
№ Вид послуги Порядок сплати / нарахування Примітки

І.IІ Строковий вклад "Прибутковий" UAH USD EUR UAH USD EUR UAH USD EUR

 бонусна процентна ставка(для договорів укладених через 
відділення та через систему Кредодайрект):

- - - 0,50% 0,20% 0,00% 1,00% 0,20% 0,00%

Щомісячно або по завершенні дії 
вкладу / Шляхом зарахування на 

рахунок (поточний/вкладний, якщо 
Вклад, на який зараховуються кошти 

передбачає поповнення) в Банку

І.ІI Строковий вклад "Оптимальний" UAH USD EUR UAH USD EUR UAH USD EUR

 бонусна процентна ставка(для договорів укладених через 
відділення та через систему Кредодайрект):

- - - 0,50% 0,20% 0,00% 1,00% 0,20% 0,00%

Щомісячно або по завершенні дії 
вкладу / Шляхом зарахування на 

рахунок (поточний/вкладний, якщо 
Вклад, на який зараховуються кошти 

передбачає поповнення) в Банку

І.ІII Строковий вклад "Накопичувальний" UAH USD EUR UAH USD EUR UAH USD EUR

 бонусна процентна ставка(для договорів укладених через 
відділення та через систему Кредодайрект):

- - - 0,50% 0,20% 0,00% 1,00% 0,20% 0,00%

Щомісячно / 1. Шляхом зарахування 
на рахунок (поточний/вкладний, 

якщо Вклад, на який зараховуються 
кошти передбачає поповнення) в 

Банку
2. Шляхом приєднання до суми 

вкладу (капіталізація процентів)

І.ІV Строковий вклад "Family&Friends" UAH USD EUR UAH USD EUR UAH USD EUR

Пакети цінових умов

Тарифний пакет 
«START R»*

Тарифний пакет 
«SMART R»*

Тарифний пакет 
«VIP R»*
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 бонусна процентна ставка(для договорів укладених через 
відділення та через систему Кредодайрект):

- - - - - - 1,00% 0,20% 0,00%

Щомісячно / Шляхом зарахування на 
рахунок (поточний/вкладний, якщо 

Вклад, на який зараховуються кошти 
передбачає поповнення) в Банку

І.V Строковий вклад "Оптимальний (Ретенційний)" UAH USD EUR UAH USD EUR UAH USD EUR

1 основна % ставка, в періоди вкладу:

3 міс. 17,0% - - 17,0% - - 17,0% - -

Щомісячно або по завершенні дії 
вкладу / Шляхом зарахування на 

рахунок (поточний/вкладний, якщо 
Вклад, на який зараховуються кошти 

передбачає поповнення) в Банку

2
при достроковому розірванні вкладу за ініціативаою 
Клієнта:

0,01% 0,01% 0,01%
В день дострокового розірвання 
вкладу / Шляхом зарахування на 

рахунок в Банку

3
бонусна процентна ставка (для договорів укладених 
через відділення):

- - - 0,5% - - 1,0% - -

Щомісячно або по завершенні дії 
вкладу / Шляхом зарахування на 

рахунок (поточний/вкладний, якщо 
Вклад, на який зараховуються кошти 

передбачає поповнення) в Банку

4
Видача коштів з вкладу шляхом переказу на інший рахунок 
клієнта в банку

Безкоштовно - - Безкоштовно - - Безкоштовно - -

І.VI Строковий вклад "Стандарт" UAH USD EUR UAH USD EUR UAH USD EUR

 бонусна процентна ставка(для договорів укладених через 
відділення та через систему Кредодайрект):

- - - 0,50% 0,20% 0,00% 1,00% 0,20% 0,00%

Щомісячно / Шляхом зарахування на 
рахунок (поточний/ вкладний, якщо 
Вклад, на який зараховуються кошти 

передбачає поповнення) в Банку

Комісії
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І.VII Строковий вклад "Стандарт плюс" UAH USD EUR UAH USD EUR UAH USD EUR

бонусна процентна ставка (для договорів укладених через 
відділення та через систему Кредодайрект):

