
 

 

ТАРИФНИЙ ПАКЕТ «АГРОРОЗРАХУНОК» 
1. Послуги, які не ввійшли до ТП «АГРОРОЗРАХУНОК» надаються клієнтам згідно Базових стандартних тарифів. 
2. ТП «АГРОРОЗРАХУНОК» призначений для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та самозайнятих осіб. 
3. Під час дії ТП «АГРОРОЗРАХУНОК» клієнт може ініціювати переведення на будь-який з діючих Тарифних пакетів та Базові стандартні тарифи. 

№ НАЙМЕНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ПОСЛУГИ (ОПЕРАЦІЇ) ТАРИФ ПДВ ПРИМІТКИ 

1. ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТАХ  

1.1. 
Відкриття першого поточного/спеціального рахунку (у т.ч. для формування 
статутного фонду ) 

100 грн. без ПДВ 
Разова комісія. Сплачується в день відкриття 
кожного поточного рахунку 

1.2. Розрахунково-касове обслуговування рахунку (ів) 150 грн. без ПДВ 
Щомісячна комісія. Сплачується в останній день 
місяця при наявності обороту за рахунком(ами)  

2. НАДАННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ПОСЛУГ ЗА КАНАЛАМИ ЗВ`ЯЗКУ 

2.1. 
Виконання операцій за допомогою систем дистанційного обслуговування в 1-й 
місяць роботи 

не тарифікується без ПДВ - 

2.2. Надання виписок з рахунків: 

2.2.1.   по телефонних каналах зв’язку (SMS; E-mail; Голосове інформування) не тарифікується без ПДВ - 

2.2.2.   за допомогою систем дистанційного обслуговування не тарифікується без ПДВ - 

3. ВИКОНАННЯ ПЛАТЕЖІВ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ 

3.1. Проведення платежів за допомогою системи дистанційного обслуговування: 

3.1.1.    внутрішньобанківські платежі не тарифікується без ПДВ - 

3.1.2.    вихідні зовнішні платежі в операційний час 
2 UAH (25 платежів 

в місяць - 
безкоштовно) 

без ПДВ 
Разова комісія. Сплачується за кожне електроне 
платіжне доручення 

3.2. Зарахування безготівкових коштів на рахунок Клієнта не тарифікується без ПДВ - 

4. КАСОВЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ,  ОПЕРАЦІЇ  З ГОТІВКОВИМИ  КОШТАМИ 

4.1. Видача готівкових коштів з поточного рахунку в національній валюті: 0,6 % без ПДВ 
Разова комісія. Сплачується від суми отриманих 
готівкових коштів за день 

4.2. 
Приймання готівкових коштів від Клієнта для зарахування на його поточний 
рахунок 

не тарифікується без ПДВ - 

7. ДОВІДКИ, ІНШЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

7.1. 

Надання довідки РКО (за формою банку): 
   про відкриття/закриття, наявність рахунку(ів) 
   про наявність залишку коштів по рахункам, обороти 
   про рух грошових коштів (обороти), тощо. 

50 UAH  
(2 довідки в місяць 
– не тарифікується) 

без ПДВ 

Разова комісія. Сплачується за кожну надану довідку  в 
момент її надання. Довідка про відкриття/закриття 
поточного рахунку надається Банком безкоштовно в 
день відкриття/закриття рахунку 

7.5.2. Надання виписки з рахунку(ів) Клієнта в паперовій формі 1 раз в місяць не тарифікується без ПДВ - 

8. ПРОЦЕНТНІ СТАВКИ     

8.1. 
Нарахування відсотків на середньоденний кредитовий залишок коштів на 
поточному рахунку у національній валюті (за умови середньоденного1 залишку на 
поточному рахунку не менше ніж 50 000 грн.) 

