
№ Розмір тарифу

1.1. Безкоштовно

1.2.
VISA Classic 

VISA Classic Instant

1.3. 5 років

1.4. UAH 

1.4.1. не надається

1.5. Безкоштовно

1.6. 100 UAH

1.7. 100 UAH

1.8. Не передбачено

1.9. 56%

1.10. 1%

2.1.

2.1.1. Безкоштовно

2.1.2. Безкоштовно

2.2.

2.2.1. Безкоштовно

2.2.2. Безкоштовно

2.2.3. Безкоштовно

2.2.4. Безкоштовно

2.2.5. Безкоштовно

2.2.6. Безкоштовно

2.7. Безкоштовно

3.1. Безкоштовно

3.2.

3.2.1. 0.5% (мін.5 UAH )

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4. 0.5% (мін.5 UAH )

3.3. 2%

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3. 0.5% (мін.5 UAH )

4.2.

4.2.1. Безкоштовно

4.2.2. Безкоштовно

4.2.3.
0,3% від суми платежу

мін. 5 грн, макс. 500 грн

4.3. 0.5% (мін.5 UAH )

4.4. Безкоштовно

4.5.

4.5.1.

4.5.2.

4.6.

4.6.1. Безкоштовно

4.6.2. Безкоштовно

4.6.3.
0,3% від суми платежу

мін. 5 грн, макс. 500 грн

4.6.4.

4.6.5.

4.6.6. Безкоштовно

4.7. 0.5%

Переказ коштів на рахунок фізичної або юридичної особи для оплати нерухомості/ товару / послуг в рамках затверджених 

кредитних продуктів Банку

РОЗДІЛ 4. ПЕРЕКАЗ КОШТІВ

Переказ коштів для розрахунків за операціями з ОВДП на рахунки Банку

Переказ коштів на рахунки інших осіб Банку

На власні рахунки

Перекази коштів через банкомати Банку

Переказ коштів між власними рахунками

Перекази коштів через відділення Банку з поточного рахунку на рахунки фізичних і юридичних осіб

(послуга надається тільки в будні дні з 09:00 до 17:00)

Безкоштовно

Безкоштовно

Безкоштовно

Перекази коштів на рахунки інших осіб Банку

Перекази коштів на рахунки в інших банках

Переказ коштів з використанням платіжної картки Банку через обладнання інших банків (переказ Р2Р - технологія VISA 

Direct/MoneySend)

Переказ коштів з картки українського банку на картку АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» через сайт Банку

На рахунки інших осіб в Банку

Переказ коштів між власними картками

Перекази з картки на картку у Freebank

Переказ коштів на картки інших осіб Банку

Переказ коштів на картки емітовані іншими банками

Перекази коштів між власними рахунками

Перекази з рахунку на рахунок у Freebank

Оформлення однієї додаткової картки VISA Classic/ VISA Classic Instant на ім'я: Клієнта/іншої особи (строк дії додаткової картки 

не може бути більшим за строк дії основної картки в пакеті)

Плата за користування несанкціонованим овердрафтом (% річних)

Без використання картки

З використанням картки

Поповнення рахунку у безготівковій формі:

Безкоштовно
В касі чи банкоматі Банку з використанням картки

В касі чи банкоматі інших банків-партнерів*

В касі чи банкоматі інших банків

Зняття готівки на території України

В касі чи банкоматі Банку без використання картки

Нарахування відсотків на залишок по рахунку

Відкриття декільких рахунків до основної картки у валюті: USD / EUR / RUB / GBP 

ТАРИФИ БАНКУ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК

при оформленні заявки на отримання кредиту в системах Банку для приватних клієнтів фізичних осіб

Додаток 1 до протоколу КБФО № 123.1 від 24.12.2021 року

З рахунків відкритих в інших Банках

РОЗДІЛ 2. ЗАРАХУВАННЯ КОШТІВ

Поповнення рахунку через касу Банку у готівковій формі

РОЗДІЛ 1. ОБСЛУГОВУВАННЯ КАРТКИ ТА РАХУНКУ

Відкриття рахунку, оформлення та перевипуск основної картки

Тип картки

Назва операції/послуги

Щомісячна комісія за обслуговування неактивного рахунку (неактивним вважається рахунок з використанням картки, на якому 

