Ліміти на проведення операцій за платіжними картками АТ
"ЮНЕКС БАНК"

Тип картки

АТМ/POSтермінал у касі**

Сума операцій
на 1 добу1
Сума операцій
на 1 місяць1
Сума операцій
на 1 рік1

P2P перекази

Mastercard
World Black
Edition2

1 000$

1 000$

5 000$

6 000$

15 000 грн.

-

-

-

-

60 000 грн.

-

-

-

-

300 000 грн.

10

15

20

50

10

1 000$

2 000$

5 000$

1 000$

1 000$

-

-

-

-

1 500 000 грн

-

-

-

-

6 000 000 грн.

Кількість операцій
на 1 добу

20

25

30

20

40

Сума операцій
на 1 добу1

5 000$

5 000$

5 000$

5 000$

5 000$

Кількість операцій
на 1 добу

10

10

10

10

10

Кількість операцій
на 1 добу

Покупки через
POS- термінали/
Інтернет**

Mastercard
Mastercard
Debit Platinum
Debit World /
/ Visa
Visa Classic2,3
Platinum2

Visa Classic в
Mastercard Debit
рамках
World в рамках
обслуговування
обслуговування
за тарифним
за тарифним
планом
планом
«Партнерський
«UNEX WELD»5
2,4
плюс»

Сума операцій
на 1 добу1
Сума операцій
на 1 місяць1
Сума операцій
на 1 рік1

Ліміти на проведення операцій в системі інтернет-банкінгу АТ "ЮНЕКС БАНК"

Перекази на
картки інших
банків
(сукупний для
зарахувань за
одним номером
картки)

Сума операцій
на 1 транзакцію

29 999,99 грн.

29 999,99 грн.

29 999,99 грн.

29 999,99 грн.

Не надається

Кількість операцій
на 1 транзакцію

-

-

-

-

Не надається

Сума операцій
на 1 добу

89 999,99 грн.

89 999,99 грн.

89 999,99 грн.

89 999,99 грн.

Не надається

Кількість операцій
на 1 добу

-

-

-

-

Не надається

399 999,99 грн.

Не надається

Сума операцій
на 1 місяць

Перекази з
карток інших
банків
(сукупний для
зарахувань за
одним номером
картки)

399 999,99 грн. 399 999,99 грн. 399 999,99 грн.

Кількість операцій
на 1 місяць

-

-

-

-

Не надається

Сума операцій
на 1 транзакцію

29 999,99 грн.

29 999,99 грн.

29 999,99 грн.

29 999,99 грн.

Не надається

Кількість операцій
на 1 транзакцію

-

-

-

-

Не надається

Сума операцій
на 1 добу

89 999,99 грн.

89 999,99 грн.

89 999,99 грн.

89 999,99 грн.

Не надається

Кількість операцій
на 1 добу

25

25

25

25

Не надається

399 999,99 грн.

Не надається

100

Не надається

Сума операцій
на 1 місяць
Кількість операцій
на 1 місяць

399 999,99 грн. 399 999,99 грн. 399 999,99 грн.
100

100

100

Ліміти на проведення операцій в системі
інтернет-банкінгу АТ "ЮНЕКС БАНК"

Переказ між
власними
рахунками в
межах Банку

Сума операцій

Без обежень

Без обежень

Без обежень

Без обежень

Не надається

Кількість операцій

-

-

-

-

Не надається

Без обежень

Без обежень

Без обежень

Без обежень

Не надається

-

-

-

-

Не надається

Сума операцій

Без обежень

Без обежень

Без обежень

Без обежень

Не надається

Кількість операцій

-

-

-

-

Не надається

Сума операцій
Переказ на
рахунки/картки,
відкриті в Банку Кількість операцій

Операції з обміну
валют

Примітки:
1. Для $ по курсу НБУ на дату авторизації
2. Значенння суми та кількості (ліміт операцій платіжної картки) можливо змінити:
- шляхом самостійного встановлення відповідних лімітів за допомогою системи інтернет-банкінгу Банку;
- шляхом звернення до Контактного центру Банку;
- шляхом надання заяви на зміну ліміту у відділенні Банку.
3. Для карток, що обслуговуються за тарифним планом «Unex Help Card» діють додаткові обмеження для здійснення транзакцій у
розмірі 17 000, 00 грн. на рік на одну картку. Обмеження поширюється на всі транзакції (як видаткові, так і поповнення), що
виконуються за участю платіжних карток, які обслуговуються за даним тарифним планом.
4. Для клієнтів, що оформили рахунок з використанням платіжної картки за тарифним планом «Партнерський плюс» до 22.12.2021
діють добові ліміти відповідно до типу картки Mastercard World/Visa Classic.
5. Для клієнтів, що оформили рахунок з використанням платіжної картки за тарифним планом «UNEX WELD» значення суми та
кількості (ліміт операцій платіжної картки) можливо змінити лише для операцій покупки через POS- термінали/Інтернет в частині
ліміту на 1 добу виключно шляхом звернення до Контактного центру Банку або за заявою на зміну ліміту у відділенні Банку.