- - - 0,50% 0,20% 0,00% 1,00% 0,20% 0,00%

В кінці строку дії вкладу / Шляхом 
зарахування на рахунок (поточний/ 

вкладний, якщо Вклад, на який 
зараховуються кошти передбачає 

поповнення) в Банку

І.VIII
Строковий вклад  "Стандарт з поповненням (Маркетингова 

назва "Зростання")" 
UAH USD EUR UAH USD EUR UAH USD EUR

бонусна процентна ставка(для договорів укладених через 
відділення та через систему Кредодайрект):

- - - 0,50% 0,20% 0,00% 1,00% 0,20% 0,00%

Щомісячно / 1. Шляхом зарахування 
на рахунок (поточний/ вкладний, 

якщо Вклад, на який зараховуються 
кошти передбачає поповнення) в 

Банку
2. Шляхом приєднання до суми 
вкладу (капіталізація процентів)

І.IX Строковий вклад "РАНТЬЄ" UAH USD EUR UAH USD EUR UAH USD EUR

бонусна процентна ставка: - - - 0,50% 0,20% 0,00% 1,00% 0,20% 0,00%

Відповідно до умов сплати 
процентів за Вкладом / 1. Шляхом 

зарахування на рахунок 
(поточний/вкладний, якщо Вклад, 

на який зараховуються кошти 
передбачає поповнення) в Банку
2. Шляхом приєднання до суми 
вкладу (капіталізація процентів)

I.X Вклад "Рантье +" UAH USD EUR UAH USD EUR UAH USD EUR

бонусна процентна ставка(для договорів укладених через 
відділення та через систему Кредодайрект):

- - - 0,50% 0,20% 0,00% 1,00% 0,20% 0,00%

Відповідно до умов сплати 

процентів за Вкладом / 1. Шляхом 
зарахування на рахунок 

(поточний/вкладний, якщо Вклад, 
на який зараховуються кошти 

передбачає поповнення) в Банку
2. Шляхом приєднання до суми 
вкладу (капіталізація процентів)

I.XI Строковий вклад "Стандарт плюс (Ретенційний)" UAH USD EUR UAH USD EUR UAH USD EUR

1 основна % ставка, в періоди вкладу:

3 міс. 13,0% - - 13,0% - - 13,0% - -
Вкінці терміну / Шляхом зарахування 

на рахунок в Банку
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2
при достроковому розірванні вкладу, залежно від строку 
знаходження внеску на вкладі:

менше 3 (трьох) місяця(ставка "При достроковому закритті 
за ініціативою клієнта")

0,01% - - 0,01% - - 0,01% - -
В день дострокового розірвання 
вкладу / Шляхом зарахування на 

рахунок в Банку

бонусна процентна ставка (для договорів укладених 
через відділення):

- - - 0,5% - - 1,0% - -
Вкінці терміну / Шляхом зарахування 

на рахунок в Банку

3 Тарифи

Видача коштів з вкладу шляхом переказу на інший рахунок 
клієнта в банку

Безкоштовно - - Безкоштовно - - Безкоштовно - -

Кредити

ІІ.І
Кредитний ліміт на зарплатні БПК(припинено продаж з 

19.11.18 р.)

1 для наступних категорій клієнтів, виключно в UAH:

для працівників комерційних (небюджетних) організацій

для працівників бюджетних установ та працівників 
податкових органів залежно від розміру кредитного ліміту:

до 80%* (включно) надходжень заробітньої плати

понад 80%* надходжень заробітньої плати

для клієнтів, доходи яких носять стабільний характер та 
Банк має можливість їх контролювати

2 Тарифи

Розгляд Анкети-Заяви на встановлення ліміту 

кредитування

При оформлені Анкети-Заяви / 1. 
готівкою через касу банку;

2. шляхом переказу з рахунку 
клієнта в банку

Встановлення дії ліміту кредитування

При встановлені/ збільшені ліміту 
кредитування / 1. готівкою через 
касу банку; 2. шляхом переказу з 

рахунку клієнта в банку; 3. шляхом 
списання з рахунку клієнта в банку

Продовження дії ліміту кредитування

 при продовжені терміну дії ліміту на 
наступний строк / 1. готівкою через 

касу банку; 2. шляхом переказу з 
рахунку клієнта в банку; 3. шляхом 
списання з рахунку клієнта в банку

ІІ.І
Кредитний ліміт на БПК фізичним особам (які отримують 
дохід від діяльності як ФОП)(припинено продаж з 19.11.18 

р.)

