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ТАРИФИ БАНКУ З ОБСЛУГОВУВАННЯ КРЕДИТНИХ КАРТОК БЕЗ ПІЛЬГОВОГО ПЕРІОДУ
Найменування тарифу з обслуговування
кредитних карток

ВІЛЬНА ГОТІВКА*

Вартість тарифу з обслуговування кредитних карток
1. Плата за оформлення та обслуговування тарифу з обслуговування
кредитних карток в рік
2. Плата за оформлення та обслуговування тарифу з обслуговування
кредитних карток в місяць

Не тарифікується

Наповнення тарифу з обслуговування кредитних карток
3. Параметри основної картки
3.1.Платіжна картка
3.2. Строк дії картки
4. Параметри рахунку
4.1. Валюта рахунку
4.2. Відкриття декількох рахунків до основної картки в валюті: UAH/ USD/
EUR/ RUB/ GBP

5. Додаткові картки1
5.1. Додаткова картка за тарифом «Включено у вартість тарифу» на ім’я
власника тарифу/близьку особу/дитину
5.2. Додаткова картка відповідного класу, в рік
6. Кредитий ліміт
6.1. Можливий кредитний ліміт
6.2. Плата за користування кредитом:
6.2.1. базова процентна ставка (% в місяць)
6.2.2. комісія за користування кредитним лімітом (% від балансу
заборгованості на останній день розрахункового періоду)
6.3. Плата за прострочену заборгованість по кредиту
6.4. Розмір мінімального щомісячного обов'язкового платежу
6.5. Періодичність погашення мінімального щомісячного обов'язкового
платежу і нарахованих процентів

VISA Classic /
VISA Classic Instant Issue /
VISA Classic EMV
5 років
UAH

Не передбачено

Дві - VISA Classic / VISA Classic Instant Issue
10 UAH

до 200 тис. грн.
4%
2%
56 % + 100 UAH (100 UAH – за кожен випадок виникнення простроченої заборгованості)
7% від суми заборгованості (включаючи нараховані проценти і комісії), але не менше 50 UAH
(нараховані проценти і комісії включені в платіж)
з 1 по 25 число місяця, наступного за звітним

7. Послуги та сервіси
7.1. Послуга GSM-banking2
7.2. Послуга системи Free Bank
8. Поповнення рахунку та перекази
8.1. Поповнення рахунку через касу Банка в готівковій формі з використанням
картки або без картки
- з використанням платіжної картки Банку - переказ через
банкомати Банку
- з використанням платіжної картки Банку або інших банків
8.2.
через обладнання інших банків (переказ Р2Р - технологія
Поповнення
VISA Direct/MoneySend)
рахунку в
- з інших рахунків фізичних осіб, відкритих в Банку
безготівковій
формі
- з рахунку, відкритого в Банку: юридичної особи, фізичної
особи-підприємця, адвоката
- з рахунків, відкритих в інших Банках
8.3. Безготівковий переказ кредитних коштів 3

Не тарифікується

8.4. Безготівковий переказ власних коштів між своїми рахунками в Банку
8.5. Безготівкова оплата товарів та послуг
9. Зняття коштів з рахунку
9.1. Зняття готівки на території України:
- за рахунок власних коштів
9.1.1. В касі чи
банкоматі Банку
- за рахунок кредитних коштів
9.1.2. В касі чи
- за рахунок власних коштів
банкоматі банків4
- за рахунок кредитних коштів
партнерів
- за рахунок власних коштів
9.1.3. В касі чи
банкоматі інших банків
- за рахунок кредитних коштів
9.2. Зняття готівки по
- за рахунок власних коштів
карті за межами
- за рахунок кредитних коштів
України

Не тарифікується
Не тарифікується

Не тарифікується

0.75%
1%

Не тарифікується

3%
6%

* Загальні умови до тарифів:
- Операції, що проводяться через дистанційні канали продажу (ДБО «FreeBank», кіоски самообслуговування, банкомати та інше) тарифікується відповідно Загальних тарифів.
Розділ II. Тарифи дистанційного обслуговування клієнтів фізичних осіб (розміщенні на сайті Банку).
- Комісії, зазначені в Розділі 7 «Послуги та сервіси», даних тарифів, утримуються по курсу НБУ на дату проведення операції. Всі інші комісії утримуються згідно умов та курсу
зазначеному в Універсальному договорі банківського обслуговування клієнтів-фізичних осіб в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».
- Додаткові послуги та сервіси, не вказані в тарифах, тарифікуються відповідно Загальних тарифів. Розділ I. Тарифи Банку по розрахунково-касовому обслуговуванню поточних /
поточних з використанням платіжної картки / депозитних рахунків (розміщені на сайті Банку).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

Додаткова картка може випускатись будь-якого класу, але не вище основної. Додаткова картка обслуговується по тарифам основної картки. Строк дії додаткової картки не може
бути більшим за строк дії основної картки.
2

SMS-повідомлення надходять на наданий Клієнтом номер мобільного телефону, для підключення послуги GSM-банкінг, після кожної операції на суму понад екв. 10,00 UAH (включно).

3У

разі повернення суми коштів по причині неправильно зазначених реквізитів клієнтом, сума комісії за переказ не повертається. При наявності додаткових карт у клієнта, комісія
списується за тарифом основної картки.
4 З діючим переліком банків-партнерів можна ознайомитись на сайті Банку.

