
 
 

 
 
 

ТАРИФНИЙ ПАКЕТ «БІЗНЕС» 

1. Послуги, які не ввійшли до ТП «БІЗНЕС» 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 тарифних пакетів1/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 2) не тарифікується без ПДВ Разова комісія. Сплачується в день відкриття 

кожного поточного рахунку 

1.2. Розрахунково-касове обслуговування рахунку (ів) 549 UAH без ПДВ 

Щомісячна комісія. Сплачується при наявності 
обороту за рахунком(ами) в останній день місяця 
або при закритті рахунку (ів) у разі наявності 
обороту за рахунком(ами) в поточному місяці 
закриття рахунку(ів) 

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

3.5. 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 1.0% 
min 100 UAH   без ПДВ Разова  комісія. Сплачується від суми отриманих 

готівкових коштів за день 

4.3.  Приймання готівкових коштів від Клієнта для зарахування на його поточний 
рахунок не тарифікується без ПДВ - 

5. ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ 3  
5.1. Проведення платежів в іноземній валюті за допомогою системи дистанційного обслуговування (OUR/BEN/SHA) 4:  

5.1.1.    внутрішньобанківські платежі не тарифікується без ПДВ - 

5.1.2.    вихідних зовнішніх платежів в EUR 0,1% (min 35 EUR max 
100 EUR) без ПДВ Разова комісія. Сплачується за кожне платіжне 

доручення в день здійснення операції 5.1.3.    вихідних зовнішніх платежів в USD 0,1% (min 25 USD max 
100 USD) без ПДВ 

6. ПОСЛУГИ НА ОПЕРАЦІЇ НА МВРУ, МВР 5  

6.1. Купівля-продаж/конвертація безготівкової іноземної валюти 

До 70 000 000,00 UAH 
еквівалента -0.15% 

min 50 UAH   
від 70 000 000,01 UAH 

еквівалента - 0.08% 

без ПДВ Разова комісія. Сплачується в день здійснення 
операції  

 

1 Підключення ТП «МАЛИЙ» клієнтам-юридичним особам не здійснюється.  
2 Формування статутного фонду шляхом внесення готівкових коштів на поточний рахунок (для формування статутного фонду) не тарифікується. 
3  Комісія утримується в гривні за курсом НБУ на дату здійснення операції. 
4 При виборі клієнтом типу витрат платежу: 
- OUR – комісія Банку сплачується відправником платежу; 
- BEN – комісія Банку сплачується отримувачем платежу; 
- SHA – витрати ПАТ «Банк «Кредит Дніпро» покладаються на Платника, витрати інших банків на Бенефіціара. 
5 Комісія за купівлю/продаж іноземної валюти утримується 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. 
 

 
 
 

 