1 Процентні ставки в UAH:
Щомісячно / Шляхом отримання 

процентів з суми, що направляється 
на рахунок

2 Тарифи

23,0%

VIP - 1%*** VIP - 1%*** VIP - 1%***

26,0% 25,0% 23,0%

Щомісячно / Шляхом отримання 
процентів з суми, що направляється 

на рахунок

25,0% 23,0%

розмір облікової ставки НБУ** розмір облікової ставки НБУ** розмір облікової ставки НБУ**

26,0% 25,0%

0,75% від суми кредитного ліміту/розміру 
збільшення

0,75% від суми кредитного ліміту/розміру 
збільшення

0,75% від суми кредитного ліміту/розміру 
збільшення

0,75% від суми кредитного ліміту/розміру 
збільшення

0,75% від суми кредитного ліміту/розміру 
збільшення

- - -

0,75% від суми кредитного ліміту/розміру 
збільшення

26,0%
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Розгляд Анкети-Заяви на встановлення ліміту 
кредитування

При оформлені Анкети-Заяви / 1. 
готівкою через касу банку;

2. шляхом переказу з рахунку 
клієнта в банку

Встановлення дії ліміту кредитування

При встановлені/ збільшені ліміту 
кредитування / 1. готівкою через 
касу банку; 2. шляхом переказу з 

рахунку клієнта в банку; 3. шляхом 
списання з рахунку клієнта в банку

Продовження дії ліміту кредитування

 при продовжені терміну дії ліміту на 
наступний строк / 1. готівкою через 

касу банку; 2. шляхом переказу з 
рахунку клієнта в банку; 3. шляхом 
списання з рахунку клієнта в банку

ІІ.І
Встановлення лімітів кредитування в межах пакетного 

обслуговування Клієнтів фізичних осіб(припинено продаж 
продукту з 17.06.13 р.)

припинено продаж продукту з 17.06.13 р.

1 Процентні ставки в UAH:
Щомісячно / Шляхом отримання 

процентів з суми, що направляється 
на рахунок

2 Санкції

Пеня за несвоєчасну сплату платежів по кредиту

при погашенні заборгованості по 
кредиту / 1. готівкою через касу 

банку;
2. шляхом переказу з рахунку 

клієнта в банку;
3. шляхом переказу з іншого 
банку/фінансової установи

Підняття процентної ставки за невиконання негрошових 
зобов’язань за кредитним договором

відповідно до порядку сплати 
процентів по кредиту  / відповідно 
до порядку сплати процентів по 

кредиту 

ІІ.І Рахунки*

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

ТЕХОВЕРДРАФТ:

Для договоів, технічний овердрафт по яких виник з 03.12.2018

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 Шляхом переказу з рахунку клієнта

1 Відкриття рахунку  при сплаті комісії через касу Банку при здійсненні операції / готівково

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

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

терміналі Банку

Докупівля ліміту безкоштовного зняття коштів готівкою в 
касі/POS-терміналі Банку

при здійснені операції / 1. готівкою 
через касу Банку;

2. шляхом переказу з рахунку 
клієнта в Банку

Розмір докупівлі ліміту дорівнює місячному ліміту 
безкоштовного зняття коштів готівкою в касі та 
POS-терміналі Банку. Термін дії складає до кінця 

календарного місяця, в якому замовлена послуга. 
Послуга стосується виключно ліміту видачі коштів в 

касі та POS-терміналі Банку

7 Видача коштів з каси відділення Банку

в національній валюті:

UAH

35% в рік  від суми перевищення фактичної 
заборгованості понад встановлений ліміт/від 

суми від"ємного залишку на рахунку

витрати в розмірі, визначеному рішенням 
суду, виконавчим написом тощо

UAH

35% в рік  від суми перевищення фактичної 
заборгованості понад встановлений ліміт/від 

суми від"ємного залишку на рахунку

витрати в розмірі, визначеному рішенням 
суду, виконавчим написом тощо

UAH

35% в рік  від суми перевищення 
фактичної заборгованості понад 

встановлений ліміт/від суми від"ємного 
залишку на рахунку

витрати в розмірі, визначеному рішенням 
суду, виконавчим написом тощо

0,75% від суми кредитного ліміту/розміру 
збільшення

0,75% від суми кредитного ліміту/розміру 
збільшення

0,75% від суми кредитного ліміту/розміру 
збільшення

0,75% від суми кредитного ліміту/розміру 
збільшення

перші 2 (два) рахунки безкоштовно,
3 (третій) та наступні 100 грн.

