

ється

конвертація 
не здійсню-

ється
Курс Банка

конвертація 
не здійсню-

ється

конвертація 
не здійсню-

ється

конвертація 
не здійсню-

ється
Курс Банка

USD Курс Банка Курс Банка
Курс 

платіжної 
системи

Курс 
платіжної 

системи + 1%
Курс НБУ Курс НБУ

Курс 
платіжної 
системи

Курс 
платіжної 

системи + 1%

EUR Курс Банка Курс Банка
Курс 

платіжної 
системи

Курс 
платіжної 

системи + 1%
Курс НБУ Курс НБУ

Курс 
платіжної 
системи

Курс 
платіжної 

системи + 1%

Валюта 
карткового 

рахунку

Тип операції \ Застосовуваний курс конвертації
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конвертація 
не здійсню-

ється
Курс Банка

конвертація 
не здійсню-

ється

конвертація 
не здійсню-

ється

конвертація 
не здійсню-

ється
Курс Банка

USD Курс Банка Курс Банка
Курс 

платіжної 
системи

Курс 
платіжної 
системи

Курс НБУ Курс НБУ
Курс 

платіжної 
системи

Курс 
платіжної 
системи

EUR Курс Банка Курс Банка
Курс 

платіжної 
системи

Курс 
платіжної 
системи

Курс НБУ Курс НБУ
Курс 

платіжної 
системи

Курс 
платіжної 
системи

Платежная система MasterCard

Платежная система Visa

Cash     зняття готівки в АТМ чи в касі з  через POS-термінал       

Purchase     безготівковий розрахунок карткою       

On us     операція в POS-терміналі або в АТМ, що належить ПУМБ       

Local     операція в POS-терміналі или в АТМ, що належить банку-партнеру       

Domestic     операція в POS-терміналі или в АТМ, що належить іншому українському банку      

Int’l     операція в POS-терміналі або вАТМ за кордоном       
        
* Актуальний курс банку для термінальних пристроїв можна дізнатись у Call Center за телефоном +380 44 290 7 290 (з усіх стаціонарних та 
мобільних телефонів у межах України), курс визначається на дату списання коштів, а не на дату блокування.     
   
        

Основні принципи курсоутворення
за операціями з використанням БПК
для термінальних пристроїв*

Усі види банківських послуг.  Генеральна ліцензія НБУ № 8-2 від 12.02.2015 р. Банківська ліцензія НБУ № 8 від 06.10.2011р.


