
Тарифи

№ Вид послуги
Тарифний пакет 

«Правильна карта»
Порядок сплати / нарахування Примітки

ІІ.І Рахунки

Процентна ставка, яка нараховується на залишок коштів на 
рахунку Клієнта

0,0%

1
Відкриття першого рахунку в кожній з валют: гривня, долар 
США, євро, злотий

Безкоштовно

Ослуговування на Тарифному пакеті «Правильна 
карта» передбачає обовязкову наявність у клієнта, 

як мінімум одного рахунку відкритого в гривні, 
долар США, євро, злотий, 

а також відкриття "Ощадний рахунок "Кишеня"

2
Відкриття другого на наступних рахунків в кожній з валют: 
гривня, долар США, євро, злотий

100 грн.

3 Відкриття рахунку в інших валютах 100 грн.

4 Зарахування коштів на рахунок Безкоштовно

6 Закриття рахунку Безкоштовно

7
Місячний ліміт безкоштовного зняття коштів готівкою в 
касі/POS-терміналі Банку - МЛЗ Каса:

50 000,00 грн. 
(включно)

МЛЗ Каса - в календарний місяць
Ліміт безкоштовного зняття коштів з рахунку 
протягом календарного місяця в касі та POS-

терміналі Банку

9 Видача коштів з каси відділення Банку

в гривні:

9.1

готівкових надходжень внесених власником рахунку;
безготівкових надходжень, які надійшли в межах банку:
  - з вкладних/кредитних та інших внутрішньобанківських 
рахунків;
  - за купівлю/продаж/конвертацію валюти в онлайн-банкінгу
  - згідно договору купівлі/продажу, що підлягає 
обов’язковому нотаріальному посвідченню

Безкоштовно

9.2
надходжень, які надійшли в межах Банку (крім надходжень, 
вказаних в п. 9.1) та з інших банків

в межах МЛЗ Каса - 
Безкоштовно

після перевищення 
МЛЗ Каса - 1,5%

(мін. 20 грн.)

при здійсненні операції / 
готівкою або безготівкою на 
умовах договірного списання
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в іноземній валюті:

9.3

готівкових надходжень внесених власником рахунку;
безготівкових надходжень, які надійшли в межах банку:
  - з вкладних/кредитних та інших внутрішньобанківських 
рахунків;
  - за купівлю/продаж/конвертацію валюти в онлайн-банкінгу

Безкоштовно

9.4
надходжень, які надійшли в межах Банку (крім надходжень, 
вказаних в п. 9.3) та з інших банків

1,5%
(мін. 20 грн.)

при здійсненні операції / 
готівкою або безготівкою на 
умовах договірного списання

10 Переказ коштів з рахунку

в межах Банку Безкоштовно

10.4 на рахунок в іншому банку в гривні
1,5% 

(мін. 20 грн.)

при здійсненні операції / 
готівкою або безготівкою на 
умовах договірного списання

10.5
на рахунок в іншому банку в іноземній валюті (крім валюти 
польський злотий)

1,5% 
(мін. 15 USD - 
макс.150 USD)

при здійсненні операції / 
готівкою або безготівкою на 
умовах договірного списання

10.6 на рахунок в іншому банку в польських злотих 200 грн.
при здійсненні операції / 

готівкою або безготівкою на 
умовах договірного списання

10.5 за допомогою онлайн-банкінгу Безкоштовно

11 Регулярні платежі (Автоплатежі) Безкоштовно

ІІ.І Картки

1 Видача банківської платіжної картки (БПК):

2 до рахунку в гривні:

MasterCard World Debit Instant

MasterCard World Debit Standard (5 років)

Visa Classic (5 років)

 3 до рахунку в іноземній валюті:

MasterCard World Debit Instant

MasterCard World Debit Standard (5 років)

Visa Classic (5 років)

4 Перевипуск БПК при втраті: 100 грн

При оформлені заяви на 
перевипуск БПК або видачі БПК / 

шляхом списання з рахунку 
клієнта в банку

БПК замінюється зі старим терміном дії

5 Заміна БПК при пошкодженні/зміні ембосованого імені Безкоштовно БПК замінюється зі старим терміном дії

Безкоштовно видається одна БПК до першого 
рахунку у гривні

Одна БПК на вибір 
клієнта - 

Безкоштовно, 
наступні 100 грн.

Безкоштовно видається одна БПК до одного з 
рахунків в іноземній валюті (долар США, євро, 

злотий) на вибір клієнта

Одна БПК на вибір 
клієнта - 

Безкоштовно, 
наступні 100 грн.
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6 Термінове виготовлення БПК 200 грн.
при здійсненні операції / 

готівкою або безготівкою на 
умовах договірного списання

Комісія сплачується за термінове виготовленя БПК 
при:
 1. видачі БПК
2. переоформленні БПК за ініціативою клієнта
 3. заміні БПК при втраті або пошкоджені

7
Місячний ліміт безкоштовного зняття  коштів готівкою - 
МЛЗ АТМ:

50 000,00 грн.
(включно)

МЛЗ АТМ - в календарний місяць. 
Ліміт безкоштовного зняття коштів з рахунку 

протягом календарного місяця за допомогою БПК 
через банкомати Банку та інших банків на території 

України

8
Видача коштів готівкою з рахунку відкритого в Банку, з 
використанням БПК

через банкомати з БПК відкритих до рахунку у гривні (з 
БПК MasterCard):

в межах МЛЗ АТМ - 
Безкоштовно

після перевищення 
МЛЗ АТМ -

1,5% від суми 
операції, яка 

перевищує МЛЗ  
АТМ 

(мін. 20 грн.)

