
 

Додаток 6 до протоколу КБФО № 99.1 від 05.11.2021 року 

 

ТАРИФИ БАНКУ З ОБСЛУГОВУВАННЯ КАРТОК 

 

для клієнтів PORTMONE 

 

(які оформили платіжну картку «Portmone CARD») 

 

Найменування тарифу з обслуговування 

карток 

PORTMONE CARD 

Вартість тарифу з обслуговування карток 

Назва операції/послуги Розмір тарифу Додаткові умови 

1. Плата за оформлення та обслуговування 

тарифу з обслуговування карток 
в рік. 

 

 
 

Не тарифікується 

 

- 

2. Плата за оформлення та обслуговування 

тарифу з обслуговування карток 
в місяць. 

- 

Наповнення тарифу з обслуговування карток 

3. Параметри основної/додаткової картки 

3.1.Платіжна картка VISA REWARDS (co-branding 
PORТMONE) / VISA REWARDS  (co-

branding PORТMONE) Instant Issue 

- 

3.2. Строк дії картки 3 років - 

4. Параметри рахунку 

4.1. Валюта рахунку UAH - 

4.2. Відкриття декількох рахунків до основної 

картки в валюті: UAH/ USD/ EUR/ RUB/ GBP 

 

Не передбачено 
- 

5. Додаткові картки 



5.1. Додаткова картка до основної картки на ім’я 
власника тарифу / близьку особу / дитину 

 

Не передбачено 
- 

6. Кредитний ліміт 

6.1. Пільговий період до 05 числа місяця, що йде через один 

місяць після звітного 

- 

6.2. Можливий кредитний ліміт до 1 млн. грн. - 

6.3. Плата за користування кредитом:- 

6.3.1. процентна ставка на пільговий період (% 
річних) 

 
 

0,01% 

Детальна інформація по пільговому 
періоду кредитування і  умов 
нарахування пільгової процентної ставки 
відображена в п. 6.11.20. Універсального 
договору банківського обслуговування 
клієнтів-фізичних осіб в  
АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО». 

6.3.2. базова процентна ставка (% в місяць) 4% - 

6.4. Проценти за порушення грошового зобов’язання 

(% річних) 

 
56 % від простроченої заборгованості 

за кредитом за кожен день 
прострочення  

 

 
- 

6.5. Розмір мінімального щомісячного обов'язкового 

платежу 

2% від суми заборгованості 

та нараховані проценти і 

комісії 

- 

6.6. 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 

 
 

- 

7. Послуги та сервіси 

7.1. Послуга GSM-banking Не тарифікується - 

7.2. Послуга системи FreeBank - 
  



8. Поповнення рахунку та безготівкові перекази 

 

 

8.1. Поповнення 

 

 

Не тарифікується 

Поповнення рахунку будь- яким 

способом: в готівковій чи безготівковій 

формі, з використанням картки чи без 

картки, в т.ч. перекази через банкомати 

Банку, перекази Р2Р, з будь-яких інших 

рахунків, відкритих в інших банках або 

відкритих в Банку. 

 

 
8.2. Безготівковий переказ  кредитних коштів 

 

5% 

У разі повернення суми коштів по 

причині неправильно зазначених 

реквізитів клієнтом, сума комісії за 

переказ не повертається. При наявності 

додаткових карт у клієнта, комісія 

списується за тарифом основної картки. 

8.3. Безготівковий переказ власних коштів між своїми 
рахунками в Банку 

Не тарифікується - 

8.4. Безготівкова оплата товарів та послуг Не тарифікується - 

9. Зняття коштів з рахунку 

9.1. Зняття готівки на території України:  - 

9.1.1. В касі чи 

банкоматі Банку 

за рахунок  власних 
коштів 

 

0,75% 
- 

за рахунок                                                                кредитних 
коштів 

 

5% 
- 

9.1.2. В касі чи 
банкоматі банків – 

партнерів* 

за рахунок  власних 
коштів 

 

0,75% 
- 

за рахунок 

кредитних  коштів 

 

5% 
- 

9.1.3. В касі чи 

банкоматі інших банків 

за рахунок власних 
коштів 

 

0,75% 
- 

за рахунок кредитних 
коштів 

 

5% 
- 



9.2. Зняття готівки по карті 

за межами України 

за рахунок власних 
коштів 

 

0,75% 
- 

за рахунок 

кредитних коштів 

 

5% 
- 

 

9.3. Грошова винагорода за активацію кредитного 

ліміту 

 
 

62,11 UAH 

Зараховується одноразово на рахунок 

клієнта протягом двох робочих днів 

після активації кредитного ліміту 

Контакт-центром. 

