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Тарифи Банку по обслуговуванню карт «ВІЛЬНІ КОШТИ» 

Тип карт 
VISA Classic Instant Issue/ VISA Classic/ VISA Classic EMV/ 

 VISA Classic EMV Instant Issue 
Валюта рахунку UAH, USD, EUR  

Термін дії карти 2 рока 

1. Відкриття та обслуговування рахунку  
1.1. Оформлення та обслуговування картки в рік  Не тарифікується 

1.2. Додаткова картка відповідного класу, в рік 10 UAH 

2. Операції по рахунку 

2.1. Поповнення рахунку через 
касу Банка в готівковій формі 

- без використання картки 1% мін. екв. 10 UAH 

- з використанням картки 

Не тарифікується 

2.2. Поповнення рахунку в 
безготівковій формі 

- з інших рахунків фізичних осіб, відкритих в Банку 

- з використанням платіжної картки Банку - переказ через 
банкомати Банку 

- з використанням платіжної картки Банку або інших банків 
через обладнання інших банків (переказ Р2Р - технологія VISA 
Direct/ MoneySend) 

0.75 %  
- з рахунків в інших Банках  

- з рахунку відкритого в Банку: юридичної особи-підприємця, 
адвокати  

2.3. Зняття готівки на території 
України 

- в касі та банкоматах Банку Не тарифікується 

- в касі чи банкоматі банків-партнерів1 0,75 % 

- в касі чи банкоматі інших банків 1.5 % + экв. 5 UAH 

2.4. Зняття готівки по карті за межами України 1.5 % + экв. 5 USD 

2.5. Зняття готівки через касу Банку без використання картки Не тарифікується 

2.6. Безготівковий переказ коштів між своїми рахунками в Банку 1% мін. екв. 10 UAH 

3. Додаткові послуги та сервіси 

3.1. Послуга інтернет-банку Free Bank Не тарифікується 

3.2. Послуга GSM-banking Не тарифікується 
 

Тарифи Банку по обслуговуванню рахунку «ВІЛЬНІ КОШТИ» без випуску картки 
Найменування послуг  Тариф 

Валюта рахунку UAH, USD, EUR  

1. Відкриття та обслуговування рахунку 

1.1. Відкриття поточного рахунку (2620) Не тарифікується 

2. Розрахунково-касове обслуговування 

2.1. Поповнення 
рахунку в 
безготівковій формі 

- з інших рахунків фізичних осіб, відкритих в Банку Не тарифікується 

- з рахунків в інших Банках 
0.75 %  

- з рахунку відкритого в Банку: юридичної особи-підприємця, адвокати 

2.2. Видача готівкових коштів в касі Банку  Не тарифікується 

2.3. Відкриття додаткових рахунків Не тарифікується 

3. Додаткові послуги та сервіси 

3.1. Послуга інтернет-банку Free Bank Не тарифікується 

 
1 З чинному переліком банків-партнерів можна ознайомитися на сайті Банку. 
 
- Операції, що здійснюються через дистанційні канали продажів (ДБО «FreeBank», кіоски самообслуговування, банкомати і інше) тарифікуються відповідно Загальних тарифів. Розділ II. Тарифи дистанційного 
обслуговування клієнтів фізичних осіб (розміщені на сайті Банку). 
- Умови, не зазначені в даних тарифах, тарифікуються згідно Загальних тарифів. Розділ I. Тарифи Банку по розрахунково-касового обслуговування поточних / поточних з використанням платіжної картки / депозитних 
рахунків (розміщені на сайті Банку). 
- Зарахування коштів для подальшого оформлення депозиту, довкладання на депозит - Не тарифікується, на підставі службової записки керівника підрозділу. 


