
   
 

 Витримка із Загальних тарифів    
 

   
 Тарифи на приймання та переказ грошових коштів від Платників та надання додаткових послуг Платникам через каси 

Банку 

Розрахунково-касове обслуговування без відкриття рахунків   

№   Найменування послуги   Тариф   

5.1.   

Приймання та переказ грошових коштів, прийнятих від Платників14 

для подальшого перерахування на рахунки Отримувачів15 (за 

відсутності укладеного договору з Отримувачем про надання послуг 

з прийому платежів)   

1% (мін. 30.00 грн.) 

5.2.   

Приймання та переказ грошових коштів від Платників для 

подальшого перерахування на рахунки Отримувачів (за наявності 

укладеного договору з Отримувачем про надання послуг з прийому 

платежів)   

Тарифікується згідно Розділу III. Тарифи Банку для Отримувачів та Платників 

на послугу «Приймання платежів при наявності укладеного договору з  

Отримувачем про надання послуг з прийому платежів»   

5.3.   Переказ коштів в межах відділень ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (в 

рамках грошових переказів FREESEND)   

0.5% (мін. 30.00 грн.)   

5.3.1.   Уточнення реквізитів, розслідування, повернення, зміна умов 

платежу, за умови, що переказ коштів здійснюється в UAH   

Не тарифікується   

5.4.   Перерахунок готівкових коштів в національній валюті та іноземній 

валюті без подальшого їх зарахування на рахунки:   

0.10 грн. за 1 банкноту (мін. 20.00 грн.)   

5.5.   Обмін банкнот меншого номіналу  на банкноти  більшого:   1.5% (стягується з Платника при обміні більше 20 банкнот), мін. 50.00 грн.   

5.6.   Обмін банкнот більшого номіналу на банкноти меншого номіналу:   1.5% (стягується з Платника при обміні суми більше 200.00 грн.), мін. 50.00 

грн.   

5.7.   Обмін монет на банкноти (в національній валюті):   1.5% (стягується з Платника при обміні монет в кількості більше 100.шт.), мін. 

50.00 грн.   

5.8.   Визначення та підтвердження справжності та платіжності банкнот в іноземній валюті:   

5.8.1.   від 1 до 20 купюр   0.75 грн.  за 1 банкноту   

5.8.2.   більше 20 купюр   0.50 грн.  за 1 банкноту   

   

14 - Фізичні особи та фізичні особи –підприємці.   

   

15 - Юридичні особи та фізичні особи –підприємці.   

   

   

Розділ III. Тарифи Банку для Отримувачів1 та Платників2 на послугу «Приймання платежів при наявності 

укладеного договору з Отримувачем про надання послуг з прийому платежів» ***   

№   Найменування послуги   
Канал обслуговування   

Тариф для Отримувача2   Тариф для Платника3   

1.   

У разі якщо відповідно до укладеного Договору про 

надання послуг з прийому платежів, комісію сплачує 

Отримувач:    

Касси Банку   

1% мін 30.00 грн. за платіж   не тарифікується   ПТКС   

ДБО «Free Bank»   

2.    

У разі, якщо відповідно до укладеного Договору про 

надання послуг з прийому платежів, комісію сплачує 

Отримувач та Платник окремо:   

Касси Банку   

1% мін 15.00 грн. за платіж   

15.00 грн. за платіж   

ПТКС   5.00 грн. за платіж   

ДБО «Free Bank»   3.00 грн. за платіж   

3.   

У разі якщо відповідно до укладеного Договору про 

надання послуг з прийому платежів, комісію сплачує  

Платник:   

Касси Банку   

не тарифікується   

1%  мін. 30.00 грн. за платіж   

ПТКС   5.00 грн. за платіж   

ДБО «Free Bank»   3.00 грн. за платіж   

  
***  

  При наявності Розпорядження про встановлення/затвердження індивідуального тарифу, пріоритетним є індивідуальний тариф.   

1 - Отримувачем вважаються юридичні особи та фізичні особи –підприємці.   

2 – Платником вважаються:  фізичні особи, при наданні послуги через «Каси 

Банку , ПТКС, ДБО «Free Bank» .  фізичні особи-особи –підприємціі  при наданні 

послуги через «Каси Банку» .   

   


