Тарифи починають діяти з 17.05.2021 р.
ПАКЕТИ ПОСЛУГ З ЕЛІТНИМИ ПЛАТІЖНИМИ КАРТКАМИ
Для приватних клієнтів
Найменування пакету

ELITE PRIVATE+
Вартість пакету

1. Плата за оформлення та обслуговування картки,
в рік

10 000 UAH
або

2. Плата:
2 200 UAH
2.1. за оформлення та обслуговування картки, в
рік
та
більше 50 000 UAH
не тарифікується
2.2. плата за обслуговування картки в місяць, в
залежності від суми транзакцій за місяць
менше 50 000 UAH
700 UAH
Сума транзакцій за місяць, розраховується на день розрахунку щомісячної комісії, як сума фактично списаних з рахунку Клієнта
операцій на покупки в торгівельній мережі або в мережі інтернет за календарний місяць, що передує місяцю в якому списується
щомісячна комісія за обслуговування пакету. Сума транзакцій за місяць, аналізується по всім рахункам відкритих в пакеті, при
цьому не враховуються операції, що здійснено в СДБО FreeBank. Сума транзакцій по рахункам відкритих в іноземній валюті
розраховується в гривневому еквіваленті по курсу НБУ на дату проведення операції. Комісія списується починаючи з кожного
наступного місяця, після місяця, в якому було оформлено картку.
Змінити спосіб оплати вартості пакету з п.1 на п.2 і навпаки, можливо шляхом звернення до Банку за 10 календарних днів до
настання строку щорічної оплати за оформлення та обслуговування картки.
Наповнення пакету
3. Параметри основної картки
3.1.Платіжна картка
Mastercard World Elite PayPass
VISA Infinite chip
3.2. Строк дії картки
3 роки
4. Параметри рахунку
4.1. Валюта рахунку
UAH /USD/ EUR/ CHF/ GBP
4.2. Відкриття декількох рахунків до основної
Не тарифікується
картки в валюті: USD/EUR/RUB/CHF/GBP/UAH

5. Додаткові картки:
- обслуговується по тарифам основної картки в пакеті
- строк дії додаткової картки не може бути більшим за строк дії основної картки в пакеті.
5.1. Додаткові картки, вартість яких включена в
Одна картка Mastercard World Elite PayPass /VISA Infinite chip
плату за оформлення та обслуговування основної
та Дві будь – які картки класом нижче
картки, на ім’я: Клієнта/ іншої особи
Mastercard Platinum PayPass/ VISA Platinum PayWave
5.2. Додаткова картка відповідного класу, в рік
1 500 UAH
MasterCard Platinum PayPass/ VISA Platinum PayWave - 500 UAH
5.3. Додаткова картка класом нижче, в рік (за
Будь –яка кількість карток класом нижче – 250 UAH за 1 картку
винятком пункту 5.1)
6. Послуги та сервіси
6.1. Послуга GSM-banking
Не тарифікується
GSM-banking - надання виписок з рахунків клієнтів у вигляді текстових повідомлень з використанням пристроїв мобільного
зв'язку. SMS-повідомлення надходять на наданий Клієнтом номер мобільного телефону, для підключення послуги GSM-банкінг,
після кожної операції на суму понад екв. 100,00 UAH (включно).
6.2. Послуга системи Free Bank
Не тарифікується
Для основної картки типу Mastercard World Elite послугу Concierge Service
надає компанія «Глобал Хелпер». Графік надання послуги: 24/7. Детальну
інформацію можна отримати по номеру 0 800 50 52 55 або на офіційному
сайті компанії www.ukrassist.com.

6.3. Concierge Service

Для основної картки VISA Infinite можливе оформлення послуги Concierge
Service:
1)
від компанії VISA. Графік надання послуги: 24/7. Детальну
інформацію можна отримати по номеру +38044 300 05 03 або на
офіційному сайті компанії www.visa.com.ua.; або
2) від ТОВ «Глобал Хелпер», Графік надання послуги: 24/7. Детальну
інформацію можна отримати по номеру 0 800 50 52 55 або на офіційному
сайті компанії www.ukrassist.com.
В період річного обслуговування картки, послугу Concierge Service можна
оформити один раз.
Для додаткової картки VISA Infinite можливе оформлення послуги
Concierge Service від компанії VISA. Графік надання послуги: 24/7.

