
 

Додаток 1 до протоколу ЗАТВЕРДЖЕНО 

Протоколом Комітету з бізнесу фізичних осіб 

АТ «»БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» 

від 26.11.2020 №103.2 

 

ТАРИФИ БАНКУ З ОБСЛУГОВУВАННЯ КРЕДИТНОЇ КАРТКИ «ЧЕСНА КАРТКА» 

 

Назва операції/послуги Розмір тарифу* Додаткова інформація 

1. Оформлення  кредитної картки 

1. Плата за видачу кредитної картки 

Не тарифікується 

- 

2. Плата за оформлення кредитної 

картки 
- 

2. Наповнення тарифу з обслуговування кредитних карток 

3. Параметри основної картки 

3.1.Платіжна картка 
VISA Classic / VISA Classic Instant Issue / 

VISA Gold Pay Wave 
- 

3.2. Строк дії картки 5 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. Оформлення додаткової картки 

на ім’я: Клієнта/ іншої особи 

Не тарифікується Додаткова картка може випускатись 

будь-якого класу, але не вище основної. Одна -  VISA Classic / VISA Classic Instant 



відповідно до вказаного типу картки Issue / VISA Gold Pay Wave Додаткова картка обслуговується по 

тарифам основної картки. Строк дії 

додаткової картки не може бути більшим 

за строк дії основної картки. 

5.2. Оформлення додаткової картки 

відповідного класу, в рік (понад 

кількість зазначену в п.5.1.) 

200 грн 

6. Умови кредитування з використанням картки та її обслуговування 

6.1. Розмір кредитного ліміту 
5 000 

грн 

10 000 

грн 

15 000 

грн 

20 000 

грн 

понад  

20 000 грн, 

але не 

більше  

200 000 

грн 0.2% 

за кожен 

день 

- 

6.2. Процентна ставка (від залишку 

основної заборгованості на кінець 

дня) 

0.0001% річних - 

6.3. процентна ставка на прострочену 

основну заборгованість (від залишку 

заборгованості на кінець дня) 

0.35% за  кожен день - 

6.4. Розмір мінімального щомісячного 

обов'язкового платежу 

Сума нарахованих процентів та комісії за 

обслуговування картки за відповідний 

розрахунковий період 

- 

6.5. Періодичність погашення 

мінімального щомісячного 

обов'язкового платежу 

до 25 числа місяця, наступного за 

розрахунковим 
- 



6.6. Обслуговування картки в рамках 

розрахункових операцій в разі 

кредитним лімітом наявності 

кредитної заборгованості на кінець 

дня за  більше 100 грн., за кожен день 

15 рн 25 грн 30 грн 40 грн 
Не тарифі-

кується 

Банк припиняє обслуговування картки та 

відповідно не стягує комісію за 

обслуговування картки в рамках 

розрахункових операцій після закінчення 

строку дії Кредитного ліміту, 

зазначеному у Кредитному договорі, та за 

умови не продовження строку дії 

Кредитного ліміту згідно п.6.11.2 Розділу 

6 Універсального договору банківського 

обслуговування клієнтів-фізичних осіб у 

АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО». 

7. Послуги та сервіси 

7.1. Послуга GSM-banking 
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 грн 

(включно). 

7.2. Послуга системи Free Bank - 



8. Поповнення рахунку та перекази 

8.1. Поповнення рахунку через касу 

Банка в готівковій формі з 

використанням картки або без картки 

Не тарифікується 

- 

8.2. Поповнення 

рахунку в 

безготівковій 

формі 

з використанням 

платіжної картки 

Банку - переказ 

через 

- 

з використанням 

платіжної картки 

Банку або інших 

банків у системі 

FreeBank та через 

обладнання інших 

банків (переказ 

Р2Р - технологія 

VISA 

Direct/MoneySend) 

- 

з інших рахунків 

фізичних осіб, 

відкритих в Банку 

- 

з рахунку, 

відкритого в 

Банку: юридичної 

особи, фізичної 

особи-

підприємця, 

адвоката 

- 

з рахунків, 

відкритих в інших 

Банках 

- 



8.3. Безготівковий переказ кредитних 

коштів 
Не тарифікується 

У разі повернення суми коштів через 

неправильно зазначені реквізити 

клієнтом сума комісії за переказ не 

повертається. За наявності додаткових 

карт у клієнта комісія списується за 

тарифом основної картки. 

8.4. Безготівковий 

переказ власних коштів  

(в т. ч. в системі Free 

Bank) 

на будь-які 

інші 

рахунки в 

Банку 

Не тарифікується - 

на будь-які 

рахунки, 

відкриті в 

інших 

Банках 

1% 

- 8.5. Переказ власних коштів в 

національній валюті з картки Банку 

на картку будь-якого українського 

банку (в системі Free Bank, сайті 

Банку, через обладнання інших 

банків тощо) 

0.5% + 5 UAH 

8.6. 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 
Не тарифікується - 



коштів 

9.1.2. В касі чи 

банкоматі банків-

партнерів** 

за рахунок 

власних коштів 
0,75 % - 

за рахунок 

кредитних 

коштів 

Не тарифікується - 

9.1.3. В касі чи 

банкоматі інших 

банків 

за рахунок 

власних коштів 
1,50% - 

за рахунок 

кредитних 

коштів 

0,75 % - 

9.2. Зняття готівки 

по карті за межами 

України 

за рахунок 

власних коштів 
3% - 

за рахунок 

кредитних 

коштів 

6% - 

* Загальні умови до тарифів розміщені за посиланням 

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

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

 

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