через банкомати з БПК відкритих до рахунку в іноземній 
валюті (з БПК MasterCard):

Безкоштовно

з БПК Visa: 1,5% мін. 20 грн.

Через каси банку з використанням POS-терміналів:

в гривні

готівкових надходжень внесених власником рахунку;
безготівкових надходжень, які надійшли в межах банку:
  - з вкладних/кредитних та інших внутрішньобанківських 
рахунків;
  - за купівлю/продаж/конвертацію валюти в онлайн-банкінгу
  - згідно договору купівлі/продажу, що підлягає 
обов’язковому нотаріальному посвідченню

Безкоштовно
при здійсненні операції / 

готівкою або безготівкою на 
умовах договірного списання

надходжень, які надійшли в межах Банку (крім 
надходжень, вказаних в п. 9.1) та з інших банків

в межах МЛЗ Каса - 
Безкоштовно

після перевищення 
МЛЗ Каса - 1,5%

(мін. 20 грн.)

при здійсненні операції / 
готівкою або безготівкою на 
умовах договірного списання

в іноземній валюті

готівкових надходжень внесених власником рахунку;
безготівкових надходжень, які надійшли в межах банку:
  - з вкладних/кредитних та інших внутрішньобанківських 
рахунків;
  - за купівлю/продаж/конвертацію валюти в онлайн-банкінгу

Безкоштовно
при здійсненні операції / 

готівкою або безготівкою на 
умовах договірного списання

у мережі банку та у мережі інших українських банків:
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надходжень, які надійшли в межах Банку (крім 
надходжень, вказаних в п. 9.3) та з інших банків

1,5%
(мін. 20 грн.)

при здійсненні операції / 
готівкою або безготівкою на 
умовах договірного списання

через каси інших українських банків з використанням POS-
терміналів

1,5%
(мін. 20 грн.)

за кордоном

через банкомати та каси з використанням POS-терміналів 
з рахунків в національній валюті (окрім банкоматів PKO BP) 
(з БПК MasterCard):

в межах МЛЗ Каса - 
Безкоштовно

після перевищення 
МЛЗ Каса -

1,5% від суми 
операції, яка 

перевищує МЛЗ  
АТМ 

(мін. 20 грн.)

через банкомати та каси з використанням POS-терміналів 
з рахунків в іноземній валюті (окрім банкоматів PKO BP) (з 
БПК MasterCard):

2,0% від суми 
операції + 50 

UAH/2,00 USD/2,00 
EUR/5,00 PLN

через банкомати PKO BP в національній та іноземній 
валюті (з БПК MasterCard):

Безкоштовно

з БПК Visa:

2,0% від суми 
операції + 50 

UAH/2,00 USD/2,00 
EUR/5,00 PLN

18 Переказ з карти на карту

Безкоштовно
(сплачується 

додатково комісія 
провайдерів, які 

запезпечують 
реалізацію даної 

послуги )

Автоматично, при здійснені 
операції / шляхом списання з 

рахунку клієнта в Банку

19
Конвертація валюти при здійснені операції за допомогою 
БПК у валюті, відмінній від валюти рахунку

Безкоштовно
Автоматично, при здійснені 
операції / шляхом списання з 

рахунку клієнта в Банку

Автоматично, при здійснені 
операції / Шляхом списання з 

рахунку клієнта в Банку
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 SMS-повідомлення щодо операціями за БПК (послуга 
Mobinform) 

Безкоштовно

ІІ.І Інші послуги

2 Обслуговування згідно тарифного пакету Безкоштовно

Купівля іноземної валюти на МВРУ 0,50%

Продаж іноземної валюти на МВРУ 0,50%

Конвертація іноземної валюти на МВРУ 0,50%

7
Конвертація надходжень з іншого банку в іноземній валюті 
відмінній від валюти рахунку, відкритого в Банку

0,5% від суми 
конвертованої 

валюти
В день здійснення конвертації

8
Автоматичний відкуп ФО іноземної валюти на ВРУ в день 
автоматичною продажу валюти ФОП на ВРУ

0,30%

при поданні заявки на 
здійснення операції / готівкою 

або безготівкою на умовах 
договірного списання

9
Комісія за розгляд пакету документів для здійснення 
операції в межах е-ліміту НБУ

3 500 грн.
в день подання пакету 
документів на розгляд 

(списується відділенням)

Ануляція та зміна умов переказу

в гривні -

в іноземній валюті 400 грн.