10. Додаткові тарифи  

 
 

10.1. Страхування життя позичальника, % на 

місяць 

 

 

1% 

Сума розраховується від суми 

заборгованості на останній день місяця. 

У разі надання послуги договір 

страхування укладається з СК «АСКА 

Страхування Життя» або СК «ПЗУ 

Україна страхування життя». 

10.2. Термінове оформлення картки  

 

Не тарифікується 

- 

10.3. Повторна виписка по рахунку - 

 

10.4. Оформлення довіреності на розпорядження 

рахунком 

Довіреність може бути надана 

власником рахунку на розпорядження 

поточним рахунком з використанням 

платіжної картки. 

10.5.Плата за перегляд балансу по рахунку з 

використанням картки в банкоматах банків- 

партнерів * 

 

 

 

 

Не тарифікується 

- 

10.6. Використання сервісів на платіжному 

порталі Portmone.com 

- 

10.6.1. Оплата Комунальних платежів, Інтернет, 
Телебачення, Телефонія, Охорона 

Комісія за сплату не нараховується, 

якщо Клієнт виконує сплату рахунків та 

вказаних послуг виключно Карткою 

“Portmone CARD” в АТ «БАНК         

КРЕДИТ ДНІПРО». Комісія за сплату не 

нараховується на всі платежі на рахунки 

компаній партнерів, що входять до 

10.6.2. Оплата послуг мобільного зв’язку 

10.6.3. Оплата за довільними реквізитами 

10.6.4. Платежі до бюджету 

10.6.5. Оплата послуг дистрибуції 



10.6.6. Передплата на періодичні видання Тарифного плану «Місяць» згідно умов 

Тарифного плану «Місяць».    

Тарифний    план «Місяць» становить 

0,00 грн., якщо Клієнт виконує сплату 

всіх рахунків та послуг в своєму    

кабінеті    виключно Карткою. 

 

10.6.7. Оплата послуг страхування 

 

10.6.8. Переказ коштів з картки “Portmone CARD” на 

картку будь-якого банку України 

 
 

0,5% + 2,5 грн. 

За рахунок кредитних коштів додатково 

застосовується тариф Банку по 

обслуговуванню кредитних карток згідно 

п.8.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
10.6.9. Переказ коштів з картки “Portmone CARD” на 

картку “Portmone CARD” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Не тарифікується 

За рахунок кредитних коштів додатково 

застосовується тариф Банку по 

обслуговуванню кредитних карток згідно 

п.8.2. 

Зареєстровані в системі portmone.com 

користувачі можуть виконувати грошові 

перекази на картку “Portmone CARD” в 

АТ «БАНК КРЕДИТ 

ДНІПРО» без сплати комісії, при умові 

здійснення операції на спеціальній 

сторінці. 

Усі інші послуги (в т.ч., але не 

обмежуючись: за послуги мобільних 

операторів, сплата за довільними 

реквізитами, переказ з картки на картки 

будь-яких банків України, тощо) 

сплачуються за 
поточними тарифами. 



  Поповнити карту “Portmone CARD” з 

використанням картки будь-якого 

банку без комісії можливо лише в 

особистому кабінеті сервісу Портмоне, 

натиснувши кнопку «Поповнити 

картку Portmone». У випадку переказу 

коштів на картку будь-яким іншим 

способом буде стягуватись комісія 

згідно зі стандартними тарифами. 

10.6.10. Поповнення картки “Portmone CARD” 

карткою будь-якого банку України 

Не тарифікується - 

 

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

https://creditdnepr.com.ua/map

