
 

                                                                   
                      

 

Тарифи на приймання та переказ грошових коштів від фізичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності без відкриття рахунку 
 

Найменування послуги 
ТАРИФ 

(ПДВ стягується лише в тих випадках, де це вказано) 

3.1 
Приймання та переказ готівкових коштів від фізичних осіб або суб'єктів господарювання без відкриття поточного рахунку для подальшого перерахування на 
рахунки фізичних та юридичних осіб (за відсутності договору з суб'єктом господарювання) 1: 

3.1.1 у місцях присутності Банку  1% (мін. 10.00 грн., макс. 500.00 грн.) 

3.2 
Приймання та переказ готівкових коштів від фізичних осіб або суб'єктів господарювання без відкриття поточного рахунку для подальшого перерахування на 
рахунки фізичних та юридичних осіб (при наявності договору з суб'єктом господарювання) 1: 

3.2.1 для клієнтів (фізичних осіб) 5.00 грн. за платіж 

3.2.2 для суб'єктів господарювання (юридичних осіб)2 0.5% мін 10.00 грн. за платіж 

3.3 
Переказ коштів в межах відділень ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (в рамках грошових переказів 
FREESEND) 

0.5% (мін. 10.00 грн.) 

    3.3.1 
Уточнення реквізитів, розслідування, повернення, зміна умов платежу, за умови, що переказ коштів 
здійснюється в UAH 

Не тарифікується 

Тарифи за надання додаткових послуг фізичним особам через каси Банку 

4.1 
Перерахунок готівкових коштів в національній валюті та іноземній валюті без подальшого їх 
зарахування  на рахунки за додатковим замовленням клієнта: 

0.10  грн. за 1 банкноту (мін.  10 грн.) 

4.2 Обмін дрібних купюр на великі купюри: 1.5% (стягується з клієнта при обміні більше 20 банкнот) 

4.3 Обмін великих купюр на дрібні купюри: 1.5% (стягується з клієнта при обміні суми більше 200.00 грн.) 

4.4 Обмін монет на купюри (в національній валюті): 
1.5% (стягується з клієнта при обміні монет  в кількості більше 

100.шт.), min 10.00 грн. 

4.5 Визначення та підтвердження справжності та платіжності банкнот (за одну банкноту) в іноземній валюті: 

4.5.1 від 1 до 20 купюр 0.75 грн.  

4.5.2 більше 20 купюр 0.50 грн.  
 

1 При наявності Розпорядження про встановлення/затвердження індивідуального тарифу, пріоритетним є індивідуальний тариф 
2 При прийомі та переказі безготівкової оплати юридичною особою 

 