обліковується залишок коштів і за яким протягом 3-х місяців після закінчення терміну дії картки не була переоформлена картка на 

новий період дії та відсутні поточні надходження на такий рахунок (не враховуються операції, що були ініційовані Банком. У разі, 

якщо залишок на неактивному рахунку з використанням картки менше встановленого тарифу, комісія встановлюється в розмірі 

залишку коштів на цьому рахунку)

Оформлення, перевипуск кожної наступної додаткової картки на ім'я: Клієнта/іншої особи

З рахунків Банку для продажу/погашення і виплати купонного доходу за ОВДП

Строк дії картки

Валюта рахунку

Переказ коштів на рахунок страхової компанії в Банку

Тариф за конвертацію валюти, якщо валюта операції відрізняється від валюти рахунку

На рахунки в національній валюті, відкриті в інших банках

Безготівкова покупка валюти за гривню на міжбанківському валютному ринку (комісія стягується від гривневого еквіваленту 

купленої валюти за курсом НБУ на день здійснення операції)

Зняття готівки за межами України

З використанням платіжної картки Банку через банкомати Банку

З використанням платіжної картки Банку або інших банків через обладнання інших банків  (переказ р2р - технологія Visa 

Direct/МС MoneySend)

З інших рахунків - фізичних осіб, відкритих в Банку

Безготівкова оплата товарів 

РОЗДІЛ 3. ЗНЯТТЯ ГОТІВКИ ТА РОЗРАХУНКИ

З рахунку відкритого в Банку: юридичної особи, фізичної особи підприємця, адвоката

Поповнення рахунку через ПТКС Банку у готівковій або безготівковій формі



5.1.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

5.2.

в банкоматах/ПТКС Банку Безкоштовно

в банкоматах банків-партнерів* 2 UAH 

в інших банках на території України 3 UAH 

в інших банках за межами України екв. 0,50 USD

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5. 2 UAH 

5.3. Безкоштовно

5.4. Безкоштовно

українською мовою Не тарифікується

англійською мовою 100 UAH

5.5.1. Не тарифікується

5.6. 100 UAH

*Інші послуги тарифікуються відповідно до Загальних тарифів, розміщених за посиланням: 

https://creditdnepr.com.ua/umovy-ta-pravyla/pryvatnym-kliyentam/taryfy-pryvatnym-kliyentam

**Перелік діючих банків - партнерів розміщений за посиланням: https://creditdnepr.com.ua/map

РОЗДІЛ 5. ДОДАТКОВІ СЕРВІСИ ТА ПОСЛУГИ

Відновлення паролю для входу

Перерахування коштів для безготівкової купівлі /продажу іноземної валюти з подальшим зарахуванням на власні рахунки 

Операції у Freebank

Операції у банкоматах, POS-терміналах та ПТКС Банку

Установка лімітів по карті на кількість/ суму операцій; інші налаштування та обмеження по карті

Оформлення працівниками Банку довіреностей на розпоряджання рахунком третіми особами для операцій з поповнення рахунку 

будь-яким із способів, передбачених законодавством (довіреність може бути надана власником рахунку). Комісія сплачується за 

примірник довіреності щоразу при оформленні без залучення нотаріуса)

5 UAH 

Друк міні-виписки в банкоматах Банку

5.5.

Перегляд балансу по рахунку з 

використанням картки
5.2.1. 

Друк індивідуальної довідки по клієнту (чек) у банкоматах Банку

Зміна ПІН-коду в банкоматах Банку

Послуга GSM- banking - СМС інформування на номер телефону Клієнта при проведенні операцій на суму понад 100 грн (або 

екв.) 

Оформлення електронного ПІН-коду до основної та додаткових карток 
(для отримання PIN-коду надішліть СМС на номер 9955 відповідно до алгоритму, що міститься за посиланням: https://creditdnepr.com.ua/e-pin.)

Видача довідки про погашення кредиту

Поповнення депозитного вкладу

Відкриття депозитного вкладу

Друк чеку із залишком по балансу в банкоматах Банку

Надання офіційної довідки про стан 

рахунку


