
                                                                                                                                                             
 

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ PORTMONE.COM ДЛЯ ВЛАСНИКІВ КАРТОК 
 

Найменування тарифу  PORTMONE  
Умови використання сервісу Portmone.com для власників карток* 

Для Клієнтів Portmone , що обслуговуються в рамках Тарифного плану «Місяць» 

1. Оплата за: 
- Комунальні платежі 
- Телекомунікаційні послуги 
- Послуги Інтернет 
- Послуги охорони 

БЕЗ КОМІСІЇ** 

2. Комісія за поповнення картки з використанням картки будь-
якого банку, здійснене на сайті Portmone.com 

3. Плата за Тарифний план «Місяць» (фіксована, в місяць) 0 грн. 

Для Клієнтів Portmone , що обслуговуються на стандартних умовах 

1. Оплата за: 
- Комунальні платежі 
- Телекомунікаційні послуги 
- Послуги Інтернет 
- Послуги охорони 

БЕЗ КОМІСІЇ** 

2. Комісія за поповнення картки з використанням картки будь-
якого банку, здійснене на сайті Portmone.com 

 

Усі інші послуги (в т.ч., але не обмежуючись: за послуги мобільних операторів, сплата за довільними реквізитами, переказ з картки на картки будь-яких 
банків України, тощо) сплачуються за поточними тарифами. 
 
Увага! Поповнити карту Portmone з використанням картки будь-якого банку без комісії можливо лише в особистому кабінеті сервісу Портмоне, натиснувши 
кнопку «Поповнити картку Portmone». У випадку переказу коштів на картку будь-яким іншим способом буде стягуватись комісія згідно зі стандартними 
тарифами. Поповнення картки без комісії через мобільний додаток наразі неможливе. 
 
 
*Ця пропозиція (надалі – «Пропозиція») діє виключно для зареєстрованих користувачів на сайті Portmone.com, що адмініструється ТОВ «Портмоне» (надалі - Портмоне), та які отримали цю 
Пропозицію в своєму аккаунті (кабінеті) Portmone.com (надалі – «Клієнт»).Пропозиція діє виключно при оформлені платіжної картки Visa Gold ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» з BIN номером 
картки 4211 15 (надалі – «Картка»). BIN номер картки (Bank Identification Number) - входить до складу коду чисел, розміщених на банківській картці, та складається з перших шести чисел номера 
картки і розташований завжди на лицьовій частині кожної пластикової картки, будь то вона з магнітною смугою або з чіпом. 
Портмоне залишає за собою право змінювати умови та строк дії Пропозиції, про що Клієнта буде повідомлено листом на електронну пошту, яку вказав він в кабінеті Portmone.com. 
Термін дії Пропозиції для Клієнтів, які погодилися на Пропозицію, відповідає терміну дії Картки, яку було оформлено в межах цієї Пропозиції. Строк дії Картки складає 12 місяців. 
Фактом погодження с Пропозицією Портмоне є оформлення Картки та реєстрація Картки на сайті Portmone.com. 

 
** Комісія за сплату не нараховується, якщо Клієнт виконує сплату рахунків та вказаних послуг виключно Карткою. Комісія за сплату не нараховується на всі платежі на рахунки компаній 
партнерів, що входять до Тарифного плану  «Місяць» згідно умов Тарифного плану  «Місяць». Тарифний план «Місяць» становить 0,00 грн., якщо Клієнт виконує сплату всіх рахунків та послуг в 
своєму кабінеті виключно Карткою.  
Звертаємо Вашу увагу, що Тарифний план «Місяць» застосовується відповідно до здійснених платежів в попередньому місяці. В зв’язку з цим, Тарифний план «Місяць» за місяць, в якому Картка 
була зареєстрована на сайті Portmone.com, буде стягнена в повному обсязі. В подальшому, при розрахунку в наступному місяці, який слідує за місяцем, в якому зареєстровано Картку на сайті 
Portmone.com, плата за Тарифний план «Місяць» не буде утримана за такий місяць, якщо всі оплати послуг здійснено лише Карткою (в разі оплати зареєстрованим користувачем хоча б одного 
платежу іншою карткою – плату за Тарифний план «Місяць» буде стягнуто у відповідності до Тарифного плану «Місяць»). 
У випадку обслуговування Клієнта в рамках стандартних тарифів, плата за кожний окремий платіж, рахунок чи послугу не стягується, якщо Клієнт в особистому кабінеті на сайті Portmone.com 
виконує оплату таких платежів, рахунків чи послуг виключно Карткою. В разі оплати будь-якого платежу, рахунку чи послуги іншою карткою – комісію за такий платіж, рахунок чи послугу буде 
стягнуто у повному обсязі.  
 