Детальну інформацію можна отримати по номеру +38044 300 05 03 або на
офіційному сайті компанії www.visa.com.ua.
В період річного обслуговування картки, послугу Concierge Service можна
оформити один раз.
За умови здійснення транзакцій
картою типу Visa на суму більше 20
В період річного обслуговування
000
грн
протягом
місяця
картки типу Mastercard передбачено
(підраховуються всі операції за
перших два відвідування залів
останні 40 днів, розрахунки за
підвищеного комфорту аеропортів
останні 10 днів не враховуються)
за
програмою
LoungeKey
передбачено
безкоштовне
безкоштовно.
відвідування залів за програмою
6.4. Доступ до залів підвищеної комфортності
Вартість послуги, що надає доступ
LoungeKey – без обмеження по
аеропортів - програма LoungeKey
до залів LoungeKey, понад ліміт
кількості. У випадку недотримання
складає 30,00 дол США на одну
вказаної вище умови, вартість
особу та списуєтсья з рахунку
кожного візиту, складає 32,00 дол.
Клієнта до якого оформлено
США на одну особу та списується
картку, сплачується на користь
автоматично з рахунку клієнта до
Компанії партнера, що надає такі
якого оформлено картку на користь
послуги
Компанії партнера, що надає такі
послуги.
Умови надання послуг можуть змінюватись, детальну інформацію можна отримати на офіційних сайтах компаній:
www.mastercard.ua або www.visa.com.ua
При оформленні або при переоформленні основної платіжної картки, що
була випущена в межах пакету «ELITE PRIVATE+», можуть
6.5. Карта Auto Club передбачає надання послуги
оформлюватися картки Auto Club Ukraine та Auto Club Europe. Детальну
від ТОВ «Гарант-Ассістанс» по всій території
інформацію можна отримати по номеру 044 498-60-02 або на офіційному
України та за її межами
сайті компанії www.garantassistance.com.ua. В період річного
обслуговування картки, карту Auto Club можна оформити один раз.
6.6. Оформлення та обслуговування страхового Послугу страхування виїжджаючих за кордон надає компанія ПАТ
поліса для виїжджаючих за кордон
«Національна акціонерна страхова компанія «ОРАНТА».
6.6.1.
страхування
медичних
витрат При оформленні пакету або при переоформленні платіжної картки, що була
випущена в межах пакету «ELITE PRIVATE+», до основної картки
подорожуючих за кордоном

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 рік. В
період річного обслуговування картки, 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 картки та не відшкодовується клієнтові у разі
відмови від оформлення послуги. Оформленням пакету, клієнт доручає
Банку від його імені перераховувати вартість страхового платежу у розмірі
6.6.2. страхування медичних витрат із заняттями 100% на користь страхової компанії.
ризиковими видами спорту на аматорському рівні Для основної картки VISA Infinite передбачено на вибір клієнта:
та на гірськолижних курортах

страхування подорожуючих від компанії Chubb Insurance South
Africa Limited (поліс може бути оформлений на користь власника
рахунку, який є резидентом) передбачає оформлення Страхового
сертифікату подорожуючих - страхове покриття до 1 млн. дол.США.
В період річного обслуговування картки, Договір страхування можна
оформити один раз;.
або

оформлення Договору 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 рік. В період річного обслуговування картки,
Договір страхування можна оформити один раз
Оформлення на вибір клієнта однієї з наступних послуг:
Послугу добровільного особистого страхування фізичних осіб «COVID-19
STOP» надає компанія ПАТ «Національна акціонерна страхова компанія
6.6.3. Оформлення договору добровільного
«ОРАНТА».
особистого страхування фізичних осіб «COVID-19
При оформленні або при переоформленні платіжної картки, що була
STOP» «ЕКСПРЕС»
випущена в межах пакету «ELITE PRIVATE+», до основної картки
оформлюється Договір добровільного особистого страхування фізичних

6.6.4. Оформлення договору добровільного
медичного страхування COVID-ТЕСТ

осіб «COVID-19 STOP». Договір страхування оформлюється на один рік.
Дія страхового полісу починається через 15 днів з дня оформлення
Договору.
В період річного обслуговування картки, 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 картки та не відшкодовується клієнтові у разі
відмови від оформлення послуги.
Оформленням пакету, клієнт доручає Банку від його імені перераховувати
вартість страхового платежу у розмірі 100% на користь страхової
компанії.
Послугу добровільного медичного страхування COVID-ТЕСТ надає
компанія ПАТ «Національна акціонерна страхова компанія «ОРАНТА».
При оформленні або при переоформленні платіжної картки, що була
випущена в межах пакету «ELITE PRIVATE+», до основної картки
оформлюється Договір добровільного медичного страхування COVIDТЕСТ. Договір страхування оформлюється на один рік та передбачає 1 тест.
В період річного обслуговування картки, 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 картки та не відшкодовується клієнтові у разі
відмови від оформлення послуги.
Оформленням пакету, клієнт доручає Банку від його імені перераховувати
вартість страхового платежу у розмірі 100% на користь страхової компанії.

