Прийнято
Рішенням Тарифного комітету ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»
Протокол № 9.1 від 28.03.2017 р.

ТАРИФИ БАНКУ З ОБСЛУГОВУВАННЯ КРЕДИТНИХ КАРТОК З ПІЛЬГОВИМ ПЕРІОДОМ
Для приватних клієнтів з картками VISA*
Найменування тарифу з обслуговування
кредитних карток

PLATINUM

ELITE

(Visa)

(Visa)

Вартість тарифу з обслуговування кредитних карток
1. Плата за оформлення та обслуговування тарифу з обслуговування
кредитних карток в рік1
2. Плата за оформлення та обслуговування тарифу з обслуговування
кредитних карток в місяць

2 500 грн.

10 000 грн.
Не передбачено

Наповнення тарифу з обслуговування кредитних карток
3. Параметри основної картки
3.1.Платіжна картка
3.2. Строк дії картки
4. Параметри рахунку

VISA Platinum Pay Wave

VISA Infinite
3 роки

4.1. Валюта рахунку
4.2. Відкриття декількох рахунків до основної картки в валюті: UAH/ USD/
EUR/ RUB/ GBP

UAH

Не тарифікується

5. Додаткові картки2
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

Дві - VISA Gold Рay Wave / VISA Gold Рay Wave Instant Issue

5.3. Додаткова картка класом нижче, в рік

VISA Gold Pay Wave / VISA Gold Рay Wave Instant Issue – 250
UAH

6. Кредитий ліміт
6.1. Пільговий період
6.2. Можливий кредитний ліміт
6.3. Плата за користування кредитом:
6.3.1. пільгова процентна ставка (% річних) 3
6.3.2. базова процентна ставка (% в місяць)
6.4. Плата за прострочену заборгованість по кредиту
6.5. Розмір мінімального щомісячного обов'язкового платежу
6.6. Періодичність погашення мінімального щомісячного обов'язкового
платежу і нарахованих процентів

Дві - Visa Platinum pay Wave,
Дві - VISA Gold Рay Wave / VISA Gold Рay Wave Instant Issue

500 UAH

1 500 UAH
VISA Gold Pay Wave / VISA Gold Рay Wave Instant Issue – 250
UAH
Visa Platinum pay Wave - 500 UAH

до 25 числа місяця, наступного за звітним
до 1 млн. грн.
0,01%
4%
56 % + 100 UAH (100 UAH – за кожен випадок виникнення простроченої заборгованості)
5% 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-banking4
7.2. Послуга системи FreeBank
7.3. Оформлення Concierge Service5
7.4. Оформлення карти Auto Club6
7.4.1 надання послуг по всій території України
7.4.2. надання послуг за межами України
7.5. Оформлення та обслуговування страхового поліса для виїжджаючих за
кордон 7
7.5.1. страхування медичних витрат подорожуючих за кордоном
7.5.2. страхування медичних витрат із заняттями ризиковими
видами спорту на аматорському рівні та на гірськолижних курортах
7.6. Оформлення картки Priority Pass8
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
8.2.
банків через обладнання інших банків (переказ Р2Р Поповнення
технологія VISA Direct/MoneySend)
рахунку в
- з рахунків, відкритих в інших Банках
безготівковій
- з інших рахунків фізичних осіб, відкритих в Банку
формі
- з рахунку, відкритого в Банку: юридичної особи,
фізичної особи-підприємця, адвоката
8.3. Безготівковий переказ кредитних коштів 9
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

Не тарифікується
Включено у вартість тарифу
Не передбачено
Включено у вартість тарифу

Включено у вартість тарифу
Не передбачено
екв. 48 USD з ПДВ

Не тарифікується

4.7%
0.75%
Не тарифікується

0.75%
4.7%

9.1.2. В касі чи банкоматі
банків-партнерів10

- за рахунок власних коштів

0.75%

- за рахунок кредитних коштів

4.7%

9.1.3. В касі чи банкоматі інших
банків
9.2. Зняття готівки по карті за
межами України

- за рахунок власних коштів
- за рахунок кредитних коштів
- за рахунок власних коштів
- за рахунок кредитних коштів

1.5%
5.5%
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 «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).

