
 
 
 

ЗМІНИ В УМОВАХ НАДАННЯ ТАРИФІВ ТА ПОСЛУГ 

ПРО ЗАКРИТТЯ ДЕЯКИХ ТАРИФНИХ ПЛАНІВ ТА ЗМІНИ В ОБСЛУГОВУВАННІ 
ПЛАТІЖНИХ КАРТОК 

Шановні клієнти, у зв’язку із закриттям деяких тарифних планів повідомляємо про такі зміни 
в обслуговуванні платіжних карток: 

1. Починаючи з 09 вересня 2019 року, припиняють свою дію такі тарифні плани: Пакети 
послуг з елітними платіжними картками для приватних клієнтів; Тарифи з обслуговування 
кредитних карток із пільговим періодом для приватних клієнтів (для кредитних карток 
Freecard Platinum та Elite); Тариф «Лояльний» з обслуговування кредитних карток із 
пільговим періодом; Тариф з обслуговування кредитних карток із пільговим періодом для 
клієнтів компанії ТОВ «Автосмайл»; Тариф з обслуговування кредитних карток із пільговим 
періодом для клієнтів компанії «ПАН Юкрейн»; Тариф з обслуговування кредитних карток із 
пільговим періодом для клієнтів компанії ТМ «Абрикос». 
 
