
 
 

 

Додаток 1 до протоколу КБФО № ___  

від __.__.2020 р. 

 

Тарифи Банку по обслуговуванню Соціальних карт (Пакет «Соціальний»)* 

 

Тип карт VISA Classic 

Назва операції/послуги Розмір тарифу Додаткові умови 

Валюта рахунку UAH - 

Термін дії карти до 1 року - 

1 Відкриття та обслуговування рахунку 

1.1. Оформлення та 

обслуговування картки в рік 

Не тарифікується  

1.2. Додаткова картка відповідного 

класу, в рік (в т.ч. VISA Classic 

Instant Issue)  

 

10 UAH 

Додаткова картка може 

випускатися будь-якого 

класу, але не вище основної. 

При оформленні додаткових 

карт додаткові послуги і 

сервіси оплачуються 

окремо. 

2. Операції по рахунку 

2.1. 

Поповнен

ня 

рахунку 

- через касу Банку в 

готівковій формі без 

використання картки 

0.5 % мін. 1 UAH - 

- через касу Банку в 

готівковій формі з 

використанням картки 

- 

- в безготівковій формі 

з рахунків в інших 

Банках 

0.75 % При надходженні пенсійних 

і соціальних виплат, а також 

пенсій військовим 

пенсіонерам з рахунків АТ 

«Ощадбанк» - комісія не 

стягується. 

Для подальшого 

оформлення депозиту, 

довкладання на депозит - Не 

тарифікується, на підставі 

службової записки 

керівника підрозділу. 

- в безготівковій формі 

з рахунку відкритого в 

Банку: юридичної 

особи- 

підприємця, адвокати 

- 

- безготівковій формі з 

інших рахунків 

Не тарифікується - 



фізичних осіб, 

відкритих в Банку 

2.2. Зняття 

готівки на 

території 

України 

- в касі (в т.ч. без 

використання картки) 

та банкоматах Банку 

- 

- в касі чи банкоматі 

банків-партнерів 

З чинним переліком банків-

партнерів можна 

ознайомитися на сайті 

Банку. Тарифікація зняття 

коштів в касі банку - 

партнера здійснюється 

згідно тарифів банків- 

партнерів, встановлених за 

зняття готівки в їх касах з 

використанням платіжних 

карток інших банків. 

- в касі чи банкоматі 

інших банків 

- 

2.3. Зняття готівки по карті за 

межами України 

1.5 % + екв. 5 USD - 

2.4. Безготівковий переказ коштів 

між своїми рахунками в Банку 

Не тарифікується - 

3. Додаткові послуги та сервіси 

3.1. Послуга системи Free Bank Не тарифікується - 

 

 

3.2. Послуга GSM-banking (на 

номера національного оператора 

мобільного зв’язку)  

 

 

Не тарифікується 

GSM-banking - надання 

виписок з рахунків клієнтів 

у вигляді текстових 

повідомлень з 

використанням пристроїв 

мобільного зв'язку. SMS-

повідомлення надходять на 

наданий Клієнтом номер 

мобільного телефону, для 

підключення послуги GSM-

банкінг, після кожної 

операції на суму понад екв. 

100,00 UAH (включно). 

4. Щомісячне нарахування відсотків 

4.1 Щомісячне нарахування 

відсотків на залишок по рахунку 

(в. т.ч військові пенсіонери) 

6 % Відсотки на залишок по 

рахунку нараховуються з 

дня, наступного за днем 

надходження коштів на 

рахунок, до дня, що передує 

дню зняття грошових 

коштів (нараховуються на 

фактичний залишок по 

рахунку). 

5. Овердрафт 



5.1 Розмір овердрафту мін. 200 UAH, макс. 2000 

UAH 

- 

5.2. Плата за користування 

санкціонованим овердрафтом (% 

річних) 6 

35 % Погашення санкціонованого 

овердрафту: відсотки 

сплачуються щомісяця, 

оплата основної 

заборгованості - в кінці 

терміну дії овердрафту. 

5.3. Комісія за користування 

лімітом овердрафту 

(нараховується щомісячно в разі 

виникнення заборгованості по 

ліміту овердрафту більш, ніж 50 

UAH і підлягає оплаті протягом 

двадцяти п'яти 

календарних днів з дати закінчення 

календарного місяця) 

 

7 UAH 

 

- 

- *Загальні умови до тарифів розміщені за посиланням 

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

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

