
Додаток 3 до протоколу КБФО № 106.3/1 від 25.11.2021

Вступають в дію з   06.12.2021

більше 20 000 UAH Не тарифікується

менше 20 000 UAH 250 UAH

Mastercard Platinum Contactless VISA Platinum PayWave

• Доступ до залів підвищеної комфортності аеропортів за

програмою LoungeKey - вартість відвідування складає 30,00

доларів США на одну особу (без вимоги до обороту по картці)

•  Доступ до залів підвищеної комфортності аеропортів за 

програмою LoungeKey: 

     - 2 безкоштовних відвідування з карткою Visa Platinum при 

виконанні умови
9 

Кожне наступне відвідування, чи у випадку недотримання умови 

по сумі здійснених покупок,  складає 32,00 дол. США на одну 

особу

•  Бізнес-зала у аеропорту «Бориспіль», терміналі D і F, зона 

міжнародних вильотів,

•  Fast Line на виліт та приліт (Бориспіль, термінал D і F),

•  Fast Line на виліт та приліт (Київ_Жуляни),

• Бізнес-зала у аеропорту «Київ» (Жуляни), зона міжнародних 

вильотів (послуга не передбачена для додаткових карток 

зазначених в п. 5.1),

 • Fast Track у зоні вильоту в Італії у таких аеропортах як: 

Венеція (ім. Марко Поло), Рим Ф'юмчино (ім. Леонрадо да 

Вінчі), Сардинія Кальярі Ельмас

• 2 безкоштовні пакування багажу в аеропорту Бориспіль

• знижка 50% на поїздки з Bolt в аеропорт та назад (4 поїздки в 

місяць, максимальна знижка за поїздку - 200 грн)

- власних коштів з рахунку в національній валюті на рахунки клієнтів фізичних осіб Банку,

юридичних осіб Банку та ФОП Банку
0,15%, min 50 UAH, max 5 000 UAH

9. Безготівкова оплата за товари та послуги у торгівельній мережі та мережі інтернет Не тарифікується

10. Зняття коштів з рахунку

  - власних коштів з рахунку у національній валюті на інші банки 0,8% min 100 UAH/max 5000 UAH

 - в касах чи банкоматах інших банків 

 -  Безготівковий переказ власних коштів за розпорядженням клієнта на рахунок Страхової 

компанії в Банку (за наявності укладених Агентських договорів зі Страховою компанією) не тарифікується 

0.75%

1,5% + 5 UAH
 16

0,8% 
14 - з карткою чи без картки через каси Банку, у банкоматах Банку

 - безготівковий  переказ власних коштів з рахунку в іноземній валюті
12

  на інші банки 0,8% min 10 USD/10 EUR

  - переказ коштів для розрахунків за операціями з ОВДП на рахунки Банку не тарифікується (за умови наявності у Банку рахунку в Цінних паперах)

10.1. Зняття власних готівкових коштів на території України

 - в касах чи банкоматах банків-партнерів
15

  - з рахунків відкритих у Банку: юридичної особи, фізичної особи-підприємця, адвоката

Не передбачено

  - з рахунків інших фізичних осіб, відкритих у Банку

Операції та послуги пакету послуг Тариф

3. Випуск, обслуговування та перевипуск основної картки (одна на вибір)

2. Плата за оформлення та обслуговування основної картки на умовах Пакету послуг в 

рік
 2 

та
1 000 UAH

 1

 щомісячна плата за обслуговування основної картки на умовах Пакету послуг залежно від 

суми операцій покупок у торгівельній мережі та мережі інтернет 
4

3.1. Термін дії картки 3 роки

4. Валюта рахунку UAH /USD/ EUR/ RUB/ CHF/ GBP

4.1. Відкриття декількох рахунків до основної картки в валюті: 

USD/EUR/RUB/CHF/GBP/UAH
не тарифікується

6.2. Послуга системи Free Bank включено до вартості обслуговування

передбачено для основної картки

5. Випуск, обслуговування та перевипуск додаткових карток на ім’я: Клієнта/ іншої 

особи,  вартість яких включена у обслуговування основної картки

Одна картка Mastercard Platinum Contactless/VISA Platinum PayWave 

 та одна будь-яка картка класом нижче

6.3. "Консьєрж сервіс - цілодобова допомога у виконанні буденних чи ділових запитів 

(замовлення квитків, бронювання номерів у готелях, візова підтримка, тощо)

8. Безготівкові перекази з рахунків:

 - власних коштів між своїми рахунками в Банку 

7.1. Поповнення рахунку через касу Банка в готівковій формі з використанням  та без 

використання картки

7.2. Поповнення рахунку в безготівковій формі:

