
 

Конвертація валют при розрахунках карткою МПС Mastercard 

Конвертація валюти залежить від: 

• валюти карткового рахунку; 

• валюти операції; 

• розрахункової валюти міжнародної платіжної системи. 

ВАЛЮТА 

РАХУНКУ 

ВАЛЮТА ОПЕРАЦІЇ 

ГРИВНЯ ДОЛАР США ЄВРО ІНША ВАЛЮТА 

Гривня 
конвертація 

відсутня* 

конвертація з 

доларів США в 

гривні 

здійснюється по 

комерційному 

курсу Банку на 

день списання 

суми з 

карткового 

рахунку 

конвертація з 

євро в гривні 

здійснюється по 

комерційному 

курсу Банку на 

день списання 

суми з 

карткового 

рахунку 

сума операції 

конвертується в 

долари США по 

курсу МПС, далі 

конвертація з 

доларів США в 

гривні 

здійснюється по 

комерційному 

курсу Банку на 

день списання суми 

з карткового 

рахунку 

Долар 

США 

сума конвертується 

в долари США по 

курсу МПС та 

списується з 

карткового 

рахунку 

конвертація 

відсутня 

сума 

конвертується в 

долари США за 

комерційним 

курсом Банку на 

день списання 

суми з 

карткового 

рахунку  

сума операції 

конвертується в 

долари США по 

курсу МПС та 

списується з 

карткового рахунку  

Євро 

сума конвертується 

в долари США по 

курсу МПС, далі 

конвертація з 

доларів США в 

євро здійснюється 

по комерційному 

курсу Банку на 

день списання 

суми з карткового 

рахунку 

сума 

конвертується в 

євро за 

комерційним 

курсом Банку на 

день списання 

суми з 

карткового 

рахунку 

конвертація 

відсутня* 

сума конвертується 

в долари США по 

курсу МПС, далі 

конвертація з 

доларів США в 

Євро здійснюється 

по комерційному 

курсу Банку на 

день списання суми 

з карткового 

рахунку 

 

* Якщо операції проводяться в межах України через український банк-еквайр, крім операцій з 

використанням сервісу DCC**. Якщо валюта рахунку та валюта проведення операції - гривня, але 

торговець обслуговується через банк-нерезидент (здебільшого інтернет-сайти з продажу 



авіаквитків, сайти українських представництв міжнародних компаній), то в такому випадку 

фінансове списання надходить в доларах США, конвертація з доларів США в гривні здійснюється 

по комерційному курсу Банку на день списання суми з карткового рахунку. 

 

** Dynamic Currency Conversion (DCC) – миттєва конвертація валюти, проведення за кордоном 

операції у валюті країни-емітента картки (для карток, емітованих українськими банками це гривня). 

При проведенні операції Держателю картки пропонується миттєво конвертувати суму операції з 

місцевої валюти в гривню. При цьому в банкоматі клієнт отримує місцеву валюту або покупка 

відбувається в місцевій валюті, а перед проведенням операції клієнт бачить еквівалент операції в 

гривнях. Фактично відбувається декілька етапів конвертації. Це спричиняє суттєву різницю між 

сумою операції, що відображається в банкоматі, касі чи в інтернет-магазині, та фактичною сумою 

списання з рахунку. 

Зверніть увагу! При оплаті карткою за покупки в торгівельній мережі, в іноземних інтернет-

магазинах або знятті готівки у банкоматах за кордоном з метою уникнення зайвої конвертації 

рекомендуємо обирати валюту країни/регіону перебування. 

Увага! При здійсненні операцій у валюті, відмінній від валюти рахунку, для мінімізації ризиків 

виникнення несанкціонованої заборгованості застосовується он-лайн комісія у розмірі: 

- при конвертації плюс 13% до базового тарифу, передбаченого відповідним тарифним 

пакетом; 

- додатково при знятті готівки в розмірі плюс 1% та плюс 50,00 грн до базового 

тарифу, передбаченого відповідним тарифним пакетом. 

Після списання коштів з рахунку надлишок заблокованої он-лайн комісії стає доступним для 

подальшого використання. 

 

 

 

 


