
  
  

Додаток 22 до протоколу КБФО № 47.1  

від 13.08.2018 р.  

  

Тарифи Банку по обслуговуванню пакету «ВІЛЬНІ КОШТИ» з випуском карт*  
  

Тип карт  
  

VISA  

Classic  

Instant Issue/ 

VISA  

Classic  

VISA Gold Pay  

Wave  
  

Додаткові умови  

Назва операції/послуги  Розмір тарифу  

Валюта рахунку  UAH, USD, EUR  -  

Термін дії карти  5 років  -  

1. Відкриття та обслуговування рахунку  

1.1. Оформлення та 

обслуговування картки в рік  

Не тарифікується  -  

  
  

1.2. Плата за 

оформлення та 

обслуговування 

картки, в місяць  

Умова    Умова  Платі 

ж  

-  

сума 

транзакцій за 

місяць, екв.  

  

  Не   

тарифіку 

ється  

  

більше  
5 000  

UAH  

Не 

тарифік 

ується  

Тариф за оформлення та 

обслуговування картки 

VISA Gold Pay Wave в 

місяць за умови, що 

загальна сума залишків 

по рахункам клієнта від  

250  000  UAH  

 (еквівалент), картка 

VISA  

Gold  PayWave  - 

«БЕЗКОШТОВНО».  

БЕЗКОШТОВНО може 

оформлюватись тільки 

одна картка. Щомісячно 

банк аналізує умови щодо 

суми транзакцій і 

залишків по рахунках 

відкритих, відкритих в 

пакеті «Вільні кошти». 

Комісія не сплачується за 

перший повний місяць з 

дня в якому було 

оформлено пакет.  

залишок 

коштів на 

кінець місяця, 

екв.  

більше 
250 000  

UAH  

сума 

транзакцій за 

місяць, екв.  

до 5 000  

UAH  

20 UAH 

  
залишок 

коштів на 

кінець місяця, 

екв.  

до 250 000 

UAH  

  
  
  

1.3. Додаткова картка відповідного 

класу, в рік:  

  
  

10 UAH  

  
  

100 UAH  

2. Операції по рахунку  



2.1.  

Поповнення 

рахунку 

через касу 

Банка в  

- без використання 

картки  

1% мін. екв. 10 UAH  -  

- з використанням 

картки  

Не тарифікується  -  

 

готівковій 

формі  

   

  
  
  
  

2.2.  

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)  

  
  
  

0.75 %  

-  

- з рахунків в інших  

Банках  

-  

- з рахунку 

відкритого в Банку: 

юридичної 

особипідприємця, 

адвокати  

-  

2.3. Зняття 

готівки на 

території 

України  

- в касі та  

банкоматах Банку  

Не тарифікується  -  

- в касі чи банкоматі 

банків-партнерів**  

0,75 %  -  

- в касі чи банкоматі 

інших банків  

1.5 % + екв. 5 UAH  -  

2.4. Зняття готівки по карті за 

межами України  

1.5 % + екв. 5 USD  -  

2.5. Зняття готівки через касу  

Банку без використання картки  

Не тарифікується  -  



2.6. Безготівковий переказ коштів 

між своїми рахунками в Банку  

1% мін. екв. 10 UAH  -  

3. Додаткові послуги та сервіси  

3.1. Послуга системи Free Bank  Не тарифікується    

3.2. Послуга GSM-banking  Не тарифікується  GSM-banking - надання 

виписок з рахунків 

клієнтів у вигляді 

текстових повідомлень з 

використанням пристроїв 

мобільного зв'язку. 

SMSповідомлення 

надходять на наданий 

Клієнтом  

  номер мобільного 

телефону, для 

підключення послуги 

GSM-банкінг, після 

кожної операції на суму 

понад екв. 100,00 UAH 

(включно).  

Тарифи Банку по обслуговуванню пакету «ВІЛЬНІ КОШТИ» без випуску картки  
  

Найменування послуг   Тариф  

Валюта рахунку   UAH, USD, EUR  

1. Відкриття та обслуговування рахунку   

1.1. Відкриття поточного рахунку (2620)   Не тарифікується  

2. Розрахунково-касове обслуговування   

2.1.  

Поповне 

ння  

рахунку  

в 

безготівк 

овій 

формі  

- з інших рахунків фізичних осіб, 

відкритих в Банку  

 Не тарифікується  

- з рахунків в інших Банках  0.75 %  

 

- з рахунку відкритого в Банку: 

юридичної особи, фізичної особи, 

адвоката  

2.2. Видача готівкових коштів в касі Банку   Не тарифікується  

3. Додаткові послуги та сервіси   

3.1. Послуга системи Free Bank   Не тарифікується  

  

*Загальні умови до тарифів розміщені 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        

https://creditdnepr.com.ua/sites/default/files/zagaln_taryfy_vnutrennyy_y_vneshnyy_sayt.pdf
https://creditdnepr.com.ua/map
https://creditdnepr.com.ua/map

