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ПАКЕТИ ПОСЛУГ З ПЛАТІЖНИМИ КАРТКАМИ 

Для приватних клієнтів сфери IT* 

 

Найменування пакетів БЕЗЛІМІТ 

GOLD 

БЕЗЛІМІТ 

PLATINUM 

Додаткові умови 

Назва операції/послуги Розмір тарифу 

Вартість пакетів 

1. Плата за оформлення та 

обслуговування Пакету, в 

рік 

 

Не тарифі-

кується 

2 500 UAH Не тарифікується в разі наявності 

у клієнта (на момент оформлення 

пакету послуг з елітними 

платіжними картками) кредитної 

картки рівня вище, ніж рівень 

дебетної картки, що оформлюється 

в межах пакету послуг з елітними 

платіжними картками. 

2. Плата за оформлення та 

обслуговування Пакету, в 

місяць 

Не 

передбачено 

- 

Наповнення пакетів 

3. Параметри основної картки 

3.1. Платіжна картка VISA Gold 

Рay Wave/ 

VISA Gold 

Рay Wave 

Instant Issue 

MasterCard 

Platinum chip 

- 

3.2. Строк дії картки 5 років 3 роки - 

4. Параметри рахунку 

4.1. Валюта рахунку UAH - 

4.2. Відкриття декількох 

рахунків до основної картки 

в валюті: UAH/ USD/ EUR/ 

RUB/ GBP 

100 UAH (за 

один 

рахунок) 

Не 

тарифі-

кується 

- 

5. Додаткові картки 

5.1. Додаткова картка за 

тарифом «Включено у 

вартість пакету» на ім’я: 

Одна - VISA 

Gold/VISA 

Gold Рay 

Дві - VISA 

Gold Pay 

Wave/ VISA 

Додаткова картка може 

випускатись будь-якого класу, але 

не вище основної. Додаткова 



Клієнта/ іншої особи Wave Instant 

Issue 

Gold Рay 

Wave Instant 

Issue 

картка обслуговується по тарифам 

основної картки в пакеті. Строк дії 

додаткової картки не може бути 

більшим за строк дії основної 

картки в пакеті. До додаткової 

картки підключена преміальна 

послуга MasterCard в аеропортах. 

1) До платіжної картки класом 

Platinum включено: Лаунж 

Бориспіль зона міжнародних 

польотів, Бориспіль FAST LINE на 

виліт; 2) До платіжної картки 

класом Elite включено: Лаунж 

Бориспіль зона міжнародних 

польотів, Бориспіль FAST LINE на 

виліт, Бориспіль FAST LINE на 

приліт, Лаунж Жуляни зона 

міжнародних польотів, Лаунж 

Бориспіль зона внутрішніх 

польотів, швидка здача та 

реєстрація багажу на рейс. 

5.2. Додаткова картка 

відповідного класу, в рік 

100 UAH 500 UAH 

 

5.3. Додаткова картка 

класом нижче, в рік 

 

Не 

передбачено 

VISA Gold 

Pay Wave 

/VISA Gold 

Рay Wave 

Instant Issue – 

250 UAH 

6. Послуги та сервіси 

6.1. Послуга «Вільні 

кошти» 
Не 

тарифі-

кується 

Не 

тарифі-

кується 

Послуга «Вільні кошти» 

передбачає відкриття додаткового 

рахунку без випуску картки з 

підвищеною відсотковою ставкою 

на залишок власних коштів. 

Оформлення та обслуговування 

послуги «не тарифікується». 

Відсоткова ставка на залишок 

коштів на рахунку може бути 

змінена за рішенням КУАП. 

6.2. Послуга GSM-banking  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). 

6.3. Послуга системи Free 

Bank 

- 



6.4. Послуга «Правила 

накопичення» 

Послуга «Правила накопичення» 

передбачає автоматичне 

перерахування власних коштів з 

рахунку відкритого в межах 

пакету, з метою накопичення під 

час проведення Клієнтом торгових 

операцій в торгово-сервісній 

мережі на території України. 

Накопичувати кошти можна на 

рахунок «Вільні кошти» або 

депозитний рахунок з можливістю 

поповнення. 

6.5. Оформлення Concierge 

Service 

 

 

 

 

 

 

 

Не 

передбачено 

 

Включено у 

вартість 

пакету 

Для пакету «БЕЗЛІМІТ 

PLATINUM» послуга Concierge 

Service доступна 24/7. Детальну 

інформацію можна отримати по 

номеру 0 800 50 52 55 або на 

офіційному сайті компанії 

www.ukrassist.com. В період 

річного обслуговування тарифу, 

послугу Concierge Service можна 

оформити один раз. 