10 % без ПДВ Ставка річна. Виплата процентів щомісячно 

9. КОРПОРАТИВНІ КАРТИ    

9.1. 
Оформлення / переоформлення та розрахункове обслуговування основної картки 
Visa PayWave Gold миттєва (за рік)2 

2 картки в рамках 
пакету - 

безкоштовно 
без ПДВ - 

 

1 Середньоденний залишок розраховується як сума залишків на поточному рахунку Клієнта протягом календарного місяця розділена на кількість календарних днів в місяці  
2 Інші послуги за корпоративними картами надаються клієнтам згідно Тарифів по оформленню та обслуговуванню корпоративних платіжних карток для юридичних осіб (ЮО) та фізичних 
осіб-підприємців(ФОП). 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

ТАРИФНИЙ ПАКЕТ «START-UP» 

1. Послуги, які не ввійшли до ТП «START-UP» надаються клієнтам згідно Базових стандартних тарифів. 
2. ТП «START-UP» призначений для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та самозайнятих осіб. 
3. ТП «START-UP» доступний для оформлення клієнтам: 
- які відкривають перший поточних рахунок у ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО». Підключення до ТП відбувається в день відкриття рахунку; 
- які мають відкритий(і) рахунок(и) у ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» та не проводили операції за таким(и) рахунком(ами) більше 6 місяців поспіль. 

4. Строк дії ТП – 2 повних місяці (не враховуючи місяць, в якому відкрито поточний рахунок). При підписанні договору Клієнт обов’язково зазначає назву наступного ТП, який буде діяти після 
закінчення строку дії ТП «START-UP». 
5. Під час дії ТП «START-UP» клієнт може ініціювати переведення на будь-який з діючих ТП/Базові стандартні тарифи. 

№ НАЙМЕНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ПОСЛУГИ (ОПЕРАЦІЇ) ТАРИФ ПДВ ПРИМІТКИ 

1. ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТАХ  

1.1. 
Відкриття першого поточного/спеціального рахунку (у т.ч. для формування 
статутного фонду 1) 

не тарифікується без ПДВ 
Разова комісія. Сплачується в день відкриття 
кожного поточного рахунку 

1.2. Розрахунково-касове обслуговування рахунку (ів) 1 UAH без ПДВ 
Щомісячна комісія. Сплачується при наявності 
обороту за рахунком(ами) в останній день місяця 

2. НАДАННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ПОСЛУГ ЗА КАНАЛАМИ ЗВ`ЯЗКУ 

2.1. 
Виконання операцій за допомогою систем дистанційного обслуговування в 1-й 
місяць роботи 

не тарифікується без ПДВ - 

2.2. Надання виписок з рахунків: 

2.2.1.   по телефонних каналах зв’язку (SMS; E-mail; Голосове інформування) не тарифікується без ПДВ - 

2.2.2.   за допомогою систем дистанційного обслуговування не тарифікується без ПДВ - 

3. ВИКОНАННЯ ПЛАТЕЖІВ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ 

3.1. Проведення платежів за допомогою системи дистанційного обслуговування: 

3.1.1.    внутрішньобанківські платежі не тарифікується без ПДВ - 

3.1.2.    вихідні зовнішні платежі в операційний час не тарифікується без ПДВ - 

3.2. Зарахування безготівкових коштів на рахунок Клієнта не тарифікується без ПДВ - 

4. КАСОВЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ,  ОПЕРАЦІЇ  З ГОТІВКОВИМИ  КОШТАМИ 

4.1. Видача готівкових коштів з поточного рахунку в національній валюті: 0.6 % без ПДВ 
Разова комісія. Сплачується від суми отриманих 
готівкових коштів за день 

4.2. 
Приймання готівкових коштів від Клієнта для зарахування на його поточний 
рахунок 

не тарифікується без ПДВ - 

5. ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ 2 

5.1. Проведення платежів в іноземній валюті за допомогою системи дистанційного обслуговування (OUR) 3: 

5.1.1.    внутрішньобанківські платежі не тарифікується без ПДВ - 

5.1.2.    вихідних зовнішніх платежів в EUR/GBP/PLN/CHF/AUD/CAD 45 EUR без ПДВ Разова комісія. Сплачується за кожне платіжне 
доручення в день здійснення операції 5.1.3.    вихідних зовнішніх платежів в USD 35 USD без ПДВ 

6. ПОСЛУГИ НА ОПЕРАЦІЇ НА МВРУ, МВР 4 

6.1. Купівля-продаж/конвертація безготівкової іноземної валюти 
0.20 % 

min 50 UAH 
без ПДВ 

Разова комісія. Сплачується в день здійснення 
операції 

7. ДОВІДКИ, ІНШЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

7.1. Надання виписки з рахунку(ів) Клієнта в паперовій формі 1 раз в місяць не тарифікується без ПДВ - 