Запити та розслідування стосовно здійснення операцій по 
рахунку, крім операцій в межах АТ «КРЕДОБАНК» (крім 
операцій з використанням БПК) за операціями:

в гривні 50 грн.
в іноземній валюті 250 грн.

12
Запити та розслідування стосовно операцій по рахунку 
здійснених в межах АТ «КРЕДОБАНК» (крім операцій з 
використанням БПК):

Безкоштовно
при здійсненні операції / 

готівкою або безготівкою на 
умовах договірного списання

13 Надання виписки по рахунку у паперовому вигляді: Безкоштовно
при здійсненні операції / 

готівкою або безготівкою на 
умовах договірного списання

14 Надання акумульованої виписки у паперовому вигляді 100 грн.
при здійсненні операції / 

готівкою або безготівкою на 
умовах договірного списання

Акумульована виписка - це виписка по всіх 
рахунках Клієнта для органів ДФС

16 Посвідчення довіреності на право розпорядження рахунком 100 грн.
при здійсненні операції / 

готівкою або безготівкою на 
умовах договірного списання

17
Обмін банкнот з незначними ознаками зношення з негайною 
виплатою

10%
(mіn. 25 грн.)

при здійсненні операції / 
готівкою або безготівкою на 
умовах договірного списання

від суми номіналів банкнот

6

при поданні заявки на 
здійснення операції / готівкою 

або безготівкою на умовах 
договірного списання

10
при здійсненні операції / 

готівкою або безготівкою на 
умовах договірного списання

11
при здійсненні операції / 

готівкою або безготівкою на 
умовах договірного списання
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18 Обмін банкнот іноземної валюти одного номіналу на інший 0,25%
при здійсненні операції / 

готівкою або безготівкою на 
умовах договірного списання

від суми номіналів банкнот

19 Перевірка справжності банкнот 1 грн.
при здійсненні операції / 

готівкою або безготівкою на 
умовах договірного списання

за одну банкноту

20 Обслуговування кредиту отриманого від нерезидента
0,2 % 

(мін. 1200 грн., 
макс. 2500 грн.)

при здійсненні операції / 
готівкою або безготівкою на 
умовах договірного списання

21

Надання Клієнту довідки по рахунках (в т. ч. вкладних та 
рахунку-ескроу): про стан рахунку, рух коштів, 
наявні/закриті рахунки (станом на дату звернення або за 
період), строком давності 5 років з дати звернення

100 грн.
при здійсненні операції / 

готівкою або безготівкою на 
умовах договірного списання

за кожен примірник

22
Надання Клієнту складної довідки (довідка, яка потребує 
додаткового аналізу) по РКО тощо строком давності 5-ть 
років з дати звернення (в т. ч. по рахунку ескроу) 

300 грн.
при здійсненні операції / 

готівкою або безготівкою на 
умовах договірного списання

за кожен примірник

23

Надання Клієнту, згідно з запитом/зверненням, дублікату 
електронної форми документа Клієнта (в т. ч. по рахунку 
ескроу) :
- розрахунково-касових документів в гривні та іноземних 
валютах (платіжне доручення, заява на переказ готівки, заява 
на видачу готівки, тощо); 
- копії SWIFТ-повідомлення про підтвердження 
перерахування/зарахування коштів;
- документів по операціях купівлі/продажу/конвертації валюти 
на МВРУ.

50 грн.
при здійсненні операції / 

готівкою або безготівкою на 
умовах договірного списання

за кожен примірник

24
Перерахунок банкнот номіналом 1,2, 5 грн. в касі Банку для 
подальшого зарахування /переказу на рахунки або для 
обміну на банкноти більшого номіналу                                                                 

0,20 грн. за кожну 
банкноту номіналом 

1 грн. понад 500 
шт. за одне 
внесення; 

0,20 грн. за кожну 
банкноту номіналом 

2 грн. понад 500 
шт. за одне 
внесення; 

0,20 грн. за кожну 
банкноту номіналом 

5 грн. понад 500 
шт. за одне 

внесення 

 при наданні послуги

25
Відшкодування судових витрат за  договорами розрахунково 
–касового обслуговування

Розмір понесених 
Банком судових 

витрат по клієнту

через касу Банку / шляхом 
переказу  з рахунку Клієнта
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26 Відшкодування судових витрат за  кредитними договорами

витрати в розмірі, 
визначеному 

рішенням суду, 
виконавчим 

написом тощо

Шляхом переказу з рахунку 
клієнта

27 ТЕХНІЧНИЙ ОВЕРДРАФТ:

35% річних
 від суми 

перевищення 
фактичної 

заборгованості 
понад 

встановлений 
ліміт/від суми 

від"ємного залишку 
на рахунку

1. При надходжені коштів на 
рахунок 

2. готівкою через касу банку;
3. шляхом переказу з рахунку 

клієнта в банку;
4. шляхом переказу з іншого 

банку/фінансової установи

Процент нараховується за кожен день наявності 
перевищення фактичної суми заборгованості понад 

встановлений ліміт кредитування/ від'ємного 
залишку. Застосовується по всіх продуктах 

повязаних з видачею БПК до рахунку"
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