ПАКЕТ ПОСЛУГ З ЕЛІТНИМИ ПЛАТІЖНИМИ КАРТКАМИ

для приватних клієнтів

500 UAH

5.2. Додаткова картка класом нижче (без обмеження кількості), в рік  250 UAH

6. Послуги та сервіси 

6.1. Послуга GSM-banking
6 включено до вартості обслуговування

    6.5.1. оформлення страхового поліса для подорожуючих за кордоном надається для основної картки та включено до вартості обслуговування 
7

6.5. Оформлення договору страхування:

6.4. Карта Auto Club Ukraine  передбачено для основної картки

5.1. Додаткова картка
5
 відповідного класу, в рік

Не тарифікується

  - з рахунків, відкритих в інших Банках

Найменування пакету PLATINUM PRIVATE+

1. Плата за оформлення та обслуговування основної картки на умовах Пакету послуг, в 

рік 
2 3 500 UAH 

1

або 
3

Не тарифікується

   -  кредитних коштів 4%

Не тарифікується- з використанням платіжної картки Банку - переказ через банкомати Банку

  - від продажу/погашення та виплати купонного доходу за ОВДП з рахунків в Банку не тарифікується (за умови наявності у Банку рахунку в цінних паперах)

    8.1. безготівковий переказ коштів у відділенні Банку:
11

6.5.2. страхування медичних витрат, в т.ч. із заняттями ризиковими видами спорту на

аматорському рівні.
Не передбачено

6.7. Додаткові послуги та сервіси не вказані в пакеті, можна придбати додатково згідно діючих тарифів Компаній партнерів.

    6.5.3. оформлення договору добровільного медичного страхування COVID-TECT

5.3. Випуск цифрової картки у електронних гаманцях включено до вартості обслуговування

6.6. Преміальні Послуги
8
 від Платіжної системи Mastercard, Visa, доступні держателю картки 

за умови здійснення обороту покупок карткою карткою Visa
9
 /  Mastercard

10 

 - з використанням платіжної картки Банку або іншого банку через обладнання інших банків 

(переказ Р2Р - технологія VISA Direct/ Mastercard MoneySend)

 - власних коштів у національній валюті з картки Банку на картку іншого банку (Р2Р) 0,5% + 5 UAH

    8.2. безготівковий переказ коштів через систему Free Bank
11

:

 - власних коштів на рахунки, відкриті в Банку Не тарифікується

 - кредитних коштів на будь-які рахунки 4%

0,3%, min 5 UAH max 500 UAH - власних коштів на рахунки, відкриті в інших банках
13



1,5% + екв. 5 USD 
17

10.3. Зняття кредитних готівкових коштів на території України

4%

 13
 за наявності укладеного договору з Отримувачем про надання послуг з прийому платежів тарифікується згідно Розділу ІІІ. Тарифи Банку для Отримувачів (юридичних осіб та фіз осіб підприємців) та Платників (фізичних 

осіб) при наданні послуги "Приймання платежів за наявності укладеного договору з Отримувачем про надання послуг з прийому платежів" через "Каси банку", ПКТС, систему Free Bank

Примітки

 2 
У випадку несвоєчасної оплати річної плати за обслуговування основної картки, основна картка та додаткові безкоштовні картки, додаткові платні картки блокуються на здійснення витратних операцій. Після повної оплати 

річної плати за обслуговування основної картки, основна картка та безкоштовні додаткові картки розблоковуються. 

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.

-Під тарифом "Не передбачено" мається на увазі, що дана послуга не надається 

1
 У випадку несвоєчасної оплати річної плати за обслуговування основної картки в рамках Пакету послуг, вартість обслуговування основної картки за період з дати зарахування коштів до наступної дати сплати річної плати за 

обслуговування картки, стягується у розмірі  тарифу річної плати за обслуговування основної картки на умовах Пакету послуг. 

 
4
 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 та операції Р2Р. 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, у якому було оформлено картку.

