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МИТТЄВИЙ ПЕРЕКАЗ 
ГРОШЕЙ З КАРТКИ НА 
КАРТКУ 
VISA/MASTERCARD p2p
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Перекази із-за кордону на картки ПриватБанку та за 
кордон

З карток усіх країн.

● з карток Visa будь-якого банку світу, що підключені до
 технології  3D Secure

● з карток Mastercard Європи та країн СНД тих банків, які
 сертифіковані в платіжній системі для р2р

На картки Visa та Mastercard будь-якого банку світу, крім
 Сирії, Судану, Південного Судану, Ірану, Іраку, Куби, КНДР.



Насолоджуйтесь усіма перевагами переказів через Приват24.
Надсилайте гроші в Україну швидко, безпечно та дешево.

Pitch Deck 3

https://next.privat24.ua/money-transfer/card


Тарифи за переказ
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Комісія за переказ

З картки ПриватБанку на зарубіжну картку:

з картки ПриватБанку на картку Mastercard закордонного банку 2% (min 50 грн)

з картки ПриватБанку на картку Visa закордонного банку 1% (min $1)

З картки зарубіжного банку на картку ПриватБанку

з картки Visa закордонного банку на картку ПриватБанку 3%

з картки Mastercard закордонного банку на картку ПриватБанку 1,5%
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У якій валюті можна 
здійснити грошовий 
переказ?
Перекази між картками із-за кордону/за 
кордон можливо здійснити в таких валютах:

● гривня
● долар США
● євроUSD EUR

UAH
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Ліміти на перекази

Які ліміти на грошові перекази з іноземних карток Visa та Mastercard в Україну на картки 
ПриватБанку?

● Максимальний ліміт переказу із закордонної картки на картку ПриватБанку дорівнює екв. 29 999 грн за 
одну транзакцію. Для переказів без авторизації дозволяється відправити екв. 89 999 грн на місяць.

● Сумарний розмір коштів, що надійшли на картку ПриватБанку з карток інших банків не повинен 
перевищувати екв. 799 999 грн. в неділю та 3 199 999 грн. на місяць.

● Мінімальний ліміт переказу з картки на картку дорівнює 8 USD у гривневому еквіваленті на дату 
здійснення транзакції.

Які ліміти на перекази з карток ПриватБанку на закордонні картки Visa та Mastercard?

● Міжнародний переказ грошей з картки на картку Visa та Mastercard – один із варіантів надійно та просто 
переказати кошти за кордон. За необхідності власник картки ПриватБанку швидко може переказати 
гроші за кордон на картку платіжної системи Visa або Mastercard.

● Ліміт на переказ з картки ПриватБанку на закордонну картку становить 29 999 грн за одну транзакцію.  
Згідно з лімітами платіжних систем, картку Mastercard дозволяється поповнити на $10 000 на місяць, 
картку Visa - на $7 500 в день,  $10 000 в неділю та $20 000 на місяць.

● Міжнародний переказ з картки на картку також лімітований мінімально можливою сумою 10 USD (екв.). 



З карток яких країн можливо здійснити грошові перекази 
на картки ПриватБанку?
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Для карток платіжної системи Visa, переказ з іноземної картки на 

картку ПриватБанку можливий з усіх країн, окрім:

● Сирії;
● Судану;
● Південного Судану;
● Ірану;
● Іраку;
● Куби;
● КНДР.

Для карток платіжної системи Mastercard,  можливо зробити переказ 

на картку ПриватБанку лише з картки, випущеної в країнах Європи та 

СНД. Банк-емітент повинен бути сертифікованим для р2р переказів.
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Ви можете звернутися в службу підтримки 
ПриватБанку та отримати консультацію щодо p2p 
переказів через такі канали зв’язку:

● 3700
● чат - онлайн

Також Ви можете швидко та безпечно відправити 
кошти з карток ПриватБанку на закордонні картки
 Visa / Mastercard через Приват24

Детально ознайомитися з усіма умова переказів p2p Ви 
можете за посиланням

Залишились питання?

https://next.privat24.ua/money-transfer/card
https://privatbank.ua/transfer-money-from-card-to-card-online-ukraine

