
 

 

Шановні клієнти!  

Інформуємо вас, що з 03.08.2020 року набувають чинності зміни до Базових тарифів комісійної 
винагороди за здійснення документарних операцій клієнтами юридичними особами та фізичними 
особами – підприємцями в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (надалі – Тарифи), а саме: 
 

1. Знижено тариф за надання гарантій, забезпечених 100%-м грошовим покриттям, у зв’язку з 
чим до пункту 1.1 Розділу 1 Тарифів внесено такі зміни: 

 
2. Розділ 2 Тарифів доповнено пунктом 2.7.1 такого змісту: 

 

№ 
ВИДИ ПОСЛУГ І 

ОПЕРАЦІЙ 
ТАРИФИ ДЛЯ ОПЕРАЦІІЙ В ГРИВНІ* ТАРИФИ ДЛЯ ОПЕРАЦІЙ В ВАЛЮТІ* ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ 

2.7.1. 

Виявлення розбіжностей 
під час перевірки 

документів за 
акредитивом 

 

UAH 500,00 

 

USD 50,00 

Сплачується протягом 7 банківських днів з 
дати повідомлення про розходження, але 

не пізніше виплати за акредитивом. 

 
3. Пункт 4.3 Розділу 4 Тарифів викладено у такій редакції:  

№ ВИДИ ПОСЛУГ І ОПЕРАЦІЙ БАЗОВІ ТАРИФИ ПОРЯДОК СПЛАТИ 

4.3.4, 

Відправлення/отримання запиту до банків з приводу уточнення стану 

авізованої документарної операції, а також уточнення платіжних реквізитів 
за документарними операціями, цінних паперів, тощо, за допомогою системи 
SWIFT. 

50 USD (у т.ч.ПДВ) за кожне 
повідомлення SWIFT 

Перед наданням інформації щодо запиту 
(відповіді іншого банка, тощо) 

 

 

З повагою, АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ ВИДИ ПОСЛУГ І ОПЕРАЦІЙ 
ДІЮЧИЙ ТАРИФ 

ТАРИФИ ДЛЯ ОПЕРАЦІЙ В ГРИВНІ 

НОВИЙ ТАРИФ 

ТАРИФИ ДЛЯ ОПЕРАЦІЙ В ГРИВНІ 

1.1 

Надання (випуск та обслуговування) 
гарантії, забезпеченої 100% 
грошовим покриттям 

Тендерні, туристичні гарантії:  
до 100 000.00 грн – 1 000 UAH 
від 100 000.01 грн – 1,2% від суми фіксовано 
 

Гарантія виконання зобов’язань (як наслідок виграшу 
тендеру): 
до 100 000.00 грн – 1 200 UAH 
від 100 000.01 грн – 1,2% від суми фіксовано 

 
Для всіх інших видів гарантій: 
1,2% річних від суми гарантії, 
мінімум 1000 UAH за місяць або його частину 

 

Тендерні, туристичні гарантії:  
до 100 000.00 грн – 1 000 UAH 
від 100 000.01 грн – 1% від суми фіксовано 
 

Гарантія виконання зобов’язань (як наслідок виграшу 
тендеру): 
до 100 000.00 грн – 1 200 UAH 
від 100 000.01 грн – 1% від суми фіксовано 

 
Для всіх інших видів гарантій: 
1% річних від суми гарантії, 
 мінімум 1000 UAH за місяць або його частину 

 



 

 

 

Уважаемые клиенты!  

Информируем вас, что с 03.08.2020 года вступают в силу изменения в Базовые тарифы комиссионного 

вознаграждения за осуществление документарных операций клиентами юридическими лицами и 

физическими лицами – предпринимателями в АО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР» (далее – Тарифы), а именно: 

1. Снижен тариф за предоставление гарантий, обеспеченных 100%-м денежным покрытием, в связи с чем 

в пункт 1.1 Раздела 1 Тарифов внесены следующие изменения: 

 
 

 
2. Раздел 2 Тарифов дополнен пунктом 2.7.1 следующего содержания: 

 

№ 
ВИДИ ПОСЛУГ І 

ОПЕРАЦІЙ 
ТАРИФИ ДЛЯ ОПЕРАЦІІЙ В ГРИВНІ* ТАРИФИ ДЛЯ ОПЕРАЦІЙ В ВАЛЮТІ* ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ 

2.7.1. 

Виявлення розбіжностей 
під час перевірки 
документів за 

акредитивом 

 
UAH 500,00 

 
USD 50,00 

Сплачується протягом 7 банківських днів з 
дати повідомлення про розходження, але 

не пізніше виплати за акредитивом. 

 
 

3. Пункт 4.3 Раздела 4 Тарифов изложен в следующей редакции:  

№ ВИДИ ПОСЛУГ І ОПЕРАЦІЙ БАЗОВІ ТАРИФИ ПОРЯДОК СПЛАТИ 

4.3.4, 

Відправлення/отримання запиту до банків з приводу уточнення стану 
авізованої документарної операції, а також уточнення платіжних реквізитів 

за документарними операціями, цінних паперів, тощо, за допомогою системи 
SWIFT. 

50 USD (у т.ч.ПДВ) за кожне 

повідомлення SWIFT 

Перед наданням інформації щодо запиту 

(відповіді іншого банка, тощо) 

 

С уважением, АО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР» 

 

 

№ ВИДИ ПОСЛУГ І ОПЕРАЦІЙ 
ДІЮЧИЙ ТАРИФ 

ТАРИФИ ДЛЯ ОПЕРАЦІЙ В ГРИВНІ 

НОВИЙ ТАРИФ 

ТАРИФИ ДЛЯ ОПЕРАЦІЙ В ГРИВНІ 

1.1 

Надання (випуск та обслуговування) 
гарантії, забезпеченої 100% 

грошовим покриттям 

Тендерні, туристичні гарантії:  
до 100 000.00 грн – 1 000 UAH 

від 100 000.01 грн – 1,2% від суми фіксовано 
 
Гарантія виконання зобов’язань (як наслідок виграшу 
тендеру): 

до 100 000.00 грн – 1 200 UAH 
від 100 000.01 грн – 1,2% від суми фіксовано 
 
Для всіх інших видів гарантій: 

1,2% річних від суми гарантії, 
мінімум 1000 UAH за місяць або його частину 

 
Тендерні, туристичні гарантії:  
до 100 000.00 грн – 1 000 UAH 

від 100 000.01 грн – 1% від суми фіксовано 
 
Гарантія виконання зобов’язань (як наслідок виграшу 
тендеру): 

до 100 000.00 грн – 1 200 UAH 
від 100 000.01 грн – 1% від суми фіксовано 
 
Для всіх інших видів гарантій: 

1% річних від суми гарантії, 
 мінімум 1000 UAH за місяць або його частину 

 