6.7 Преміальні
Mastercard/Visa

послуги

в

Аеропортах

Держатель картки Mastercard World
Elite
може
безкоштовно
скористатись
наступними
послугами в аеропортах, за умови
здійснення транзакцій в торговосервісній мережі на суму більше
6000 грн за останні 30+5 днів до
подорожі (не враховуються останні
5 дні, а також вихідні перед
вильотом):
 Бізнес-зала
в
аеропорту
«Бориспіль», термінал D і F, зона
міжнародних вильотів,
 Fast Line на вильоті та на
прильоті (Бориспіль, термінал D і
F),
від
 Fast Line на вильоті та на
прильоті (Київ_Жуляни),
 Бізнес-зала в аеропорту «Київ»
(Жуляни), зона міжнародних
вильотів,
 Бізнес-зала
в
аеропорту
«Бориспіль», терміналі D і F, зона
вильотів по Україні,
 Прискорена реєстрація на рейс та
здача
багажу
(Бориспіль,
термінал D і F),
 Бізнес-зала в аеропорту «Львів»,
зона міжнародних вильотів та
зона вильотів по Україні ,
 Бізнес-зала
в
аеропорту
«Харків», зона міжнародних
вильотів

Держатель Visa Infinite картки може
безкоштовно
скористатись
наступними послугами в аеропортах,
за умови здійснення транзакцій
торгово-сервісній мережі на суму
більше 20 000 грн за останні 40 днів
до подорожі (не враховуються
розрахунки за останні 10 днів):
 відвідування Зали LoungeKey,
 пакування багажу в Аеропорту
Бориспіль,
 FAST LINE на виліт в Аеропорту
Бориспіль,
 FAST LINE на приліт в
Аеропорту Бориспіль.
 Швидка
здача
багажу
та
реєстрація на рейс (стійка № 48 в
зоні
міжнародних
рейсів
аеропорту "Бориспіль"

 Fast Track у зоні вильоту в Італії
в таких аеропортах як: Венеція
(ім. Марко поло), Рим Фьюмчино
(ім. Леонрадо да Вінчі), Сардінія
Кальярі Ельмас
Бізнес-зали Mastercard у світових
столицях:
 Будапешт, аеропорт ім. Ференца
Ліста 1-й поверх терміналу
SkyCourt;
 Бухарест, аеропорт ім. Анрі
Коанда
1-й
поверх,зона
міжнародних вильотів;
 Відень, аеропорт Швехат (три
бізнес-зали): Sky Lounge – в зоні
реєстрації №3 на 2-му рівні; Jet
Lounge – в зоні реєстрації №1 і
№2 на нижньому поверсі;AIR
Lounge – термінал №1 або №2.
 Прага, аеропорт ім. Вацлава
Гавела, термінал 1
 Міжнародний
аеропорт
Кишинева
 Міжнародний аеропорт Батумі;
Тбілісі, аеропорт ім. Шота
Руставелі;

Держатель
картки
Mastercard
Platinum
може
безкоштовно
скористатись
наступними
послугами в аеропортах, за умови
здійснення транзакцій торговосервісній мережі на суму більше
6000 грн за останні 30+5 днів до
подорожі (не враховуються останні
5 дні, а також вихідні перед
вильотом):

Держатель картки Visa Platinum
може безкоштовно скористатись
наступними послугами в аеропортах,
за умови здійснення транзакцій
торгово-сервісній мережі на суму
більше 5 000 грн за останні 40 днів до
подорожі
(не
враховуються
розрахунки за останні 10 днів):
•

2 візити в Зали LoungeKey;