6.6. Послуга, що надає 

доступ до залів підвищеної 

комфортності аеропортів - 

програма LoungeKey  

Передбачено автоматичне 

підключення платіжної картки до 

програми LoungeKey, що надає 

доступ до залів підвищеного 

комфорту аеропортів. Строк 

підключення до програми 

LoungeKey відповідає строку дії 

платіжної картки. Вартість 

відвідування залів підвищеного 

комфорту аеропортів LoungeKey 

складає 30,00 доларів США на 

одну особу та списується 

автоматично з рахунку клієнта до 

якого оформлено картку типу 

MasterCard Platinum. 

6.7. Оформлення картки 

Auto Club  

При оформленні пакету 

«БЕЗЛІМІТ PLATINUM» або при 

переоформленні платіжної картки, 

що була випущена в межах пакету 

«БЕЗЛІМІТ PLATINUM», 

оформлюється картка Auto Club 

Ukraine. Детальну інформацію 

можна отримати по номеру 044 

498-60-02 або на офіційному сайті 



компанії 

www.garantassistance.com.ua. В 

період річного обслуговування 

пакету, картку Auto Club можна 

оформити один раз. 

6.7.1 надання послуг по всій 

території України 

- 

6.7.2. надання послуг за 

межами України 

Не 

передбачено 

- 

6.8. Оформлення та 

обслуговування страхового 

поліса для виїжджаючих за 

кордон 

Включено у 

вартість 

пакету 

Послугу страхування 

виїжджаючих за кордон надає 

компанія АТ «Національна 

акціонерна страхова компанія 

«ОРАНТА». При оформленні 

пакету «БЕЗЛІМІТ PLATINUM» 

або при переоформленні платіжної 

картки, що була випущена в межах 

пакету «БЕЗЛІМІТ PLATINUM», 

оформлюється Договір 

добровільного страхування 

медичних витрат виїжджаючих за 

кордон по страховому плану «С». 

Договір страхування 

оформлюється на один 

календарній рік. В період річного 

обслуговування пакету, Договір 

страхування можна оформити 

один раз. Вартість страхового 

платежу визначена компанією у 

відповідності з умовами Договору 

страхування, який надає клієнту 

Банк на підставі доручення 

компанії. Вартість страхового 

платежу включено у вартість 

річного обслуговування пакету та 

не відшкодовується клієнтові у 

разі відмови від оформлення 

послуги. Оформленням пакету, 

клієнт доручає Банку від його 

імені перераховувати вартість 

страхового платежу у розмірі 

100% на користь страхової 

компанії. 

6.8.1. страхування 

медичних витрат 

подорожуючих за кордоном 

- 



6.8.2. страхування 

медичних витрат із 

заняттями ризиковими 

видами спорту на 

аматорському рівні та на 

гірськолижних курортах 

Не 

передбачено 

- 

6.9 Пакет Преміальних 

Послуг MasterCard в 

Аеропортах 

Включено у 

вартість 

пакету 

Пакети Преміальних Послуг 

MasterCard в Аеропортах" 

преміальні послуги для пасажирів, 

що пропонуються держателям 

карток, які відповідають 

встановленим критеріям та 

зареєструвалися для участі в 

програмі. Детальну інформацію 

можна отримати на сайті Банку. 

Держатель картки погодився з 

умовами та стандартами пакетів 

обслуговування MasterCard 

Premium Airport та приєднався до 

них у повному обсязі. Держатель 

картки надав згоду на обробку 

персональних даних, у 

відповідності до Закону України 

«Про захист персональних даних». 

7. Поповнення рахунку та перекази 

7.1. Поповнення рахунку 

через касу Банка в 

готівковій формі з 

використанням картки або 

без картки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не тарифікується 

- 

 

 

 

 

7.2. 

Поповн

ення 

рахунку 

в 

безготівков

ій формі 

- 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/MoneySen

d) 

- з рахунків, 

відкритих в 

інших Банках 

- 

- з інших 

рахунків 

фізичних осіб, 

відкритих в 

Банку 

- 

- з рахунку 

відкритого в 

Банку фізичної 

особи-

підприємця 

- 

- з рахунку 

відкритого в 

Банку: 

юридичної 

особи, адвоката 

0,5 % - 

7.3. Переказ коштів між 

своїми рахунками в Банку 

0,5 % - 

7.4. Безготівкова оплата 

товарів та послуг 
Не тарифікується - 

8. Зняття коштів з рахунку 

 

8.1. Зняття 

готівки на 

території 

України 

- з карткою чи 

без картки через 

касу Банку 

 

0,3 % 

- 

- в банкоматі 

Банку 

- 

- в касі чи 

банкоматі 

банків-

партнерів 

З діючим переліком банків-

партнерів можна ознайомитись 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 

- 



8.2. Зняття готівки по карті 

за межами України 

1,5 % + екв. 5 USD - 

 

*Загальні умови до тарифів розміщені за посиланням 

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