Тарифний пакет Правильна картка
Основні тарифи
Відкриття першого рахунку в кожній з валют: гривня, долар США, євро, злотий
Відкриття другого та наступних рахунків в кожній з валют: гривня, долар США, євро, злотий
Видача банківської платіжної картки (БПК), з чіпом та безконтактною технологією
MasterCard World Debit Standard
MasterCard World Debit Instant
Visa Classic
Надходження коштів на рахунок (готівкою та безготівкою)
Місячний ліміт безкоштовного зняття коштів готівкою в касі/POS-терміналі Банку (МЛЗ Каса)
Місячний ліміт безкоштовного зняття коштів готівкою в банкоматах (МЛЗ АТМ)
Зняття коштів
Видача коштів з каси відділення Банку/POS-терміналів:
Безготівкових надходжень, які надійшли в межах банку:
- з вкладних/кредитних та інших внутрішньобанківських рахунків
- готівкових надходжень внесених власником рахунку
- за купівлю/продаж/конвертацію валюти в онлайн-банкінгу
- згідно договору купівлі/продажу, що підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню
Надходжень, які надійшли в межах Банку (крім попередньозазначених надходжень) та з інших банків

Безкоштовно
100 грн
в гривні
в іноземній валюті
Безкоштовно - одна БПК на
Безкоштовно - одна БПК на
вибір клієнта,
вибір клієнта,
100 грн - наступні
100 грн - наступні
Безкоштовно
50 000 грн. (включно)
50 000 грн. (включно)
в гривні

в іноземній валюті
Безкоштовно
Безкоштовно
Безкоштовно

Безкоштовно

-

Безкоштовно - в межах МЛЗ Каса;
1,5% (мін. 20 грн.) - після
перевищення МЛЗ Каса

1,5% (мін.20 грн.)

1,5% (мін. 20 грн.)

Через каси інших українських банків з використанням POS-терміналів
Видача готівки в банкоматі
в Україні (з БПК MasterCard)
за кордоном (з БПК MasterCard)

в гривні

в іноземній валюті

Безкоштовно - в межах МЛЗ АТМ;
1,5% (мін. 20 грн.) - після
перевищення МЛЗ АТМ

Безкоштовно
2% + 50 UAH / 2 USD / 2 EUR/ 5 PLN

Безкоштовно
1,5% мін. 20 грн.
2% + 50 UAH / 2 USD / 2 EUR/ 5 PLN

в мережі PKO BP (з БПК MasterCard)
в Україні (з БПК Visa)
за кордоном (з БПК Visa)
Перекази
Переказ коштів з рахунку
в межах Банку
на рахунок в іншому банку
за допомогою онлайн-банкінгу
Інші послуги
Надання інформації по рахунку шляхом надсилання SMS-повідомлення (послуга Mobinform)
Кредитний ліміт на БПК (річна процентна ставка)
Конвертація валюти при здійснені операції за допомогою БПК у валюті, відмінній від валюти рахунку

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

в гривні
1,5% (мін. 20 грн.)

в іноземній валюті
Безкоштовно
1,5% (мін. 15 USD - макс.150 USD)
Безкоштовно
Безоштовно
30%
Безкоштовно