10.2. Зняття власних готівкових коштів по картці за межами України

 - з карткою чи без картки через каси Банку, в банкоматах Банку, в касах чи банкоматах 

банків-партнерів
15

 - в касах чи банкоматах інших банків на території України

10.4. Зняття кредитних готівкових коштів по картці за межами України

13. Надання офіційної довідки про стан рахунку 100 UAH

14. Надання офіційної розширеної довідки про стан рахунку (в тому числі, для надання в 

податкові органи)
500 UAH

 
15

 З діючим переліком банків-партнерів можна ознайомитись на сайті Банку. Комісія за зняття коштів у касі банку - партнера здійснюється згідно тарифу банку- партнера,  встановленого за зняття готівки в касах з 

використанням платіжних карток інших банків

4 % + екв. 5 USD 
17

4% + 5 UAH 
16

3 000 UAH

19. Надання довідки на паперовому носії щодо лімітів (про здійснення або анулювання 

переказу коштів) з системи «Е-ліміти»
Безкоштовно

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. Проценти за порушення виконання грошового зобов’язання , що нараховуються на

прострочену заборгованість за Кредитом (% річних)
56%

12. Кредитний ліміт

14
 Комісія за зняття коштів  в іноземній  валюті, з використанням платіжної картки  або без використання картки через касу банку, списується з рахунку в іноземній валюті у сумі, достатній для сплати комісійної винагороди в 

гривні за курсом, встановленим банком на дату продажу іноземної валюти.

12
 У випадку здійснення безготівкового  переказу власних коштів з рахунку на інші банки в іноз. валюті, в межах лімітів у системі «Е-ліміти», окремо сплачується комісія за перевірку документів для здійснення переказу в 

межах лімітів у 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 крос курсу валют від лімітів, встановлених для граничних тарифів у доларах США, на дату здійснення операції.

15. Доплата за термінове виготовлення довідки (виписки) 200 UAH

16. Надання офіційної виписки по рахунку на паперовому носії об’ємом понад 25 сторінок 300 UAH

12.5. Розмір мінімального щомісячного обов’язкового платежу 2% від суми заборгованості та нараховані проценти і комісії

12.6. Періодичність погашення мінімального щомісячного обов’язкового платежу і 

нарахованих процентів
з 06 числа місяця, наступного за звітним по 05 число місяця, що йде через один місяць після звітного

 
16

 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.

 
17

 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.

11
  У разі повернення суми коштів по причині неправильно зазначених реквізитів клієнтом, сума комісії за переказ не повертається

 
 9 

 За умови здійснення покупок карткою типу Visa Platinum на суму більше 5000 грн протягом місяця (підраховуються всі покупки за останні 40 днів, покупки за останні 10 днів не враховуються)

  
5 

 Строк дії додаткової картки не може бути більшим за строк дії основної картки у пакеті 

 
7
 Банк за бажанням клієнта оформляє поліс добровільного страхування подорожуючих за кордон  на користь Клієнта за Генеральним Договором страхування в рамках співпраці з ПАТ «НАСК «Оранта» на умовах 

обслуговування у Пакеті послуг Преміальної платіжної картки. Договір добровільного страхування укладається з Клієнтом не частіше одного разу на один рік за умови здійснення плати за оформлення та обслуговування 

преміальної Платіжної картки. Клієнт компенсує банку вартість полісу у складі плати за оформлення та обслуговування основної преміальної Платіжної картки.

  
8
  Умови надання Преміальних послуг та перелік сервісів у аеропортах  може оновлюватись, детальну інформацію за переліком послуг від Mastercard / VISA  можна отримати на офіційних сайтах компаній відповідної 

платіжної системи: www.mastercard.ua та www.visa.com.ua.

10.5.Тариф за конвертацію валюти, якщо валюта операції відрізняється від валюти рахунку  Не тарифікується
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За умови здійснення покупок карткою типу Mastercard Platinum на суму більше 10 000 грн протягом місяця (підраховуються всі покупки за останні 30+5 днів до подорожі, не враховуються останні 5 днів, а також вихідні 

перед вильотом).

12.1. Пільговий період до 05 числа місяця, що йде через один місяць після звітного

12.2. Можливий кредитний ліміт (надається у гривнях) до 1 млн. грн. 

12.3. Плата за користування кредитом (% в місяць):

  
6
  Повідомлення надходять про операції понад екв.100 UAH включно

20.1. Переоформлення картки за ініціативою клієнта в період дії картки при її втраті, крадіжці 

та інше
250 UAH

20.2. Переоформлення картки за ініціативою Банку, в т.ч. скомпрометовані картки Не тарифікується

17. Надання консультаційних та інформаційних послуг по банківським та фінансовим 

послугам
500 UAH за годину, в т. ч. ПДВ 83,33 грн

18. Перевірка документів для здійснення переказу за кордон в межах лімітів у системі «Е-

ліміти»

 3
 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.

0,4% min 100 UAH, max 5 000 UAH
11.2. Покупка валюти за гривню

11.3. Обмін однієї іноземної валюти на іншу на міжбанківському валютному ринку

11. Безготівкова покупка/продаж/обмін валюти на міжнародному валютному ринку

11.1. Продаж валюти за гривню, в т.ч. при надходженні іноземної валюти з-за кордону 


