
КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ#

№ Вид послуги

Тарифний пакет
«БАЗОВИЙ»

(загальні умови 
обслуговування)

Порядок сплати / нарахування Примітки

ІІ.І Рахунки

Процентні ставки, які нараховуються на залишок коштів на 
рахунку Клієнта в національній та іноземній валюті

0,0% в останній день місяця

ТЕХОВЕРДРАФТ: UAH

Для договоів, технічний овердрафт по яких виник з 03.12.2018

35% в рік  від суми 
перевищення 

фактичної 
заборгованості 

понад встановлений 
ліміт/від суми 

від"ємного залишку 
на рахунку

При надходжені коштів на 
рахунок / 1. готівкою через касу 

банку;
2. шляхом переказу з рахунку 

клієнта в банку;
3. 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"

Відшкодування судових витрат за  кредитними договорами

витрати в розмірі, 
визначеному 

рішенням суду, 
виконавчим 

написом тощо

Шляхом переказу з рахунку 
клієнта

Комісії

1 Відкриття рахунку 100 грн. при здійсненні операції / готівкою

2 Обслуговування рахунку в національній валюті Безкоштовно

щомісячно в останній  день 
місяця / комісія списується 

Банком на умовах договірного 
списання

4 Надходження коштів на рахунок (готівкою та безготівкою) Безкоштовно

5 Обслуговування недіючого рахунку *

розмір залишку 
коштів на рахунку на 
момент проведення 
операції, макс. 15 

грн.

в кінці місяця / безготівкою на 
умовах договірного списання

* Рахунку, по якому протягом 3 (трьох) попередніх 
календарних місяців поспіль не було здійснено 

операцій (крім операцій по нарахуванню процентів 
на залишок коштів на рахунку та сплати цієї 

комісійної винагороди)

6 Закриття рахунку Безкоштовно

9 Видача коштів з каси відділення Банку

в національній валюті:

9.1

- готівкових коштів внесених власником рахунку;
- безготівкових надходжень, які надійшли в межах банку з 
вкладних/кредитних та інших внутрішньобанківських рахунків;
- безготівкових надходжень, які надійшли в межах банку 
згідно договору купівлі/продажу, що підлягає обов’язковому 
нотаріальному посвідченню.

Безкоштовно
при здійсненні операції / готівкою 

або безготівкою на умовах 
договірного списання

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

1,5%
(мін. 20 грн.)

при здійсненні операції / готівкою 
або безготівкою на умовах 

договірного списання

10 Переказ коштів з рахунку

10.1

в межах Банку : 
- на власний рахунок; 
- на вкладний рахунок; 
- на рахунок для погашення кредитної заборгованості; 
- на будь-який внутрішньобанківський рахунок; 
- як благодійна допомога в межах Банку

Безкоштовно
при здійсненні операції / готівкою 

або безготівкою на умовах 
договірного списання

Власний рахунок - поточний рахунок клієнта, що 
здійснює переказ, відкритий в Банку

10.2
в межах Банку на будь-який рахунок (крім переказів, вказаних 
в п. 10.1) в національній валюті

0,5% 
(мін. 20 грн.)

при здійсненні операції / готівкою 
або безготівкою на умовах 

договірного списання

Власний рахунок - поточний рахунок клієнта, що 
здійснює переказ, відкритий в Банку

10.3
в межах Банку на будь-який рахунок (крім переказів, вказаних 
в п. 10.1) в іноземній валюті

0,5% 
(мін. 20 грн.)

при здійсненні операції / готівкою 
або безготівкою на умовах 

договірного списання

Власний рахунок - поточний рахунок клієнта, що 
здійснює переказ, відкритий в Банку

10.4 на рахунок в іншому банку в національній валюті 1,5 % (мін. 20 грн.)
при здійсненні операції / готівкою 

або безготівкою на умовах 
договірного списання

20 Надання інформації по рахунку відкритому в Банку

Шляхом надсилання SMS-повідомлення (послуга Mobinform) безкоштовно
Послуги Mobinform-Доступний, які підключені до 
02.10.2017р. обслуговуються на умовах послуги 

Mobinform

ІІ.І Платежі та перекази без відкриття рахунку

1

Переказ (поповнення) на будь-який власний або на будь-
який внутрішньобанківський рахунок в межах Банку (в т.ч. 
на вкладний рахунок; на рахунок для погашення кредитної 
заборгованості)

Безкоштовно
при здійсненні операції / готівкою 

або безготівкою на умовах 
договірного списання

Пакети цінових умов для поточних рахунків фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність (Стандартний")

1



КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ#

ІІ.І Інші послуги

1 Підключення до тарифного пакету терміном на 1 рік Безкоштовно
при здійсненні операції / готівкою 

або безготівкою на умовах 
договірного списання

Комісія не сплачується за умови застосування 
тарифу "Обслуговування згідно тарифного пакету 

(щомісячно)" 

2 Обслуговування згідно тарифного пакету (щомісячно)*:
* - Комісія не сплачується протягом 1 (одного) року 

від дати застосування тарифу "Підключення до 
тарифного пакету терміном на 1 рік"

за умови проведення розрахунків з використанням БПК, 
виданої до будь-якого рахунку Клієнта, відкритого в Банку, за 
поточний календарний місяць на суму (в еквіваленті):

-

в іншому випадку Безкоштовно

щомісячно до 10-го числа 
(включно) місяця, наступного за 
місяцем, за який розраховується 

комісія / комісія списується 
Банком на умовах договірного 

списання

Ануляція та зміна умов переказу

в національній валюті -

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

в національній валюті 50 грн.

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

в національній валюті Безкоштовно

Надання виписки по рахунку у паперовому вигляді:

за поточний та/або попередній календарний місяць Безкоштовно

за інший період 20 грн.

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 50 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

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

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

13
при здійсненні операції / готівкою 

або безготівкою на умовах 
договірного списання

12

11
при здійсненні операції / готівкою 

або безготівкою на умовах 
договірного списання

при здійсненні операції / готівкою 
або безготівкою на умовах 

договірного списання

10
при здійсненні операції / готівкою 

або безготівкою на умовах 
договірного списання

2


