
Можливі варіанти застосування конвертації валют при здійсненні переказу з-за кордону в Україну 

 
 тільки для власників карток АТ Альфа-Банк 

 валюта переказу завжди євро 

 
Валюта карткового рахунку відправника Опис 

Картковий рахунок відправника  

може бути в будь якій валюті 

 

Варіанти переказу з прив'язкою до валюти розрахунків з МПС1: 

 Карта відправника належить до євро-зони / валюта карткового рахунку в євро - розрахунки 

з МПС можуть проводитися в євро (без конвертації на стороні МПС), і в подальшому в залежності 

від валюти рахунку карти одержувача, зарахування на рахунок одержувача відбувається:  

- без конвертації, якщо рахунок в євро;  

- з конвертацією на стороні емітента2 (за комерційним курсом АТ Альфа-Банк на момент 

зарахування на рахунок). 

 Карта відправника належить до євро-зони / валюта карткового рахунку відрізняється від 

євро: 

(1) конвертація з валюти карткового рахунку в євро відбувається на стороні емітента (можлива 

комісія за конвертацію), 

(2) розрахунки з МПС можуть проводитися в євро (без конвертації на стороні МПС), і в 

подальшому в залежності від валюти рахунку карти одержувача зарахування на рахунок 

одержувача відбувається:  

- без конвертації, якщо рахунок в євро;  

- з конвертацією на стороні емітента (застосовується комерційний курс АТ Альфа-Банк на момент 

зарахування на рахунок). 

 Карта відправника НЕ належить до євро-зони / валюта карткового рахунку в євро - 

розрахунки з МПС можуть проводитися в доларах США (за курсом МПС на дату виставлення 

розрахунків МПС такої операції), і в подальшому в залежності від валюти рахунку карти 

одержувача зарахування на рахунок одержувача відбувається:  

- без конвертації якщо валюта рахунку євро;  

- з конвертацією на стороні емітента в валюту рахунку одержувача (за комерційним курсом АТ 

Альфа-Банк на момент зарахування на рахунок). 

 

 

 

                                                           
1 МПС – міжнародна платіжна система VISA або Mastercard 
2 Банк-емітент - кредитна організація, учасник платіжної системи, здійснює випуск та обслуговування банківських карт 



Возможные варианты применения конвертации валюты при осуществлении перевода из-за границы в Украину  

 
 только для владельцев карт АО «Альфа-Банк»  

 валюта перевода всегда евро  

 
Валюта карточного счета отправителя Описание 

Карточный счет отправителя  

может быть в любой валюте 

 

Варианты перевода с привязкой к валюте расчетов с МПС1: 

 Карта отправителя принадлежит евро-зоне / валюта карточного счета в евро – расчеты с МПС 

могут проводиться в евро (без конвертации на стороне МПС), и в дальнейшем в зависимости от 

валюты счета карты получателя, зачисление на счет получателя происходит:  

- без конвертации, если счет в евро;  

- с конвертацией на стороне эмитента2 (по коммерческому курсу АО Альфа-Банк на момент 

зачисления на счет). 

 Карта отправителя принадлежит евро-зоне / валюта карточного счета отлична от евро:  

(1) конвертация из валюты карточного счета в евро происходит на стороне эмитента (возможна 

комиссия за конвертацию),  

(2) расчеты с МПС могут проводиться в евро (без конвертации на стороне МПС), и в дальнейшем 

в зависимости от валюты счета карты получателя, зачисление на счет получателя происходит:  

- без конвертации, если счет в евро;  

- с конвертацией на стороне эмитента (применяется коммерческий курс АО Альфа-Банк на момент 

зачисления на счет). 

 Карта отправителя НЕ принадлежит евро-зоне / валюта карточного счета в евро – расчеты с 

МПС могут проводиться в долларах США (по курсу МПС на дату выставления расчетов МПС 

такой операции), и в дальнейшем в зависимости от валюты счета карты получателя зачисление на 

счет получателя происходит: 

- без конвертации если валюта счета евро;  

- с конвертацией на стороне эмитента в валюту счета получателя (по коммерческому курсу АО 

Альфа-Банк на момент зачисления на счет). 

 

                                                           
1 МПС – международная платежная система VISA или Mastercard 
2 Банк- эмитент – кредитная организация, участник платежной системы, осуществляет выпуск и обслуживание банковских карт 


