
По системі "Money Gram" (у Доларах США):

від 0.01 2.5% min. 2.5 $
За один переказ. Стягується в національній 
валюті за курсом НБУ. Оплачується в момент 
відправлення переказу

              від 0.01 до 125.00 2.5 $
За один переказ. Стягується в національній 
валюті за курсом НБУ. Оплачується в момент 
відправлення переказу

 від 125.01 до 10 000.00                                                      2%
За один переказ. Стягується в національній 
валюті за курсом НБУ. Оплачується в момент 
відправлення переказу

              від 0.01 до 1000.00 1.00 $
За один переказ. Стягується в національній 
валюті за курсом НБУ. Оплачується в момент 
відправлення переказу

За один переказ. Стягується в національній 
валюті за курсом НБУ. Оплачується в момент 
відправлення переказу

              від 1000.01 до 10 000.00 0,10%

 до країн далекого зарубіжжя
від 0.01 до 50.00 $9.00
від 50.01 до 100.00 $11.00
від 100.01 до 200.00 $18.00
від 200.01 до 300.00 $23.00
від300.01 до 400.00  $29.00
від 400.01 до 500.00 $35.00
від 500.01 до 700.00 $39.00
від 700.01 до 1000.00 $45.00
від 1000.01 до 1500.00 $65.00
від 1500.01 до 1750.00 $72.00
від 1750.01 до 2000.00 $79.00
від 2000.01 до 2500.00 $95.00
від 2500.01 до 3000.000                                                     $99.00
від 3000.01 до 3500.00 $120.00
від 3500.01 до 4000.00 $140.00
від 4000.01 до 4500.00 $160.00
від 4500.01 до 5000.00 $180.00
від 5000.01 до 5500.00 $195.00
від 5500.01 до 6000.00 $215.00
від 6000.01 до 6500.00 $235.00
від 6500.01 до 7000.00 $255.00
від 7000.01 до 7500.00 $275.00
від 7500.01 до 8000.00 $275.00
від 8000.01 до 8500.00 $310.00
від 8500.01 до 9000.00 $330.00
від 9000.01 до 10000.00                                                    $350.00

По системі "Money Gram" (в ЄВРО):

 від 0.01                                                                      2.5% min. 2.5 €
За один переказ. Стягується в національній 
валюті за курсом НБУ. Оплачується в момент 
відправлення переказу

 від 0.01 до 125.00                                                              2,50 €
За один переказ. Стягується в національній 
валюті за курсом НБУ. Оплачується в момент 
відправлення переказу

 від 125.01 до 7 000.00                                                        2%
За один переказ. Стягується в національній 
валюті за курсом НБУ. Оплачується в момент 
відправлення переказу

 від 0.01 до 1000.00                                                           1,00 €
За один переказ. Стягується в національній 
валюті за курсом НБУ. Оплачується в момент 
відправлення переказу

 від 1000.01 до 10 000.00                                                  0,10%
За один переказ. Стягується в національній 
валюті за курсом НБУ. Оплачується в момент 
відправлення переказу

        в Гонконг

в страны СНД (окрім Росії), Ізраїлю та країн Балтії (Литва, Латвія, Естонія)

        в Росію

        в Гонконг

За один переказ. Стягується в національній 
валюті за курсом НБУ. Оплачується в момент 
відправлення переказу

в країни СНД (окрім Росії),  Ізраїлю та країн Балтії (Литва, Латвія, Естонія)

        в Росію



до країн далекого зарубіжжя
від 0.01 до 50.00 7,00 €
від 50.01 до 100.00 9,00 €
від 100.01 до 200.00                                                          13,00 €
від 200.01 до 300.00                                                          18,00 €
від 300.01 до 400.00                                                          24,00 €
від 400.01 до 500.00                                                          29,00 €
від 500.01 до 700.00                                                          32,00 €
від 700.01 до 1000.00                                                        39,00 €
від 1000.01 до 1500.00                                                      53,00 €
від 1500.01 до 1750.00                                                      66,00 €
від 1750.01 до 2000.00                                                      76,00 €
від 2000.01 до 2500.00                                                      89,00 €
від 2500.01 от 3000.000                                                    99,00 €
від 3000.01 до 3500.00                                                    120,00 €
від 3500.01 до 4000.00                                                    140,00 €
від 4000.01 до 4500.00                                                    160,00 €
від 4500.01 до 5000.00                                                    180,00 €
від 5000.01 до 5500.00                                                    195,00 €
від 5500.01 до 6000.00                                                    215,00 €
від 6000.01 до 6500.00                                                    235,00 €
від 6500.01 до 7000.00                                                    255,00 €

За один переказ. Стягується в національній 
валюті за курсом НБУ. Оплачується в момент 
відправлення переказу
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