
 
 

 
Сторінка 1 з 2 

Конвертація валют за платіжними картками 
 

Вирушаючи у відпустку, відрядження або навчання за кордон, Вам не потрібно 
витрачати час на пошук обмінного пункту і купівлю іноземної валюти. Все, що Вам 
необхідно, це відкрити в ПРАВЕКС-БАНКу картковий рахунок і поповнити його необхідною 
сумою. 

Усі платіжні карти, що випускаються ПРАВЕКС-БАНК, є міжнародними і їх можна 
використовувати для отримання готівкових коштів у банкоматах, оплати товарів і послуг в 
точках, де присутні логотипи міжнародних платіжних систем Visa або MasterCard (далі - 
МПС). 

При здійсненні розрахунків за кордоном, зняття коштів у банкоматах або відділеннях 
банків за кордоном, розрахунки в Інтернеті у валюті, яка відрізняється від валюти рахунку 
відбувається конвертація. Конвертація відбувається за такою схемою і залежить від 
валюти карткового рахунку, валюти банку-емітента та валюти операції. 

 

№ Назва схеми конвертації 

Конвертація 

за курсом 

МПС 

Конвертація у валюту 

карткового рахунку за 

курсом конвертації 

Банку 

Приклад 

1. 
Валюта карткового рахунку 

співпадає з валютою операції 

Не 

здійснюється 
Не здійснюється 

Розрахунок в євро 

картою, відкритою в 

євро, в Польщі 

2. 

Валюта карткового рахунку 

відрізняється від валюти банку-

емітента, валюта банку-емітента 

та валюта операції збігаються 

Не 

здійснюється 
+ 

Розрахунок картою, 

відкритою в гривні, в 

США в доларах США 

3. 

Валюта карткового рахунку не 

відрізняється від валюти банку-

емітента, але відрізняється від 

валюти операції 

+ Не здійснюється 

Розрахунок картою, 

відкритою в доларах 

США, в Росії в 

російських рублях 

4. 

Валюта карткового рахунку, 

валюта банку-емітента та валюта 

операції відрізняються один від 

одного 

+ + 

Розрахунок картою, 

відкритою в гривні, в 

Туреччині в турецьких 

лірах 

 

 

Валюта карткового рахунку – валюта, в якій відкрито Ваш картковий рахунок (гривня / 
долар США / євро). 

Валюта операції – валюта, в якій відбувається розрахунок за товари / послуги або 
отримання готівкових коштів в країні перебування. 

Валюта банку-емітента – валюти банку, в якій зареєстрований БІН платіжної картки в 
міжнародній платіжній системі (МПС). 

При розрахунку за товари та послуги або отриманні готівкових коштів за кордоном за 
допомогою платіжної картки списання коштів з Вашого карткового рахунку відбувається в 
2 етапи: 

 
 Перший - блокування по платіжній картці у момент здійснення операції необхідної 
суми. За платіжними картками, за якими валюта банку-емітента гривня - блокування 
відбувається за курсом, встановленим платіжною системою (VISA і MasterCard). За 
платіжними картками, за якими валюта банку-емітента долар США - спочатку сума 
операції буде конвертована у валюту банку-емітента (долари США) за курсом МПС на 
дату блокування, потім конвертована в гривню за курсом авторизації ПРАВЕКС-
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БАНКу та заблокована на рахунку. Також до суми операції додається сума оn-line 
блокувань* у розмірі від 2,5% до 4,5% від суми операції та додатково комісія від 0 до 
48 грн. в залежності від типу продукту Банку та місця проведення операції. 
 Другий - списання коштів з карткового рахунку за правилами VISA і MasterCard 
відбувається протягом 2-30 днів після здійснення операції по курсу конвертації, що діє 
в день списання коштів з карткового рахунку та / або за курсом МПС на дату 
формування розрахункового файлу (схема конвертації описана в таблиці). 
Внаслідок затримки між блокуванням суми та її списанням при коливанні валютного 

курсу можливе виникнення різниці між сумою заблокованих і списаних з карткового 
рахунку коштів. 
Наприклад, Ви розраховуєтесь платіжною карткою Visa Classic Int (у гривні) в торговельній 
мережі в Росії, валютою якої є російський рубль, валюта банку-емітента для даної карти - 
долар США. У такому випадку послідовна конвертація буде відбуватися таким чином: 

1. Авторизація (блокування) суми: у момент оплати товару сума покупки в 
російських рублях буде конвертована у валюту банку-емітента (долари США) за 
курсом МПС на дату блокування, потім конвертована в гривню за курсом авторизації 
ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» на дату блокування також до суми операції додається сума 
оn-line блокувань*, у розмірі від 2,5% до 4,5% від суми операції та додатково комісія 
від 0 до 48 грн. в залежності від типу продукту Банку та місця проведення операції; 
2. Списання суми: (відбувається за схемою №4). У момент проведення розрахунків 
через 2-30 днів необхідна сума покупки в російських рублях буде конвертована у 
валюту МПС (долари США) за курсом МПС на дату формування розрахункового 
файлу МПС, потім буде конвертована в гривню за курсом конвертації ПРАВЕКС-
БАНКу на дату списання і списана з Вашого карткового рахунку. 

*On-line-блокування- це сума, яка блокується в момент проведення операції Платіжною 
карткою та входить до загальної суми транзакції. Оn-line-комісія встановлюється з 
метою гарантування наявності коштів на рахунку для наступного списання комісії 
Банку (за проведення операції по Платіжній картці, комісії за конвертацію суми операції, 
плати за перегляд залишку коштів тощо) та для запобігання виникнення 
несанкціонованого овердрафту. 
 

Курси конвертації валют МПС встановлюються безпосередньо МПС і можуть 
відрізнятися від офіційних курсів Національного банку України та курсу конвертації 
ПРАВЕКС-БАНКу. 
Комісія ПРАВЕКС-БАНК за конвертацію валюти при розрахунках платіжними картками 
становить 1,5-2%, залежно від виду продукту. 
 

Рекомендації для власників платіжних карт емітованих ПРАВЕКС-БАНКом: 
 Пам'ятайте, що поповнити картковий рахунок, відкритий в іноземній валюті, може 
тільки власник рахунку. 
 При оплаті карткою за покупки або знятті готівки в банкоматах за кордоном, щоб 
уникнути зайвої конвертації банком-еквайром, рекомендуємо вибирати в якості 
розрахункової національну валюту країни / регіону перебування. Вибирати варіант 
оплати в гривні за межами України навряд чи варто, так як конвертації не вийде 
уникнути- вона відбувається в момент оплати. 
 Якщо Ви підключені до послуги SMS-банкінг, то в день здійснення операції Ви 
отримаєте SMS-повідомлення, в якому вказується сума операції у валюті операції та 
орієнтовна сума залишку на картковому рахунку. Ці суми не є остаточними і можуть 
бути змінені внаслідок змін курсу на дату фактичного списання коштів з карткового 
рахунку. 