8. ПРОЦЕНТНІ СТАВКИ 

8.1. 
Нарахування відсотків на середньоденний кредитовий залишок коштів на 
поточному рахунку в національній валюті 

5 %* без ПДВ Ставка річна. Виплата процентів щомісячно 

 

1 Формування статутного фонду шляхом внесення готівкових коштів на поточний рахунок (для формування статутного фонду) не тарифікується.  
2  Комісії утримуються в гривні за курсом НБУ  на дату здійснення операції 
3 При виникненні непередбачених комісій банків-кореспондентів, пов’язаних з додатковими платіжними інструкціями, або нестандартним  проходженням  платежу з ініціативи Клієнта, ці 
комісії стягуються з Клієнта додатково. (BEN) передбачає, що всі витрати за проходження платежу несе одержувач платежу, комісія утримується з платежу всіма банками-учасниками 
по трасі. 
4 Комісії за купівлю/продаж іноземної валюти утримуються в гривні за курсом Банку  на дату здійснення операції, а комісія за конвертацію іноземної валюти утримується в гривні за курсом 
НБУ на дату здійснення операції. 
 

* Розмір процентної ставки встановлюється рішенням КУАП. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 

ТАРИФНИЙ ПАКЕТ «МАЛИЙ» 

1. Послуги, які не ввійшли до ТП «МАЛИЙ» (ТП) надаються клієнтам згідно Базових стандартних тарифів. 
2. ТП «МАЛИЙ» призначений для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та самозайнятих осіб. 
3. Під час дії ТП «МАЛИЙ» клієнт може ініціювати переведення на будь-який з діючих ТП/Базові стандартні тарифи. 

№ НАЙМЕНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ПОСЛУГИ (ОПЕРАЦІЇ) ТАРИФ ПДВ ПРИМІТКИ 

1. ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТАХ  

1.1. 
Відкриття першого поточного/спеціального рахунку (у т.ч. для формування 
статутного фонду 1) 

не тарифікується без ПДВ 
Разова комісія. Сплачується в день відкриття 
кожного поточного рахунку 

1.2. Розрахунково-касове обслуговування рахунку (ів) 75 UAH без ПДВ 
Щомісячна комісія. Сплачується при наявності 
обороту за рахунком(ами) в останній день місяця 

2. НАДАННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ПОСЛУГ ЗА КАНАЛАМИ ЗВ`ЯЗКУ 

2.1. 
Виконання операцій за допомогою систем дистанційного обслуговування в 1-й 
місяць роботи 

не тарифікується без ПДВ - 

2.2. Надання виписок з рахунків:  

2.2.1.    за допомогою систем дистанційного обслуговування не тарифікується без ПДВ - 

3. ВИКОНАННЯ ПЛАТЕЖІВ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ  

3.1. Проведення платежів за допомогою системи дистанційного обслуговування:  

3.1.1.   внутрішньобанківські платежі не тарифікується без ПДВ - 

3.1.2.   вихідні зовнішні платежі в операційний час 
2 UAH. (10 платежів в 
місяць - безкоштовно) 

без ПДВ 
Разова комісія. Сплачується за кожне електроне 
платіжне доручення 

3.2. Зарахування безготівкових коштів на рахунок Клієнта не тарифікується без ПДВ - 

4. КАСОВЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ,  ОПЕРАЦІЇ  З ГОТІВКОВИМИ  КОШТАМИ  

4.1. Видача готівкових коштів з поточного рахунку в національній валюті 1.00% без ПДВ 
Разова комісія. Сплачується від суми отриманих 
готівкових коштів за день 

4.2.  
Приймання готівкових коштів від Клієнта для зарахування на його поточний 
рахунок 

не тарифікується без ПДВ - 

 

1 Формування статутного фонду шляхом внесення готівкових коштів на поточний рахунок (для формування статутного фонду) не тарифікується. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ТАРИФНИЙ ПАКЕТ «СЕРЕДНІЙ» 

1. Послуги, які не ввійшли до ТП «СЕРЕДНІЙ» (ТП) надаються клієнтам згідно Базових стандартних тарифів. 
2. ТП «СЕРЕДНІЙ» призначений для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та самозайнятих осіб. 
3. Під час дії ТП «СЕРЕДНІЙ» клієнт може ініціювати переведення на будь-який з діючих ТП/Базові стандартні тарифи. 

№ НАЙМЕНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ПОСЛУГИ (ОПЕРАЦІЇ) ТАРИФ ПДВ ПРИМІТКИ 

1. ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТАХ  

1.1. 
Відкриття першого поточного/спеціального рахунку (у т.ч. для формування 
статутного фонду 1) 

не тарифікується без ПДВ 
Разова комісія. Сплачується в день відкриття 
кожного поточного рахунку 

1.2. Розрахунково-касове обслуговування рахунку (ів) 225 UAH без ПДВ 
Щомісячна комісія. Сплачується при наявності 
обороту за рахунком(ами) в останній день місяця 

2. НАДАННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ПОСЛУГ ЗА КАНАЛАМИ ЗВ`ЯЗКУ 

2.1. 
Виконання операцій за допомогою систем дистанційного обслуговування в 1-й 
місяць роботи 

не тарифікується без ПДВ - 

2.2. Надання виписок з рахунків:   

2.2.1.    по телефонних каналах зв’язку (SMS; E-mail; Голосове інформування) не тарифікується без ПДВ - 

2.2.2.    за допомогою систем дистанційного обслуговування не тарифікується без ПДВ - 

3. ВИКОНАННЯ ПЛАТЕЖІВ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ 

3.1. Проведення платежів за допомогою системи дистанційного обслуговування:      

3.1.1.   внутрішньобанківські платежі не тарифікується без ПДВ - 

3.1.2.   вихідні зовнішні платежі в операційний час 
2 UAH. (30 платежів в 
місяць - безкоштовно) 

без ПДВ 
Разова комісія. Сплачується за кожне електроне 
платіжне доручення 

4. КАСОВЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ,  ОПЕРАЦІЇ  З ГОТІВКОВИМИ  КОШТАМИ  

4.1. 
Видача готівкових коштів з поточного рахунку в національній валюті 0.90% без ПДВ 

Разова комісія. Сплачується від суми отриманих 
готівкових коштів за день 

4.2.  
Приймання готівкових коштів від Клієнта для зарахування на його поточний 
рахунок 

не тарифікується без ПДВ - 

5. ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ 2  

5.1. Проведення платежів в іноземній валюті за допомогою системи дистанційного обслуговування (OUR) 3:  

5.1.1.    внутрішньобанківські платежі не тарифікується без ПДВ - 

5.1.2.    вихідних зовнішніх платежів в EUR/GBP/PLN/CHF/AUD/CAD 45 EUR без ПДВ Разова комісія. Сплачується за кожне платіжне 
доручення в день здійснення операції 5.1.3.    вихідних зовнішніх платежів в USD 35 USD без ПДВ 

6. ПОСЛУГИ НА ОПЕРАЦІЇ НА МВРУ, МВР 4  

6.1. Купівля-продаж/конвертація безготівкової іноземної валюти 
0.2% 

min 50 UAH  
без ПДВ 

Разова комісія. Сплачується в день здійснення 
операції  

1 Формування статутного фонду шляхом внесення готівкових коштів на поточний рахунок (для формування статутного фонду) не тарифікується. 
2  Комісії утримуються в гривні за курсом НБУ на дату здійснення операції 
3 При виникненні непередбачених комісій банків-кореспондентів, пов’язаних з додатковими платіжними інструкціями, або нестандартним  проходженням  платежу з ініціативи Клієнта, ці 
комісії стягуються з Клієнта додатково. (BEN) передбачає, що всі витрати за проходження платежу несе одержувач платежу, комісія утримується з платежу всіма банками-учасниками 
по трасі. 
4 Комісії за купівлю/продаж іноземної валюти утримуються в гривні за курсом Банку  на дату здійснення операції, а комісія за конвертацію іноземної валюти утримується в гривні за курсом 
НБУ на дату здійснення операції. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ТАРИФНИЙ ПАКЕТ «БІЗНЕС» 

1. Послуги, які не ввійшли до ТП «БІЗНЕС» (ТП) надаються клієнтам згідно Базових стандартних тарифів.  
2. ТП «БІЗНЕС» призначений для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та самозайнятих осіб. 
3. Під час дії ТП «БІЗНЕС» клієнт може ініціювати переведення на будь-який з діючих ТП/Базові стандартні тарифи. 

№ НАЙМЕНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ПОСЛУГИ (ОПЕРАЦІЇ) ТАРИФ ПДВ ПРИМІТКИ 

1. ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТАХ  

1.1. 
Відкриття першого поточного/спеціального рахунку (у т.ч. для формування 
статутного фонду 1) 

не тарифікується без ПДВ 
Разова комісія. Сплачується в день відкриття 
кожного поточного рахунку 

1.2. Розрахунково-касове обслуговування рахунку (ів) 375 UAH без ПДВ 
Щомісячна комісія. Сплачується при наявності 
обороту за рахунком(ами) в останній день місяця 

2. НАДАННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ПОСЛУГ ЗА КАНАЛАМИ ЗВ`ЯЗКУ 

2.1. 
Виконання операцій за допомогою систем дистанційного обслуговування в 1-й 
місяць роботи 

не тарифікується без ПДВ - 

2.2. Надання виписок з рахунків:   

2.2.1.    по телефонних каналах зв’язку (SMS; E-mail; Голосове інформування) не тарифікується без ПДВ - 

2.2.2.    за допомогою систем дистанційного обслуговування не тарифікується без ПДВ - 

3. ВИКОНАННЯ ПЛАТЕЖІВ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ  

3.1. Проведення платежів за допомогою системи дистанційного обслуговування:  

3.1.1.   внутрішньобанківські платежі не тарифікується без ПДВ - 

3.1.2.   вихідні зовнішні платежі в операційний час не тарифікується без ПДВ - 

3.2. Зарахування безготівкових коштів на рахунок Клієнта не тарифікується без ПДВ - 

3.3. 
Договірне списання коштів з поточних рахунків, при укладанні з Банком 
відповідного договору 

не тарифікується без ПДВ - 

4. КАСОВЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ,  ОПЕРАЦІЇ  З ГОТІВКОВИМИ  КОШТАМИ  

4.1. 
Видача готівкових коштів з поточного рахунку в національній валюті 0.80% без ПДВ 

Разова комісія. Сплачується від суми отриманих 
готівкових коштів за день 

4.2.  
Приймання готівкових коштів від Клієнта для зарахування на його поточний 
рахунок 

не тарифікується без ПДВ - 

5. ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ 2  

5.1. Проведення платежів в іноземній валюті за допомогою системи дистанційного обслуговування (OUR) 3:  

5.1.2.    внутрішньобанківські платежі не тарифікується без ПДВ - 

5.1.3.    вихідних зовнішніх платежів в EUR/GBP/PLN/CHF/AUD/CAD 35 EUR без ПДВ Разова комісія. Сплачується за кожне платіжне 
доручення в день здійснення операції 5.1.4.    вихідних зовнішніх платежів в USD 25 USD без ПДВ 

6. ПОСЛУГИ НА ОПЕРАЦІЇ НА МВРУ, МВР 4  

6.1. Купівля-продаж/конвертація безготівкової іноземної валюти 
0.15% 

min 50 UAH   
без ПДВ 

Разова комісія. Сплачується в день здійснення 
операції  

7. ДОВІДКИ, ІНШЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ  

7.1. Надання виписки з рахунку(ів) Клієнта в паперовій формі 1 раз в місяць не тарифікується без ПДВ - 
 

1 Формування статутного фонду шляхом внесення готівкових коштів на поточний рахунок (для формування статутного фонду) не тарифікується. 
2  Комісії утримуються в гривні за комерційним курсом Банку на дату здійснення операції 
3 При виникненні непередбачених комісій банків-кореспондентів, пов’язаних з додатковими платіжними інструкціями, або нестандартним  проходженням  платежу з ініціативи Клієнта, ці 
комісії стягуються з Клієнта додатково. (BEN) передбачає, що всі витрати за проходження платежу несе одержувач платежу, комісія утримується з платежу всіма банками-учасниками 
по трасі. 
4 Комісії за купівлю/продаж іноземної валюти утримуються в гривні за курсом Банку  на дату здійснення операції, а комісія за конвертацію іноземної валюти утримується в гривні за курсом 
НБУ на дату здійснення операції. 

 


