Кредитна картка
Основні тарифи*

Кредити
36% - "Кредобра"
30% - "Кредобра+"

Процентна ставка, % річних

Пільгова процентна ставка, % річних

0,00001 % (нуль цілих одна стотисячна відсотка), у разі погашення Кредиту не
пізніше останнього числа місяця, наступного за місяцем отримання Кредиту
(Грейс-період).

Грейс-період

до 62 днів

Встановлення ліміту кредитування

Безкоштовно

Мінімальний обов'язковий місячний платіж

Штраф за несвоєчасну сплату мінімального обов'язкового місячного
платежу по кредиту
Пеня за прострочену заборгованість

5% від суми заборгованості по Кредиту плюс нараховані відсотки за
користування кредитними коштами (за наявності). Сплачується не пізніше
останнього числа місяця, наступного за місяцем отримання Кредиту
100 грн. за факт несвоєчасної сплати
подвійна облікова ставка НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, але
не більше ніж 15% суми простроченого платежу

Картки
Видача банківської платіжної картки (БПК):
Credit Card Instant MasterCard

Безкоштовно

Credit Card MasterCard

Безкоштовно

Перевипуск БПК при втраті:
Credit Card MasterCard

300 грн.

Заміна діючого PIN-коду

Безкоштовно

Проведення розрахунків з використанням БПК через:
- POS-термінали (в Україні та за кордоном);
- за допомогою мережі Інтернет (із зазначенням реквізитів БПК);
- Imm-принтери та інші пристрої, що працюють в off-line режимі

Безкоштовно

Видача коштів готівкою з рахунку відкритого в Банку, з використанням
БПК:
у мережі банку через банкомати/каси з використанням POS-терміналів
у мережі інших українських банків через банкомати/каси з використанням
POS-терміналів
За кордоном
через банкомати та каси з використанням POS-терміналів

4% (мін. 20 грн.)
4% (мін. 20 грн.)

4,0% від суми операції + 50 UAH
4% (мін. 20 грн.)

Переказ з карти на карту
Конвертація валюти при здійснені операції за допомогою БПК у валюті,
відмінній від валюти рахунку

Безкоштовно

Надання інформації по рахунку відкритому в Банку Шляхом надсилання
SMS-повідомлення (послуга Mobinform)

Безкоштовно
100 грн. ( в т.ч. ПДВ)

Адресна доставка БПК
Рахунки
Відкриття рахунку

Безкоштовно

Надходження коштів на рахунок
(готівкою та безготівкою)

Безкоштовно

Видача коштів з каси відділення Банку

4% (мін. 20 грн.)

Переказ коштів з рахунку
на будь-який рахунок в межах Банку

4% (мін. 20 грн.)

на рахунок в іншому банку

4% (мін. 20 грн.)

Системи управління рахунками
Переказ коштів з рахунку на будь-який рахунок в межах Банку / в іншому
банку

4% (мін. 20 грн.)

*Детальні тарифи розміщено за посиланням https://kredobank.com.ua/info/tarifi-ta-komisiyi/privatnim-kliyentam
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