
Умови надання послуги «Трансфер-бонус»:

1. Якщо клієнт перерахує на картку А-Банку кошти з карток/рахунків, відкритих в іншому
Банку, і в період 2 календарні дні* оформить вклад Online, Банк нарахує клієнту
трансфер-бонус на рахунок кешбеку клієнта.

* “в період 2 календарні дні" - мається на увазі день до відкриття вкладу і день відкриття
вкладу.

● Для отримання трансфер-бонуса враховуються тільки вклади Online від 10 тис. грн.
Кешбек не обмежується сумою в 500 грн.

● Для отримання трансфер-бонуса враховуються платежі з карток/рахунків, відкритих в
іншому банку.

2. Якщо клієнт після закінчення строку вкладів Online 3, 6 міс. або «Стандарт Строковий»
1 міс. оформить в день розірвання вклад Online строком 12 міс. і більше, Банк нарахує
клієнту трансфер-бонус на рахунок кешбеку.

● Для отримання трансфер-бонуса враховуються тільки вклади Online від 10 тис. грн і
сума нових вкладів не менше 90% від суми розірваних. Кешбек не обмежується сумою
в 500 грн.

Послуга “Трансфер-бонус” доступна для клієнтів-резидентів.

Період нарахування трансфер-бонуса — одноразово за кожний новий вклад на
наступний день після відкриття цього вкладу.

Правила нарахування трансфер-бонуса на рахунок кешбеку:

Оформлення вкладу Online

Поповнення
картки

Спосіб поповнення
картки А-Банку Кешбек Відсоток повернення

на кешбек**



Всі картки А-Банку (крім
карток ФОП та

юридичних осіб)

З карток/рахунків,
відкритих в іншому

банку
0,5% 0,621118%

Переоформлення вкладу Online

Відсоток повернення
на кешбек

Переоформлення вкладу Online 3, 6 міс. або
«Стандарт Строковий» 1міс. на Online 12 міс. і
більше***

0,3% від суми
вкладу на 12
міс. і більше

** якщо сума вкладу менша за суму поповнення / переказу на картку — відсоток
береться від суми вкладу, якщо сума вкладу більше суми поповнення / переказу на
картку — відсоток береться від суми поповнення / переказу на картку.

*** сума нових вкладів від 10 тис. грн і не менше 90% від суми розірваних.

Зарахування трансфер-бонуса здійснюється на рахунок кешбеку клієнта по картці
«Зелена»/ «Україніці Разом» / «Platinum» / «АТБ» / «Вигода»/«Універсальна Голд» з
PayPass/«Універсальна»/«Універсальна Голд», Картка для виплат / «Жовта» (в т.ч.
віртуальна картка) / «єПідтримка"».

Для виведення кешбеку:

● для клієнтів з карткою «Вигода» — потрібно мати картку «Зелена»;
● для клієнтів з карткою «Універсальна»/«Універсальна Голд» — потрібно

перевипустити картку на картку «Зелена».


