додаток 7 до протоколу КБФО №32.1 від 15.04.21 р.

ПАКЕТИ ПОСЛУГ З ПЛАТІЖНИМИ КАРТКАМИ
Для приватних клієнтів*
Найменування пакетів

БЕЗЛІМІТ CLASSIC

Назва операції/послуги

Розмір тарифу

Вартість пакетів
1. Плата за оформлення та
обслуговування Пакету, в рік

20 UAH

2. Плата за оформлення та
обслуговування Пакету, в
місяць
Наповнення пакетів
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 картки
5.1. Додаткова картка за
тарифом «Включено у вартість
пакету» на ім’я: Клієнта/ іншої
особи
5.2. Додаткова картка
відповідного класу, в рік

Не тарифікується

Додаткові умови

Тариф
за
оформлення
та
обслуговування пакету «БЕЗЛІМІТ
CLASSIC» - «БЕЗКОШТОВНО»
(оформлення картки VISA Classic
Instant Issue/ VISA Classic) при
виконанні умови: загальна сума
строкових депозитів від 50 000
UAH (еквівалент).
-

VISA Classic Instant
Issue/ VISA Classic/
5 років

-

UAH/ USD/ EUR/ RUB/
GBP
Не передбачено

-

Не передбачено

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

10 UAH

6. Послуги та сервіси
6.1. Послуга «Вільні кошти»
Не тарифікується

-

-

Послуга
«Вільні
кошти»
передбачає відкриття додаткового
рахунку без
випуску картки з

6.2. Послуга GSM-banking

6.3. Послуга системи Free Bank
6.4. Оформлення Concierge
Service
Не передбачено
6.5. Оформлення карты Auto
Club
6.6. Оформлення та
обслуговування страхового
поліса для виїжджаючих за
кордон
7. Поповнення рахунку та перекази

підвищеною відсотковою ставкою
на залишок власних коштів.
Оформлення та обслуговування
послуги
«не
тарифікується».
Відсоткова
ставка на залишок
коштів на рахунку може бути
змінена за рішенням КУАП.
GSM-banking - надання виписок з
рахунків клієнтів у
вигляді
текстових
повідомлень
з
використанням
пристроїв
мобільного
зв'язку.
SMSповідомлення
надходять
на
наданий
Клієнтом
номер
мобільного
телефону,
для
підключення
послуги
GSMбанкінг, після кожної операції на
суму понад
екв. 100,00 UAH
(включно).
-

7.1.
Поповнення
рахунку
через касу
Банка в
готівковій
формі

- без використання
картки
- з використанням
картки

- з інших рахунків
фізичних осіб,
відкритих в Банку
- з використанням
платіжної картки
7.2.
Поповнення Банку - переказ
через банкомати
рахунку в
безготівкові Банку
- з використанням
й формі
платіжної картки
Банку або інших
банків через
обладнання інших
банків
(переказ Р2Р технологія VISA
Direct/MoneySend)
- з рахунків в
інших Банках
- з рахунку
відкритого в
Банку: юридичної
особи,
фізичної особипідприємця,
адвоката
7.3. Безготівкова оплата товарів
та послуг
8. Зняття коштів з рахунку
- з карткою чи без
8.1. Зняття картки через касу
готівки на Банку
території
- в банкоматі
Банку
України
- в касі чи
банкоматі банківпартнерів**
- в касі чи
банкоматі інших

1% мін. екв. 10 UAH Не
тарифікується
протягом
перших п’яти робочих днів з
моменту відкриття рахунку.
Не тарифікується

-

-

-

0,75 %

-

-

Не тарифікується

-

Не тарифікується

-

0,75%

-

1,5% + 5 UAH

-

банків
8.2. Зняття готівки по карті за
межами України
9. Овердрафт
9.1. Плата за користування
санкціонованим овердрафтом
(% річних, рахунок карти в
UAH)
9.2. Комісія за користування
лімітом овердрафту

1,5 % + екв. 5 USD

-

Не передбачено

-

-

* Операції, не вказані в тарифах, тарифікуються відповідно до Загальних тарифів Банку.
Загальні тарифи Банку розміщені за посиланням https://creditdnepr.com.ua/umovy-tapravyla/pryvatnym-kliyentam/taryfy-pryvatnym-kliyentam
** Перелік діючих банків-партнерів розміщений за
посиланням https://creditdnepr.com.ua/ru/map