перші 3 (три) рахунки безкоштовно,
4 (четвертий) та наступні 100 грн.

перші 4 (чотири) рахунки безкоштовно,
5 (п'ятий) та наступні 100 грн.

- - 0,1%

Безкоштовно Безкоштовно

30,0% 30,0% 30,0%

Безкоштовно

0,75% від суми кредитного ліміту/розміру 
збільшення

0,75% від суми кредитного ліміту/розміру 
збільшення

20 000,00 грн.
(включно)

40 000,00 грн.
(включно)

100 000,00 грн.
(включно)

5 п.п. за невиконання кожного зобовязання
5 п.п. за невиконання кожного 

зобовязання

Комісії

подвійна ставка по кредиту (min 1 грн. за 
кожен день прострочення)

подвійна ставка по кредиту (min 1 грн. за 
кожен день прострочення)

подвійна ставка по кредиту (min 1 грн. за 
кожен день прострочення)

5 п.п. за невиконання кожного зобовязання

0,0% 0,0% 0,0%
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7.1

- 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.

7.2
безготівкових надходжень, які надійшли в межах Банку (крім 
надходжень, вказаних в п. 7.1) та з інших банків

при здійсненні операції / готівкою 
або безготівкою на умовах 

договірного списання

в іноземній валюті:
- готівкових коштів внесених власником рахунку;
- безготівкових надходжень, які надійшли в межах банку з 
вкладних рахунків.

7.4
безготівкових надходжень, які надійшли в межах Банку (крім 
надходжень, вказаних в п. 9.3) та з інших банків

при здійсненні операції / готівкою 
або безготівкою на умовах 

договірного списання

8 Переказ коштів з рахунку

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

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

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
при здійсненні операції / готівкою 

або безготівкою на умовах 
договірного списання

8.5 на рахунок в іншому банку в іноземній валюті
при здійсненні операції / готівкою 

або безготівкою на умовах 
договірного списання

Регулярні платежі

9.2 підключення / зміна умов з ініціативи Клієнта
при здійсненні операції / готівкою 

або безготівкою на умовах 

договірного списання

За кожний регулярний платіж. Власний рахунок - 
поточний рахунок клієнта, що здійснює переказ, 

відкритий в Банку

9.4 Регулярний платіж

5

Обслуговування 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)

в кінці місяця / безготівкою на 
умовах договірного списання

Відшкодування за надходження на рахунок
при здійсненні операції зарахування 

коштів / безготівково

ІІ.І Картки

1 Розмір незнижувального залишку

2 Видача банківської платіжної картки (БПК):

Карта Тарифного Пакету
Карта Тарифного Пакету - одна основна БПК, що 

видається до Тарифного Пакету

до рахунку призначеного для зарахування регулярних 
надходжень 

MasterCard World Debit Standard (5 років)

Debit MasterCard Gold (5 років)

Debit MasterCard Platinum (5 років)

Безкоштовно

0,8%
(мін. 20 грн.)

0,5%
(мін. 20 грн.)

Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

в межах МЛЗ Каса - Безкоштовно

після перевищення МЛЗ Каса - 0,5%

(мін. 20 грн.)

Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

в межах МЛЗ Каса - Безкоштовно

після перевищення МЛЗ Каса- 1%

(мін. 20 грн.)

в межах МЛЗ Каса - Безкоштовно

після перевищення МЛЗ Каса - 0,8%

(мін. 20 грн.)

1%
(мін. 20 грн.)

1 % (min. 15 USD- max.100 USD) 1 % (min. 15 USD- max.100 USD) 1 % (min. 15 USD- max.100 USD)

Безкоштовно Безкоштовно

20 грн. 20 грн. 20 грн.

Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

1 % (мін. 20 грн.- макс.1 500 грн) 1 % (мін. 20 грн.- макс.1 500 грн) 1 % (мін. 20 грн.- макс.1 500 грн)

0 грн. 0,5 % (max 50 грн.) 0,5 % (max 75 грн.)

