
Додаток №1 
до договору про видачу платіжної картки 

Національної платіжної системи 

«Український платіжний простір» і 

розрахункове обслуговування фізичної 

особи від    

 

Правила 

про умови нарахування кешбеку за карткою ПРОСТІР-Винагорода емітованих 

Полікомбанком 

 

Глосарій 

Кешбек (cash back) – повернення частини коштів клієнту банку, що були 

витрачені на оплату товарів або послуг за допомогою картки ПРОСТІР- 

Винагорода. 

МСС код (Merchant Сategory Сode) – код категорії продавця для 

роздрібних фінансових послуг, використовується для класифікації бізнесу за 

видами товарів або послуг, які він надає. 

Трансакція – будь-яка операція за поточним рахунком клієнта. В даних 

правилах – операція ініційована за допомогою платіжного інструменту картка 

ПРОСТІР-Винагорода. 

 

1. Основні положення 

1.1. Умови виплати кешбек, що будуть наведені нижче, дійсні для карток 

ПРОСТІР-Винагорода емітованих АТ Полікомбанк. 

1.2. Нарахування кешбеку відбувається за МСС кодами, що наведені в Додатку 

1 цих Правил. 

1.3. Нарахування кешбеку починається після обробки ваших операцій оплати 

карткою за один місяць, кошти зарахуються на поточний рахунок. При розрахунку, 

сума операції множиться на коефіцієнт для даної операції відповідно до обраної 

категорії. 

1.4. Банк залишає за собою право щомісяця визначати МСС коди, щодо яких за 

операціями купівлі в наступному місяці клієнтам буде нарахований кешбек. 

1.5. Банк залишає за собою право змінювати умови та розміри нарахування 

кешбек, заздалегідь проінформувавши вас про це. 

 

2. Умови нарахування кешбеку 

2.1. Кешбек у розмірі, який встановлюється рішенням Бюджетно-тарифного 

комітету, нараховується на суму розрахунків карткою ПРОСТІР-Винагорода за 

товари та/або послуги в торговельних терміналах та мережі Інтернет. 

2.2. Максимальна сума кешбеку становить 500 гривень на місяць. 
2.3. Банк, виконуючи функцію податкового агента, утримує податки і 

обов’язкові платежі та перераховує їх до бюджету України в розмірі та порядку, 

визначеному чинним законодавством України. 

2.4. Не враховуються при нарахуванні кешбеку трансакції: здійснені за МСС 

кодами, що не входять в Додаток 1 цих Правил, переказу коштів з картки на 

картку, з карткового рахунку на рахунки фізичних осіб, трансакції, здійснені за 



допомогою будь-яких інших платіжних карток, крім платіжної картки ПРОСТІР- 

Винагорода. 

2.5. У разі скасування операції, за яку був нарахований кешбек, зарахування 

коштів зменшується на суму проведення операції, що була потім скасована. 

 

3. Порядок отримання кешбеку 

3.1. Виплата кешбеку проводиться один раз на місяць, за підсумками кожного 

календарного місяця. Зарахування коштів на ваш рахунок відбувається на початку 

наступного місяця, що слідує за періодом нарахування кешбеку, після отримання 

даних про всі здійснені трансакції. 

3.2. Банк не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, 

таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, 

блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території України, інші 

непідвладні контролю з боку банка обставини, що перешкоджають виплаті 

кешбеку. 

3.3. Банк має право без попередження клієнта анулювати нараховані клієнту 

суми кешбеку в разі виявлення випадків зловживання або помилкового 

нарахування. У випадку, якщо нараховані в результаті зловживання суми кешбеку 

були зараховані на поточний рахунок клієнта, останній доручає банку здійснити 

повернення зарахованих коштів (з урахуванням сплачених до бюджету податків) 

шляхом їх безакцептного (договірного) списання банком з будь-якого поточного 

рахунку клієнта. 