 Бізнес-зала
в
аеропорту 
2
пакування
багажу
в
«Бориспіль», термінал D і F, зона Аеропорту Бориспіль.
міжнародних вильотів,
 Fast Line на вильоті та на Оплата вказаних вище послуг понад
прильоті (Бориспіль, термінал D і зазначену кількість списується з
рахунку Клієнта на користь Компанії
F),
 Fast Line на вильоті та на партнера, згідно її тарифів, діючих на
момент надання послуги.
прильоті (Київ_Жуляни),
 Fast Track у зоні вильоту в Італії
в таких аеропортах як: Венеція
(ім. Марко поло), Рим Фьюмчино
(ім. Леонрадо да Вінчі), Сардінія
Кальярі Ельмас
Держатель картки погодився з умовами та стандартами пакетів обслуговування Mastercard Premium Airport / VISA Airport та
приєднався до них у повному обсязі.
Держатель картки надав згоду на обробку персональних даних, у відповідності до Закону України «Про захист персональних
даних».
Перелік сервісів в аеропортах може оновлюватись, детальну інформацію за переліком послуг від Mastercard / VISA в Аеропортах
можна отримати на офіційних сайтах компаній відповідної платіжної системи: www.mastercard.ua та www.visa.com.ua.
Додаткові доступні послуги та сервіси не вказані в пакеті, можна придбати додатково згідно діючих тарифів Компаній партнерів.
7. Поповнення рахунку

7.1. Поповнення рахунку через касу Банка в
готівковій формі з використанням
та без
використання картки
7.2. 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)
- з рахунків, відкритих в інших Банках
- з рахунку відкритого в Банку: юридичної особи,
фізичної особи-підприємця, адвоката
- від продажу/погашення та виплати купонного
доходу за ОВДП з рахунків в Банку
8. Безготівкові перекази з рахунків:
- Безготівковий переказ власних коштів між своїми
рахунками в Банку
- безготівковий переказ кредитних коштів
- безготівкова оплата товарів та послуг
- безготівковий переказ власних коштів з рахунку в
національній валюті на рахунки клієнтів фізичних
осіб Банку, юр. осіб Банку та ФОП Банку
- безготівковий переказ власних коштів з рахунку
на інші банки в нац. валюті
- безготівковий переказ власних коштів з рахунку
на інші банки в іноз. валюті

не тарифікується

не тарифікується (За умови, що рахунок в Цінних паперах, відкрито в
рамках тарифного плану "Смальта)
не тарифікується
4%
не тарифікується
0,15% min 50 UAH, max 5 000 UAH
0,6% min 100 UAH/max 5000 UAH
0,6% min 10 USD/10 EUR

У випадку здійснення безготівкового переказу власних коштів з рахунку на інші банки в іноз. валюті, в межах лімітів в системі
«Е-ліміти», окремо сплачується комісія за перевірку документів для здійснення переказу в межах лімітів в системі «Е-Ліміти».

Комісія сплачується за курсом НБУ на дату здійснення операції. Якщо безготівковий переказ здійснюється в швейцарських
франках / британських фунтах стерлінгів, то мінімальний та максимальний тариф обраховується в гривні по офіційному
кроскурсу валют від лімітів, встановлених для граничних тарифів у доларах США, на дату здійснення операції.
Переказ коштів для розрахунків за
не тарифікується (За умови, що рахунок в Цінних паперах, відкрито в
рамках тарифного плану "Смальта)
операціями з ОВДП на рахунки Банку
9. Безготівкова оплата за товари та послуги
не тарифікується
10. Зняття коштів з рахунку
10.1. Зняття власних готівкових коштів на території України
- з карткою чи без картки через касу Банку
0,6%
Комісія за зняття коштів в іноземній валюті, з використанням платіжної
картки або без використання картки через касу банку, списується з рахунку
- в банкоматі Банку
в іноземній валюті у сумі, достатній для сплати комісійної винагороди в
гривні за курсом, встановленим банком на дату продажу іноземної валюти
0.75%
З діючим переліком банків-партнерів можна ознайомитись на сайті Банку.
- в касі чи банкоматі банків-партнерів
Тарифікація зняття коштів в касі банку - партнера здійснюється згідно
тарифів банків- партнерів, встановлених за зняття готівки в їх касах з
використанням платіжних карток інших банків.
1,5% + 5 UAH
У випадку, якщо зняття готівкових коштів з картки здійснюється єдиною
- в касі чи банкоматі інших банків
транзакцією одночасно за рахунок дебетового залишку та кредитних
коштів, фіксована сума 5 UAH (на території України) до встановлених
тарифів списується як за одну транзакцію і повторно не стягується.
1,5% + екв. 5 USD
У випадку, якщо зняття готівкових коштів з картки здійснюється єдиною
10.2. Зняття власних готівкових коштів по карті за
транзакцією одночасно за рахунок дебетового залишку та кредитних
межами України
коштів, фіксована сума екв. 5 USD (за межами України) до встановлених
тарифів списується як за одну транзакцію і повторно не стягується.
10.3. Зняття кредитних готівкових коштів на території України
- з карткою чи без картки через касу Банку, в
4%
банкоматі Банку, в касі чи банкоматі банків- З діючим переліком банків-партнерів можна ознайомитись на сайті Банку.
партнерів
Тарифікація зняття коштів в касі банку - партнера здійснюється згідно

