
Ліміти на здійснення операцій за допомогою платіжної картки 
 

Тип операції 

Обмеження на добу  

Кількість 
операцій 

Сума 

Операції отримання готівки  100 
Еквівалент 

500 USD 

Операції розрахунків в торгово-сервісній мережі та мережі 
Інтернет 

100 
Еквівалент 
2 000 USD 

Операції переказів:  

- на карткові рахунки в межах Акордбанку, в тому 
числі власні, в системі Інтернет-Банкінгу 

Без ліміту 

- на картки інших банків в системі Інтернет-Банкінгу та 
на сторонніх сервісах 

100 000 грн.  

Змінити діючі добові ліміти можливо наступними способами: 

 Звернутись у відділення Банку та написати заяву щодо збільшення лімітів  

 Зателефонувати до цілодобового Контакт-Центр Банку за телефоном 0 800 503-880 (безкоштовно зі 

стаціонарних телефонів в межах України) 

 Зміна діючих добових лімітів проводиться відповідно до діючих обмежень НБУ*  

*Відповідно постанови №18 від 24.02.2022 року встановлено наступні обмеження: 

Операції з отримання готівки: 

1. Отримання готівки з карткових рахунків в Україні (валюта рахунку UAH/USD/EUR) – екв. 100 тис. грн. на 

добу  

2. Отримання готівки з карткових рахунків за кордоном (валюта рахунку USD/EUR)  – екв. 100 тис. грн. на 

добу  

3. Отримання готівки з карткових рахунків за кордоном (валюта рахунку UAH)  – екв. 12 500 грн. на 

тиждень  

Перекази з картки на картку (P2P операції): 

 Перекази з картки на картку (валюта рахунку USD/EUR) – заборонено НБУ 

Безготівкові розрахунки з карткою (операції покупок, в т.ч. в мережі Інтернет): 

 Покупки на території України (валюта рахунку UAH/USD/EUR) – без обмежень 

 Покупки за межами України (валюта рахунку UAH) - екв. 100 тис. грн. на місяць (Обмеження НБУ) 

 Покупки за межами України (валюта рахунку USD/EUR) - без обмежень 

 Операції "квазікеш"** за межами України (валюта рахунку UAH)  – заборонено НБУ 

 Операції "квазікеш"** за межами України (валюта рахунку USD/EUR)  – екв. 100 тис. грн. на місяць 

(Обмеження НБУ) 

** До таких операцій, зокрема, але не виключно, належать: купівля криптовалют, поповнення брокерських або 
форекс-рахунків, поповнення електронних гаманців (Revolut, PayPal і ін.), купівля подарункових сертифікатів, 
перекази на користь букмекерських компаній, оплата дорожніх чеків. Коди категорій торговців, що можуть 
використовуватися для таких операцій, зокрема, але не виключно, такі: 4829; 6012; 6050; 6051; 6534; 6539; 6540; 
7800; 7801; 7802; 7995; 