 
4. Порядок і спосіб інформування клієнтів 

4.1. Ви можете отримати інформацію щодо умов виплати та розміру кешбек на 

Інтернет-сайті банка https:policombank.com та/або через інші засоби дистанційного 

обслуговування клієнтів. 

4.2. Банк залишає за собою право змінювати та/або доповнювати ці Правила 

протягом всього строку дії програми кешбеку. Зміни та доповнення набувають 

чинності з моменту оприлюднення їх у спосіб, передбачений п. 4.1.Правил, якщо 

інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих 

Правил та умов. 

4.3. Щомісячне інформування клієнтів про розмір кешбеку відбувається 

шляхом надсилання SMS-повідомлень. 

 

5. Інші умови 

5.1. Звертаємо вашу увагу, що кешбек може розглядатися, як додатковий дохід, 

та впливати на виплату державних пільг або субсидій. 

5.2. Банк залишає за собою право відмовити у виплаті кешбек щодо окремих 

трансакцій, у випадках виявлення елементів шахрайства та/або в інших випадках 

на розсуд банку без уточнення причини, а також у разі, якщо сума накопиченого 

кешбеку складає менше ніж 1 (одна) грн. 

5.3. Якщо ви не згодні з сумою нарахування кешбек, ви можете подати 

звернення щодо спірних сум в 30 денний термін від дати зарахування кешбек. 

 
Голова Правління М.П. Тарасовець 



Додаток 1 

до Правил про умови нарахування 

кешбеку за карт-кою ПРОСТІР- 

Винагорода емітованих 

Полікомбанком 

 

Категорії операцій та МСС коди за якими нараховується кешбек 
 

 

Категорії операцій 

 

Коди МСС 

Авто та АЗС 5172, 5511, 5531, 5532, 5533, 5541, 5542, 5983, 
7511, 7523, 7531, 7534, 7535, 7538, 7542, 7549 

Зоомагазини і 
ветеринарні клініки 

5995, 0742 

Кафе та ресторани 5811, 5812, 5813, 5814 

Квіти 5193, 5261, 5992, 0780 

Книги та газети 2741, 5111, 5192, 5942, 5994 

Краса та медицина 4119, 5047, 5122, 5292, 5295, 5912, 5975, 5976, 

5977, 7230, 7297-7298, 8011, 8021, 8031, 8041- 
8043, 8049-8050, 8062, 8071, 8099 

Магазини 

продовольчих 

товарів 

5297, 5298, 5300, 5311, 5331, 5399, 5411, 5412, 
5422, 5441, 5451, 5462, 5499, 5715, 5921 

Одяг і взуття 5131, 5137, 5139, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 

5655, 5661, 5681, 5691, 5697, 5698, 5699, 5931, 
5948, 5949, 7251, 7296 

Побутова техніка 4812, 5045, 5722, 5732, 5997, 7379 

Подорожі квитки 3000-3299, 3351-3441, 3501-3999, 4011, 4111, 

4112, 4131, 4304, 4411, 4415, 4418, 4457, 4468, 

4511, 4582, 4722, 4784, 4789, 5962, 7011, 7032- 
7033, 7512-7513, 7519 

Розваги та спорт 

товари 

5733, 5735, 5815-5818, 5940, 5941, 5945-5947, 

5970-5973, 7221, 7333, 7394, 7395, 7911-7922, 
7929, 7932-7933, 7941, 7991-7994, 7996-7999, 8664 

Таксі Послуги таксі 4121 

Інші послуги 2842, 4214, 4215, 4814, 4816, 4899, 5713, 5933, 

6513, 7211, 7216, 7261, 7277, 7278, 7299, 7311, 

7399, 7622, 7629, 7699, 8398, 8999, 6300, 
8299,7372 

Промислові товари 5013, 5039, 5074, 5099, 5169, 5198, 5199, 5200, 

5211, 5231, 5251, 5309, 5712, 5714, 5719, 5943, 
5944, 5950, 5993, 5996, 5999 

 

 
Голова Правління М.П. Тарасовець 