- в касі чи банкоматі інших банків

10.4. Зняття кредитних готівкових коштів по карті
за межами України

тарифів банків- партнерів, встановлених за зняття готівки в їх касах з
використанням платіжних карток інших банків.
4 % + 5 UAH
У випадку, якщо зняття готівкових коштів з картки здійснюється єдиною
транзакцією одночасно за рахунок дебетового залишку та кредитних
коштів, фіксована сума 5 UAH (на території України) до встановлених
тарифів списується як за одну транзакцію і повторно не стягується.
4% + екв. 5 USD
У випадку, якщо зняття готівкових коштів з картки здійснюється єдиною
транзакцією одночасно за рахунок дебетового залишку та кредитних
коштів, фіксована сума екв. 5 USD (за межами України) до встановлених
тарифів списується як за одну транзакцію і повторно не стягується.

10.5.Тариф за конвертацію валюти, якщо валюта
не тарифікується
операції відрізняється від валюти рахунку
11. Безготівкова покупка/продаж/обмін валюти на міжнародному валютному ринку
11.1. Продаж валюти за гривню
11.2. Покупка валюти за гривню
11.3. Продаж іноземної валюти при надходженні з0,3% min 100 UAH, max 5 000 UAH
за кордону
11.4. Обмін однієї іноземної валюти на іншу на
міжбанківському валютному ринку
12. Кредитний ліміт
12.1. Пільговий період
до 05 числа місяця, що йде через один місяць після звітного
12.2. Можливий кредитний ліміт
до 1 млн. грн.
12.3. Плата за користування кредитом:
12.3.1. пільгова процентна ставка (% річних)
0,01%
Детальна інформація по пільговому періоду кредитування і умов нарахування пільгової процентної ставки відображена в
Універсальному договорі банківського обслуговування клієнтів-фізичних осіб в АТ «Банк Кредит Дніпро».
12.3.2. базова процентна ставка (% в місяць)
3,4%
12.4. Плата за користування кредитом на
56 % + 100 UAH (100 UAH – за кожен випадок виникнення простроченої
прострочену заборгованість по кредиту
заборгованості)
12.5. Розмір мінімального щомісячного
2% від суми заборгованості та нараховані проценти і комісії
обов’язкового платежу

12.6. Періодичність погашення мінімального
з 06 числа місяця, наступного за звітним по 05 число місяця, що йде через
щомісячного обов’язкового платежу і нарахованих
один місяць після звітного
процентів
13. Надання офіційної довідки про стан рахунку
не тарифікується
14. Надання офіційної розширеної довідки про стан
рахунку (в тому числі, для надання в податкові
не тарифікується
органи)
15. Доплата за термінове виготовлення довідки
200 UAH
(виписки)
16. Надання офіційної виписки по рахунку на
300 UAH
паперовому носії об’ємом понад 25 сторінок
17. Надання консультаційних та інформаційних
500 UAH за годину, в т. ч. ПДВ 83,33 грн
послуг по банківським та фінансовим послугам
18. Перевірка документів для здійснення переказу
3 000 UAH
за кордон в межах лімітів в системі «Е-ліміти»
(Валютні операції проведені в системі «Е-Ліміти».)
19. Надання довідки щодо лімітів (отримання
Не тарифікується
та/або анулювання) з системи «Е-Ліміти»
20. Переоформлення картки в період дії :
20.1. за ініціативою клієнта переоформлення
250 UAH
картки при втраті, крадіжці та інше
20.2. за ініціативою Банку переоформлення
не тарифікується
картки, в т.ч. скомпрометовані картки
Додаткові 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.
- 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.
Загальні умови до тарифів розміщені за посиланням:
https://creditdnepr.com.ua/umovy-ta-pravyla/pryvatnym-kliyentam/taryfy-pryvatnym-kliyentam
- Встановлення кредитного ліміту можливо тільки в національній валюті.
- Під тарифом «Не тарифікується» мається на увазі, що зазначені послуги та сервіси включені у вартість інших послуг,
передбачених цим пакетом за оформлення, користування та обслуговування картки, а також операцій за рахунком.