 
 
 
 
  

https://www.portmone.com.ua/r3/uk/prices/


ТАРИФИ БАНКУ З ОБСЛУГОВУВАННЯ КРЕДИТНИХ КАРТОК З ПІЛЬГОВИМ ПЕРІОДОМ 
 

Для клієнтів PORTMONE** 
 

Найменування тарифу з обслуговування кредитних 
карток PORTMONE  

Вартість тарифу з обслуговування кредитних карток 
1. Плата за оформлення та обслуговування тарифу з обслуговування 
кредитних карток в рік 

Не тарифікується 
2. Плата за оформлення та обслуговування тарифу з обслуговування 
кредитних карток в місяць 

Наповнення тарифу з обслуговування кредитних карток  
3. Параметри основної картки 
3.1.Платіжна  картка VISA Gold Pay Wave Instant Issue  
3.2. Строк дії картки 1 років 
4. Параметри рахунку 
4.1. Валюта рахунку  UAH 
4.2. Відкриття декількох рахунків до основної картки в валюті: UAH/ USD/ EUR/ 
RUB/ GBP Не передбачено 

5. Додаткові картки1  
5.1. Додаткова картка за тарифом «Включено у вартість тарифу» на ім’я власника 
тарифу/близьку особу/дитину Не передбачено 

5.2. Додаткова картка відповідного класу, в рік 200 UAH 
6. Кредитний ліміт 
6.1. Пільговий період до 25 числа місяця, наступного за звітним 
6.2. Можливий кредитний ліміт до 1 млн. грн. 
6.3. Плата за користування кредитом:  

6.3.1. процентна ставка на пільговий період (% річних) 2 0,01% 
6.3.2. базова процентна ставка (% в місяць) 4% 

6.4. Плата за прострочену заборгованість по кредиту 56 % + 100 UAH (100 UAH – за кожен випадок виникнення простроченої заборгованості) 

6.5. Розмір мінімального щомісячного обов'язкового платежу 5% від суми заборгованості (включаючи нараховані проценти і комісії), але не менше 50 UAH 
(нараховані проценти і комісії включені в платіж) 

6.6. Періодичність погашення мінімального щомісячного обов'язкового платежу і 
нарахованих процентів з 1 по 25 число місяця, наступного за звітним 

7. Послуги та сервіси 
7.1. Послуга GSM-banking3 

Не тарифікується 
7.2. Послуга системи Free Bank 
8. Поповнення рахунку та перекази 
8.1. Поповнення рахунку через касу Банка в готівковій формі з використанням 
картки або без картки 

Не тарифікується 8.2. Поповнення 
рахунку в 
безготівковій 
формі 

- з використанням платіжної картки Банку - переказ через 
банкомати Банку 
- з використанням платіжної картки Банку або інших банків 
через обладнання інших банків (переказ Р2Р - технологія VISA 
Direct/MoneySend) 
- з рахунків, відкритих в інших Банках 
- з інших рахунків фізичних осіб, відкритих в Банку 
- з рахунку, відкритого в Банку: юридичної особи, фізичної 
особи-підприємця, адвоката 

8.3. Безготівковий переказ кредитних коштів 4 4,7% 
8.4. Безготівковий переказ власних коштів між своїми рахунками в Банку 0,75% 
8.5. Безготівкова оплата товарів та послуг Не тарифікується 
9. Зняття коштів з рахунку 
9.1. Зняття готівки на території України:  

9.1.1. В касі чи банкоматі Банку 
- за рахунок власних коштів 0,75% 
- за рахунок кредитних коштів 4,7% 

9.1.2. В касі чи банкоматі 
банків-партнерів5 

- за рахунок власних коштів 0,75% 
- за рахунок кредитних коштів 4,7% 

9.1.3. В касі чи банкоматі інших 
банків 

- за рахунок власних коштів 1,5% 
- за рахунок кредитних коштів 5,5% 

9.2. Зняття готівки по карті за 
межами України 

- за рахунок власних коштів 3% 
- за рахунок кредитних коштів 6% 

10. Додаткові тарифи 
10.1. Грошова винагорода за активацію кредитного ліміту6   50 UAH7 

 
* Загальні умови до тарифів: 
- Операції, що проводяться через дистанційні канали продажу (ДБО «FreeBank», кіоски самообслуговування, банкомати та інше) тарифікується відповідно Загальних тарифів. Розділ II. Тарифи 
дистанційного обслуговування клієнтів фізичних осіб (розміщенні на сайті Банку). 
- Додаткові послуги та сервіси, не вказані в тарифах, тарифікуються відповідно Загальних тарифів. Розділ I. Тарифи Банку по розрахунково-касовому обслуговуванню поточних / поточних з 
використанням платіжної картки / депозитних рахунків (розміщені на сайті Банку).  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 Додаткова картка може випускатись будь-якого класу, але не вище основної. Додаткова картка обслуговується по тарифам основної картки. Строк дії додаткової картки не може бути більшим 
за строк дії основної картки. 
2 Детальна інформація по пільговому періоду кредитування і умов нарахування пільгової процентної ставки відображена в п. 6.12.20.3.3. Універсального договору банківського обслуговування 
клієнтів-фізичних осіб в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» 
3 SMS-повідомлення надходять на наданий Клієнтом номер мобільного телефону, для підключення послуги GSM-банкінг, після кожної операції на суму понад екв. 10,00 UAH (включно). 
4 У разі повернення суми коштів по причині неправильно зазначених реквізитів клієнтом, сума комісії за переказ не повертається. При наявності додаткових карт у клієнта, комісія списується за 
тарифом основної картки. 
5 З діючим переліком банків-партнерів можна ознайомитись на сайті Банку. 
6 Зараховується одноразово на рахунок клієнта протягом двох робочих днів після активації кредитного ліміту Контакт-центром. 
7 Сума вказана після утримання податків і зборів. Грошова винагорода за активацію кредитного ліміту нараховується в розмірі 62,11 грн., з якої, в момент виплати, Банк утримує необхідні 
податки та збори згідно діючого законодавства України в якості податкового агента. 
 


