LITECARD

Послуга

Тариф

Валюта

UAH

Оформлення картки

безкоштовно*

Максимальна кількість відкритих карток

одна

Кешбек за операції покупки у торгівельно-сервісній мережі

не нараховується

Кредитний ліміт

500,00 – 150 000,00

Пільговий період користування кредитом

до 62 календарних днів

Відсоткова ставка на рік

MC Debit World (для рахунків, відкритих
з 01.08.2022 р.)/VISA Platinum – 45% річних.
MC Debit World (для рахунків, відкритих
до 15.11.2021 р.)/VISA Rewards – 39% річних

Зарахування коштів:
з власних або інших рахунків, відкритих в Банку
з інших Банків в національній валюті
при поповненні готівкою через каси відділень Банку

безкоштовно*

при поповненні готівкою через ПТКС банка та партнерів
при поповнені картки за допомогою сервісу р2р українських банків
при поповнені картки за допомогою сервісу р2р закордонних банків

1,5%

Видача готiвкових коштів:
в касах та банкоматах Банку та інших українських банків

з рахунків в UAH:
власні кошти до 10 000 грн включно на місяць –
безкоштовно,
власні кошти понад 10 000 грн – 1,5%,
за рахунок кредиту – 4%;
з рахунків в USD, EUR: власні кошти – безкоштовно

в касах та банкоматах закордонних банків

з рахунків в UAH:
власні кошти – 2%, за рахунок кредиту – 5%;
з рахунків в USD, EUR:
власні кошти – 2%

Переказ коштів:
на власні рахунки в Банку

за рахунок власних коштів – безкоштовно*
за рахунок кредиту – 3,5%

при оплаті за товари/послуги

безкоштовно*

Переказ на рахунки в інших банках за реквізитами IBAN в національні валюті
через додаток «NEOBANK для всіх»

власні кошти: до 10 000 грн включно на місяць –
не тарифікується;
понад 10 000 грн – 0,5% max 200 грн, за рахунок
кредиту: додатково 3,5%

Переказ на картку Master Card / Visa будь якого банка України через додаток
«NEOBANK для всіх»

власні кошти: до 10 000 грн включно на місяць –
не тарифікується; понад 10 000 грн – 0,5% min 1 грн,
за рахунок кредиту – додатково 3,5%

Оплата комунальних платежів, поповнення мобільного через «NEOBANK для
всіх»

безкоштовно*

Конвертація коштів, якщо валюта операції відрізняється від валюти рахунку

безкоштовно
(окрім операцій за МСС 7311)*

Ліміти:
Загальний ліміт на проведення видаткових операцій

до 40 тис. грн на місяць чи до 400 тис. грн на рік

Загальний залишок за рахунком

до 40 тис. грн

* входить у вартість інших послуг в рамках тарифного пакету
** за операціями по рахунках в UAH за MCC 7311 передбачена комісія у розмірі 1% від суми операції, мiн. 20 грн

Повний перелік тарифів

