Кредитна карта Раціо\Емоціо

без відсотків до 56 днів користуйтеся кредитними коштами

купуйте в розстрочку та платіть рівними частинами щомісяця

без комісій в перший рік користування

Умови

Карта «Раціо»

Visa Classic CHIP
Тип карти

Карта «Эмоціо»

Master Card Gold CHIP

Visa Classic Unembossed
Instant

Visa Classic Unembossed Instant

Додаткові карти

Visa Classic Chip / Visa
Classic Unembossed

Visa Classic Chip / Visa Classic
Unembossed / Master Card Gold
Chip

Розмір кредитного ліміту

До 30 000 грн

До 50 000 грн

Термін дії кредитного ліміту

1 рік (з автоматичною
пролонгацією)

1 рік (з автоматичною
пролонгацією)

Термін дії карти

3 роки

3 роки

Щомісячний обов'язковий

3% від суми заборгованості,

3% від суми заборгованості,

платіж

відсотки, комісії

відсотки, комісії

Пільговий період

46 днів на готівкові та
безготівкові операції*

56 днів на безготівкові операції*

Процентна ставка в
пільговий період

0%

0%

Процентна ставка на
безготівкові операції

Від 40% до 42% річних

Від 38% до 40% річних

Процентна ставка на
операції зняття готівки

Від 46% до 48% річних

Від 44% до 46% річних

Комісія за зняття готівки в
банкоматах ПУМБ

4,9% + 15 грн

4,9% + 15 грн

Плата за обслуговування за
перший рік користування

Безкоштовно

Безкоштовно

Плата за обслуговування з
другого року користування

9,99 грн / місяць**

500 грн / рік***

Комісія за сервіс
оформлення покупки «У
розстрочку»

15% від суми щомісячного
платежу «У розстрочку»

20% від суми щомісячного
платежу «У розстрочку»

Доступна кількість періодів
розстрочки (на вибір),
місяців

3, 6, 9

3, 6, 9, 12

Додатково

SMS-банкінг
Інтернет-банкінг «ПУМБ
online»

SMS-банкінг
Інтернет-банкінг «ПУМБ online»
Вигідний курс конвертації при

Вигідний курс конвертації
при розрахунках за
кордоном
послуга не надається
Страхування життя

розрахунках за кордоном
Страхування карти від
несанкціонованих операцій
Страхування життя

*– за виключенням операцій в Payhub.
**–Плата за річне обслуговування не стягується протягом 1-го року користування. 2-й і наступні
роки - 9,9 грн щомісяця або не стягується, якщо минулого місяця сумарний обсяг операцій за
платіжними картками у торгово-сервісній мережі та мережі Інтернет склав +1500 грн і більше або
за рахунком відсутні витратні операції і/або відсутня заборгованість.
***– Плата за річне обслуговування не стягується протягом 1-го року користування. 2-й і наступні
роки - 500 грн щорічно або не стягується, якщо в минулому році сумарний обсяг операцій за
платіжними картками у торгово-сервісній мережі та мережі Інтернет склав 35000 грн і більше або
за рахунком відсутні витратні операції і/або відсутня заборгованість.