1.1. Обслуговування клієнтів, які є користувачами Пакета послуг з елітними платіжними 
картками для приватних клієнтів БЕЗЛІМІТ PLATINUM у валютах USD, EUR, UAH, GBP, RUB, 
буде продовжено на умовах нового тарифного плану – Пакета послуг з елітними платіжними 
картками для приватних клієнтів PLATINUM PRIVATE у валютах USD, EUR, UAH, GBP, RUB. За 
умовами вищевказаного тарифного плану поповнення рахунку в готівковій і безготівковій 
формах не тарифікується, зняття коштів із рахунку через касу банку/в банкоматі банку – 0,8%, 
вартість оформлення та обслуговування пакета в рік – 3 500 грн. Інформацію про інші тарифи 
викладено на офіційному сайті банку за посиланням: 
https://creditdnepr.com.ua/sites/default/files/s_kartoy_l_-_paket_platinum_elite_debetno-
kredytna_kartka_24.07.2019.pdf 
1.2. Обслуговування клієнтів, які є користувачами Пакета послуг з елітними платіжними 
картками для приватних клієнтів БЕЗЛІМІТ ELITE у валютах USD, EUR, UAH, GBP, RUB, буде 
продовжено на умовах нового тарифного плану – Пакета послуг з елітними платіжними 
картками для приватних клієнтів ELITE PRIVATE у валютах USD, EUR, UAH, GBP, RUB. За 
умовами вищевказаного тарифного плану поповнення рахунку в готівковій і безготівковій 
формах не тарифікується, зняття коштів із рахунку через касу банку/в банкоматі банку – 0,6%, 
вартість оформлення та обслуговування пакета в рік – 10 000 грн. Інформацію про інші 
тарифи викладено на офіційному сайті банку за посиланням: 
https://creditdnepr.com.ua/sites/default/files/s_kartoy_l_-_paket_platinum_elite_debetno-
kredytna_kartka_24.07.2019.pdf 
1.3. Обслуговування клієнтів, які є користувачами Тарифу з обслуговування кредитних 
карток із пільговим періодом для приватних клієнтів (для кредитних карток Freecard 
Platinum), буде продовжено на умовах нового тарифного плану – Пакета послуг з елітними 
платіжними картками для приватних клієнтів PLATINUM PRIVATE. За умовами вищевказаного 
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тарифного плану поповнення рахунку в готівковій і безготівковій формах не тарифікується, 
зняття коштів із рахунку через касу банку/в банкоматі банку – 0,8%, вартість оформлення та 
обслуговування пакета в рік – 3 500 грн. Інформацію про інші тарифи викладено на 
офіційному сайті банку за посиланням: 
https://creditdnepr.com.ua/sites/default/files/s_kartoy_l_-_paket_platinum_elite_debetno-
kredytna_kartka_24.07.2019.pdf 
1.4. Обслуговування клієнтів, які є користувачами Тарифу з обслуговування кредитних 
карток із пільговим періодом для приватних клієнтів (для кредитних карток Freecard Elite), 
буде продовжено на умовах нового тарифного плану – Пакета послуг з елітними платіжними 
картками для приватних клієнтів ELITE PRIVATE. За умовами вищевказаного тарифного плану 
поповнення рахунку в готівковій і безготівковій формах не тарифікується, зняття коштів із 
рахунку через касу банку/в банкоматі банку – 0,6%, вартість оформлення та обслуговування 
пакета в рік – 10 000 грн. Інформацію про інші тарифи викладено на офіційному сайті банку 
за посиланням: https://creditdnepr.com.ua/sites/default/files/s_kartoy_l_-
_paket_platinum_elite_debetno-kredytna_kartka_24.07.2019.pdf 
1.5. Обслуговування клієнтів, які є користувачами Пакета послуг з елітними платіжними 
картками для приватних клієнтів PLATINUM Loyal у валютах UAH, USD, EUR, GBP, RUB, буде 
продовжено на умовах нового тарифного плану – Пакета послуг з елітними платіжними 
картками для приватних клієнтів PLATINUM L для приватних клієнтів у валютах USD, EUR, 
UAH, GBP, RUB. За умовами вищевказаного тарифного плану поповнення рахунку в 
готівковій і безготівковій формах не тарифікується, зняття коштів із рахунку через касу 
банку/в банкоматі банку – 1%, вартість оформлення та обслуговування пакета в рік – 1 200 
грн. Інформацію про інші тарифи викладено на офіційному сайті банку за посиланням: 
https://creditdnepr.com.ua/sites/default/files/paket_platinuml.pdf  
1.6. Обслуговування клієнтів, які є користувачами Тарифу з обслуговування кредитних 
карток із пільговим періодом для клієнтів компанії ТОВ «Автосмайл», буде продовжено на 
умовах нового тарифного плану – Пакета послуг з елітними платіжними картками для 
приватних клієнтів PLATINUM L. За умовами вищевказаного тарифного плану поповнення 
рахунку в готівковій і безготівковій формах не тарифікується, зняття коштів із рахунку через 
касу банку/в банкоматі банку – 1%, вартість оформлення та обслуговування пакета в рік – 
1 200 грн. Інформацію про інші тарифи викладено на офіційному сайті банку за посиланням: 
https://creditdnepr.com.ua/sites/default/files/paket_platinuml.pdf  
1.7. Обслуговування клієнтів, які є користувачами Тарифу з обслуговування кредитних 
карток із пільговим періодом для клієнтів компанії «ПАН Юкрейн», буде продовжено на 
умовах нового тарифного плану – Пакета послуг з елітними платіжними картками для 
приватних клієнтів PLATINUM L. За умовами вищевказаного тарифного плану поповнення 
рахунку в готівковій і безготівковій формах не тарифікується, зняття коштів із рахунку через 
касу банку/в банкоматі банку – 1%, вартість оформлення та обслуговування пакета в рік – 1 
200 грн. Інформацію про інші тарифи викладено на офіційному сайті банку за посиланням: 
https://creditdnepr.com.ua/sites/default/files/paket_platinuml.pdf  
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1.8. Обслуговування клієнтів, які є користувачами Тарифу з обслуговування кредитних 
карток із пільговим періодом для клієнтів компанії ТМ «Абрикос», буде продовжено на 
умовах нового тарифного плану – Пакета послуг з елітними платіжними картками для 
приватних клієнтів PLATINUM L. За умовами вищевказаного тарифного плану поповнення 
рахунку в готівковій і безготівковій формах не тарифікується, зняття коштів із рахунку через 
касу банку/в банкоматі банку – 1%, вартість оформлення та обслуговування пакета в рік – 
1 200 грн. Інформацію про інші тарифи викладено на офіційному сайті банку за посиланням: 
https://creditdnepr.com.ua/sites/default/files/paket_platinuml.pdf  
1.9. Обслуговування клієнтів, які є користувачами Тарифу «Лояльний» з обслуговування 
кредитних карток із пільговим періодом у валюті UAH, буде продовжено на умовах нового 
тарифного плану – Пакета послуг з елітними платіжними картками для приватних клієнтів 
PLATINUM L. За умовами вищевказаного тарифного плану поповнення рахунку в готівковій і 
безготівковій формах не тарифікується, зняття коштів із рахунку через касу банку/в 
банкоматі банку – 1%, вартість оформлення та обслуговування пакета в рік – 1 200 грн. 
Інформацію про інші тарифи викладено на офіційному сайті банку за посиланням: 
https://creditdnepr.com.ua/sites/default/files/paket_platinuml.pdf  
 
За детальною інформацією просимо звертатися до вашого персонального менеджера або у 
відділення банку. 
 
З повагою, Банк Кредит Дніпро. 
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