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Тарифи ПАТ "КРЕДОБАНК" для  Клієнтів малого та середнього бізнесу

Зміст
І. Вклади

І.* Вклади (обслуговування)

ІІ. РКО

ІІІ. Кредити

ІІІ.* Кредити (обслуговування)

IV. Документарні операції

V. Операції з цінними паперами

VI. Платіжні картки

VII. Індивідуальні сейфи

VIII. Інкасація

ІX. Факторинг

Х. Переказ готівки

ХІ. Лізинг

ХІ. Лізинг (обслуговування)

XII.Рахунок умовного зберігання (ескроу)

1. Тарифний пакет надається таким клієнтам малого та середнього бізнесу:

    - новим Клієнтам Банку,

    - діючим Клієнтам, за умови наявності поточного рахунку.  

2. Послуги надаються Клієнтам малого та середнього бізнесу, які уклали з банком Договір банківського рахунку та  Договір про надання банківських послуг в межах 

Тарифного пакету ( крім громадських неприбуткових та благодійних організацій).

3. Термін обслуговування Клієнта в межах Тарифного пакету - 12 повних календарних місяців  (1 рік), крім Тарифного пакету "Партнерський".  Строк обслуговування на 

Тарифному пакеті може бути продовжений, відповідно до умов Договору про надання банківських послуг в межах Тарифного пакету.

4. У випадку відкриття Клієнтом другого та кожного наступного поточного рахунку в національній/іноземній валютах, обслуговування усіх поточних рахунків Клієнта 

здійснюється по тарифах, передбачених обраним Тарифним пакетом, в межах строку дії Договору про надання банківських послуг в межах Тарифного пакету, укладеного 

при відкритті першого поточного рахунку.

5. Протягом строку обслуговування на Тарифному пакеті, Клієнт може змінити його на один із доступних для продажу даному сегменту Тарифний пакет: Зміна Тарифного 

пакету відбувається відповідно до Заяви Клієнта, але не раніше наступного дня за днем подання Заяви 

Загальний тарифний пакет - для продаж всім Клієнтам малого та середнього бізнесу

Тарифний пакет Start ФОП - для продажу лише фізичним осібам - підприємцям

Тарифний пакет Start ЮО для продажу юридичним особам - резидентам (крім  сільськогосподарських товаровиробників - ЮО (суб’єкти господарської діяльності, 

сільськогосподарські товаровиробники - код сегменту К013 – 153, 253), крім  об'єднань та асоціацій об"єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово - 

будівельних кооперативів , громадських неприбуткових та благодійних). Тарифний пакет Comfort та  Тарифний пакет Premium -  для продажу Клієнтам малого та 

середнього бізнесу - резидентам (крім  сільськогосподарських товаровиробників - ЮО (суб’єкти господарської діяльності, сільськогосподарські товаровиробники - код 

сегменту К013 – 153, 253), об'єднань та асоціацій об"єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово - будівельних кооперативів , громадських неприбуткових та 

благодійних організацій)

Тарифний пакет "Агро" - для продажу Клієнтам малого та середнього бізнесу - резидентам - лише сільськогосподарським товаровиробникам  (код сегменту К013 - 

153, 253)

Тарифний пакет "Українсько-польський бізнес" - для продажу Клієнтам малого та середнього бізнесу - резидентам  (крім об'єднань співвласників багатоквартирних 

будинків, асоціацій об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, громадських неприбуткових та благодійних організацій)

1. Тарифний пакет надається таким клієнтам малого та середнього бізнесу:

- новим та діючим Клієнтам Банку, в яких частка участі польського капіталу складає не менше 10% (код сегменту клієнтів Б2 – 163, 243)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- новим та діючим Клієнтам Банку, які мають бізнес-партнерів в Польщі      

* Особливості застосування Тарифних пакетів : 



Тарифний пакет «Партнерський»:                                                                                                                                                

1- для активізації діючих неактивних* клієнтів малого та середнього бізнесу - резидентів (крім об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, асоціацій 

об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, громадських неприбуткових та благодійних організацій);                                                                                                                                                                           

2 - для продажу новим Клієнтам** малого та середнього бізнесу - резидентам (крім сільськогосподарських товаровиробників - ЮО / ФОП (ЮО-суб’єкти 

господарської діяльності, сільськогосподарські товаровиробники - код сегменту К013 – 153, 253 ; ФОП- сільськогосподарські товаровиробники - код сегменту К013 – 

143), об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, асоціацій ОСББ, житлово - будівельним кооперативам, громадських неприбуткових та благодійних 

організацій).

1. Тарифний пакет надається таким клієнтам малого та середнього бізнесу:

- діючим неактивним Клієнтам*, за умови наявності поточного рахунку.                                                                                                                                          

- новим Клієнтам **                                                                                                                                                                                                                  

* Діючий неактивний клієнт - це Клієнт Банку, дата реєстрації якого перевищує 6 міс.,  а також :

- відбувся рух коштів  по одному наявному поточному або корпоративному картрахунку, ініційований Клієнтом не раніше ніж 6 місяців тому (не залежно від суми);

 - списується комісія по правилу 80277 - за обслуговування неактивного рахунку.

** Новий Клієнт Банку – це новозареєстрований Клієнт в програмному комплексі АБС Б2. (Новому клієнту, який зареєстрований  в програмному комплексі АБС Б2 і 

розпочав обслуговування  на одному із діючих Тарифних пакетів, даний пакет не продається ).

Термін обслуговування Клієнтів малого та середнього бізнесу на даному Тарифному пакеті не може перевищувати 6 календарних місяців з моменту відновлення 

співпраці/реєстрації в системі АБС  Б2. Закінченням календарного місяця вважається останній день поточного місяця. Після закінчення строку дії Тарифного пакету та у 

випадку відсутності Заяви про перехід на інший тарифний пакет, обслуговування Клієнта повинно здійснюватися на  Загальному тарифному пакеті.

2. Строк обслуговування на Тарифному пакеті «Партнерський» не може бути продовжений.

3. Для учасників Клубу  умови надання Банківських послуг,  цінові параметри, порядок та умови їх сплати , можуть відрізнятися від визначених діючими Тарифами, 

Правилами та Стандартними формами документів. 

Тарифний пакет для Для громадських неприбуткових та благодійних організацій

1. Дані тарифи на послуги ПАТ “КРЕДОБАНК” для Громадських неприбуткових та благодійних організацій застосовуються до всіх громадських організацій, які згідно 

Статутних документів не здійснюють прибуткову діяльність, і визначені  Єдиним Державним Реєстром підприємств,  організацій,  установ  (ЄДРПОУ) як неприбуткові (окрім 

Об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, Асоціацій об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, Житлово-будівельних кооперативі,  уклали з Банком 

Договір банківського рахунку і Додатковий Договір до Договору банківського рахунку у визначеній формі

2.Термін обслуговування Клієнта в межах цінового плану - необмежений

Тарифний пакет  "Підприємець ІТ"  та  "Підприємець ІТ -FX " - для продажу новим та  діючим Клієнтам Банку фізичним осібам – підприємцям, що працюють в галузі 

інформаційних технологій.

Тарифний пакет "ОСББ+"

1. Тарифний пакет надається Об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, Асоціаціям об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, Житлово-будівельним 

кооперативам, що створені та діють відповідно до законодавства України

Загальні умови Клубної програми

https://www.kredobank.com.ua/img/forall/Umovy klubnoi karty.pdf