- Під тарифом «Не передбачено» в Розділі «Послуги та сервіси» мається на увазі, що зазначені послуги та сервіси не включені у вартість тарифу, але їх можна придбати додатково
згідно діючих тарифів Банку.
- Рахунки відкриті в іноземній валюті обслуговуються, в частині зняття готівки та поповнення рахунку в готівковій формі з використанням платіжної картки або її реквізитів, за
тарифами рахунку в гривні. Всі інші операції обслуговуються за тарифами Пакетів послуг з використанням платіжних карток для приватних клієнтів відповідного класу.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

Не тарифікується в разі наявності у клієнта (на момент оформлення кредитної картки) дебетної картки рівня вище, ніж рівень кредитної картки

2 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.
3

Детальна інформація по пільговому періоду кредитування і умов нарахування пільгової процентної ставки відображена в п. 6.12.20.3.3. Універсального договору банківського
обслуговування клієнтів-фізичних осіб в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»
4

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).

5

Під «Оформлення Concierge Service» мається на увазі оформлення Concierge Service Card. Concierge Service Card надає можливість користування послугами Concierge Service. Графік
роботи: 24/7. Детальну інформацію можна отримати по номеру 0 800 50 52 55 або на офіційному сайті компанії по наданню Concie rge Service Card www.ukrassist.com. В період
річного обслуговування тарифу, послугу Concierge Service можна оформити один раз.
6

При оформленні тарифу «PLATINUM (Visa)» або при переоформленні платіжної картки, що була випущена в межах тарифу «PLATINUM (Visa)», оформлюється картка Auto Club
Ukraine. При оформленні тарифу «ELITE (Visa)» або при переоформленні платіжної картки, що була випущена в межах тарифу «ELITE (Visa)», оформлюється картка Auto Club Europe.
Детальну інформацію можна отримати по номеру 044 498-60-02 або на офіційному сайті компанії www.garantassistance.com.ua. В період річного обслуговування тарифу, картку Auto
Club можна оформити один раз.
7

Послугу страхування виїжджаючих за кордон надає компанія ПАТ «Національна акціонерна страхова компанія «ОРАНТА»».
При оформленні тарифу «PLATINUM (Visa)» або при переоформленні платіжної картки, що була випущена в межах тарифу «PLATINUM (Visa)», оформлюється Договір добровільного
страхування медичних витрат виїжджаючих за кордон по страховому плану «С». При оформленні тарифу «ELITE (Visa)» або при переоформленні платіжної картки, що була випущена
в межах тарифу «ELITE (Visa)», оформлюється Договір добровільного страхування медичних витрат виїжджаючих за кордон із заняття ризиковими видами спорту на аматорському
(любительському) рівні та на гірськолижних курортах по страховому плану «С». Договір страхування оформлюється на один календарній рік. В період річного обслуговування
тарифу, Договір страхування можна оформити один раз.
Вартість страхового платежу визначена компанією у відповідності з умовами Договору страхування, який надає клієнту Банк на підставі доручення компанії. Вартість страхового
платежу включено у вартість річного обслуговування тарифу та не відшкодовується клієнтові у разі відмови від оформлення послуги. Оформленням тарифу, клієнт доручає Банку від
його імені перераховувати вартість страхового платежу у розмірі 100% на користь страхової компанії.
8

Передбачено оформлення однієї сервісної картки Priority Pass в період річного обслуговування тарифу. Картка оформлюється строком на 12 місяців. За відвідування VIP-залів
очікування з використанням картки Priority Pass передбачена плата – екв. 27 дол. США по курсу Банку на дату оплати. Плата за відвідування VIP-залів очікування з використанням
картки Priority Pass оплачується клієнтом в повному обсязі. Списання коштів для оплати відвідувань VIP-залів, при наявності позитивного залишку коштів на рахунку, проводиться з
рахунку в гривні відкритого в тарифі (2625). У разі відсутності коштів на рахунку в гривні, списання проводиться в рахунку відкритого в іноземній валюті. Для нерезидентів при
відсутності коштів на рахунку в гривні, списання може проводитись за рахунок незнижувального залишку коштів на рахунку.
9

У 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.
10

З діючим переліком банків-партнерів можна ознайомитись на сайті Банку.

