
Суми лімітів(1)  за картками, емітованими АТ «УКРСИББАНК» 
 

Тип операції  / Тип картки 

 

Mastercard Business, Mastercard Corporate, 

Visa Business 

1. Ліміт на зняття готівки з карткового рахунку в Україні:  100 000 UAH/день для рахунків в UAH 

1.1. З використанням картки /на день (2)  

- в АТМ в Україні  50 000 UAH 

- в касах банків в Україні  50 000 UAH 

1.2. Без використання картки в касі відділення АТ «УКРСИББАНК» /на день  50 000 UAH 

2. Ліміт на зняття готівки з карткового рахунку (за кордоном) з використанням 

картки /на день (3):  

12 500 UAH/календарний тиждень, але  

не більше 50 000 UAH/місяць для рахунків в UAH 

- в АТМ за кордоном  50 000 UAH 

- в касах банків за кордоном  50 000 UAH 

3. Ліміт на покупки /на день  

3.1. В POS (4) /на день  50 000 UAH 

3.2. В ePOS (4) /на день (в т.ч. перекази на інший картковий рахунок в мережі 

Інтернет): 

 

- картки з 3D Secure  15 000 UAH  

- картки без 3D Secure  0 UAH 

4. Ліміт на переказ коштів /на день  

4.1. Ліміт Р2Р з 3D Secure /на день  15 000 UAH 

4.2. На інший картковий рахунок в АТ «УКРСИББАНК» через банкомат /на день  0 UAH 

5. Підсумковий сумарний ліміт /на день  0 UAH 

6. Підсумковий ліміт кількості фінансових операцій, шт./день 50 

 

1 - Змінити ліміти за картками, підсумковий сумарний ліміт, в тому числі збільшити ліміти на зняття готівки в АТМ + в касах банків за 

кордоном до 50 000 грн як на території України, так і за кордоном можливо при зверненні до:  

 Інформаційної лінії StarContact  

 Обслуговуючого відділення Банку  
2  - Для клієнтів, які перебувають на території України, ліміт на зняття готівки з рахунків - не більше ніж 100 000 UAH на день  

3 - Для клієнтів, які перебувають за кордоном, ліміт на зняття готівки з використанням картки з рахунків в UAH – 12 500 UAH на 

календарний тиждень, але не більше ніж 50 000 UAH на місяць.  

4 -  Для клієнтів, які перебувають за кордоном, діє ліміт на розрахунки (оплати вартості товарів, робіт та послуг) у розмірі 100 000 UAH 

(в еквіваленті) на календарний місяць з усіх гривневих рахунків із використанням платіжних карток.   


