Порядок конвертації валют
при здійсненні операцій з використанням БПК

Платіжні картки МПС Visa та MasterCard Worldwide, що емітовані ПАТ «Ідея Банк»
надають можливість їх держателям здійснювати операції в будь якій країні світу, не
залежно від валюти рахунку.
Також за картками, що емітовані Банком до рахунків в іноземній валюті, можливо
здійснювати операції в національній валюті на території України.
Розрахунковими валютами при здійсненні операцій за кордоном для карток МПС
Visa та MasterCard, що емітовані Банком, являються Долар США та Євро при цьому для
карток МПС Visa основною розрахунковою валютою являється Долар США, а для карток
МПС MasterCard – Євро.
Конвертація валют при здійсненні операцій за межами України здійснюється в 2

етапи:
1. Перший етап – «Блокування суми за операцією на платіжному ліміті карти»
В момент здійснення операції за рахунком здійснюється блокування суми коштів, при
цьому конвертація здійснюється за курсом МПС Visa/MasterCard за наступною схемою:
1.1 Для карток МПС Visa
а) якщо валюта операції Долар США:
Сума у валюті операції  Сума у валюті рахунку;
б) якщо валюта операції Євро:
Сума у валюті операції  Сума у валюті рахунку;
в) якщо валюта операції відмінна від валюти USD/EUR:
Сума у валюті операції  Сума в USD  Сума у валюті рахунку;
1.2 Для карток МПС MasterCard:
а) якщо валюта операції Долар США:
Сума у валюті операції  Сума у валюті рахунку;
б) якщо валюта операції Євро:
Сума у валюті операції  Сума у валюті рахунку;
в) якщо валюта операції відмінна від валюти USD чи EUR:
Сума у валюті операції  Сума в EUR  Сума у валюті рахунку;
На даному етапі необхідно також враховувати той факт, що здійснення покупки/зняття
коштів (і відповідно – блокування коштів на картковому рахунку власника) та день подання
торговельно-сервісним підприємством/банком-екваєром транзакції для обробки в МПС Visa
International та MasterCard Worldwide можуть відбуватися у різні банківські дні (як правило,
різниця – два банківські дні). Тому курс, який використовується для тимчасового
блокування суми, та курс, що застосовується під час списання Банком коштів з карткового
рахунку власника картки, можуть відрізнятися.
2. Другий етап – «Остаточні розрахунки за операцією»
В день отримання інформації від платіжної системи про суму, що підлягає
відшкодуванню за здійсненою операцією, ПАТ «Ідея Банк» здійснює остаточне списання
суми коштів з рахунку клієнта.
Сума, що списується з рахунку визначається в залежності від валюти оригінальної операції,
а саме:
• Якщо операція з БПК МПС Visa та MasterCard була здійснена у валюті UAH/EUR/USD,
то сума, яка підлягає списанню з карткового рахунку визначається на основі суми

оригінальної операції за курсом ПАТ «Ідея Банк для карткових операцій, що діяв на
дату списання коштів з рахунку, по наступній схемі:
Сума у валюті операції (UAH/EUR/USD) × Картковий курс = Сума списання у валюті
рахунку
• Якщо операція з БПК МПС Visa та MasterCard здійснювалася у будь якій іншій валюті,
що відмінна від UAH/EUR/USD, то сума, яка підлягає списанню визначається на
основі виставленої до відшкодування суми в USD для карток Visa International та в
EUR для карток MasterCard за курсом ПАТ «Ідея Банк для карткових операцій, що
діяв на дату списання коштів з рахунку по наступній схемі:
Розрахункова сума з МПС Visa/MasterCard в USD/EUR × Картковий курс = Сума
списання у валюті рахунку
Конвертація валют при здійсненні операцій в національній валюті на території України
з використанням платіжних карток Visa та MasterCard до рахунку в іноземній валюті
здійснюється за курсом ПАТ «Ідея Банк» для карткових операцій, що діє на дату списання
коштів з рахунку.
З додатковою загальною інформацією щодо правил конвертації валют можна
ознайомитись на офіційних сайтах МПС Visa International та MasterCard Worldwide