0 грн./0 USD/EUR/PLN 0 грн./0 USD/EUR/PLN 0 грн./0 USD/EUR/PLN

Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

Безкоштовно - -
При оформлені заяви на БПК або 

видачі БПК (при перевипуску після 
закінчення строку дії картки) / 1. 

готівкою через касу банку;
2. шляхом переказу з рахунку 

клієнта в банку

- Безкоштовно -

- - Безкоштовно
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 до інших рахунків в національній/іноземній валютах

MasterCard World Debit Standard (5 років)

Debit MasterCard Gold (5 років)

Debit MasterCard Platinum (5 років)

Основної БПК, що видається до рахунку в іноземній валюті:

що видається до рахунку "Zlotowka"

MasterCard World Debit Instant

MasterCard World Debit (5 років)

MasterCard World Debit Standard(5 років)

Debit MasterCard Gold (5 років)

Debit MasterCard Platinum (5 років)

2 Основної БПК, що видається до рахунку в іноземній валюті:

MasterCard World Debit Instant

При оформлені заяви на БПК або 

видачі БПК (при перевипуску після 
закінчення строку дії картки) / 1. 

готівкою через касу банку;
2. шляхом переказу з рахунку 

клієнта в банку

* - Під першою БПК мається на увазі перша БПК (в 
т.ч. додаткова), яка видається до будь-якого 

рахунку в межах Тарифного Пакету, окрім основної 
БПК, що видається до Тарифного Пакету

3
Основної БПК, що видається до рахунку в національній 
валюті:

до рахунку призначеного для зарахування регулярних 
надходжень 

MasterCard World Debit Standard(5 років)

Debit MasterCard Gold (5 років)

Debit MasterCard Platinum(5 років)

до інших рахунків в національній валюті

MasterCard World Debit Instant

При оформлені заяви на БПК або 
видачі БПК (при перевипуску після 
закінчення строку дії картки) / 1. 

готівкою через касу банку;
2. шляхом переказу з рахунку 

клієнта в банку

MasterCard World Debit (5 років)

При оформлені заяви на БПК або 
видачі БПК (при перевипуску після 

закінчення строку дії картки) / 1. 
готівкою через касу банку;

2. шляхом переказу з рахунку 
клієнта в банку

MasterCard World Debit Standard (5 років)

При оформлені заяви на БПК або 
видачі БПК (при перевипуску після 
закінчення строку дії картки) / 1. 

готівкою через касу банку;
2. шляхом переказу з рахунку 

клієнта в банку

Debit MasterCard Gold (5 років)

При оформлені заяви на БПК або 
видачі БПК (при перевипуску після 
закінчення строку дії картки) / 1. 

готівкою через касу банку;
2. шляхом переказу з рахунку 

клієнта в банку

Debit MasterCard Platinum (5 років)

При оформлені заяви на БПК або 
видачі БПК (при перевипуску після 
закінчення строку дії картки) / 1. 

готівкою через касу банку;
2. шляхом переказу з рахунку 

клієнта в банку

- - Безкоштовно

Безкоштовно - - При оформлені заяви на БПК або 
видачі БПК (при перевипуску після 
закінчення строку дії картки) / 1. 

готівкою через касу банку;
2. шляхом переказу з рахунку 

клієнта в банку

- Безкоштовно -

200 грн. 200 грн.

800 грн. 800 грн. 800 грн.

2 000 грн. 2 000 грн. 2 000 грн.

0 0 0

При оформлені заяви на БПК або 
видачі БПК (при перевипуску після 
закінчення строку дії картки) / 1. 

готівкою через касу банку;
2. шляхом переказу з рахунку 

клієнта в банку

0 0 0

200 грн.

При оформлені заяви на БПК або 
видачі БПК (при перевипуску 

додаткової БПК після закінчення 

строку дії картки) / 1. готівкою через 
касу банку;

2. шляхом переказу з рахунку 
клієнта в банку

* - Під першою БПК мається на увазі перша БПК (в 

т.ч. додаткова), яка видається до будь-якого 
рахунку в межах Тарифного Пакету, окрім основної 

БПК, що видається до Тарифного Пакету

100 грн. 100 грн.

Видача першої БПК *- 
Безкоштовно

Видача другої та наступних БПК -100,00 
грн.

800 грн. 800 грн.

Видача першої БПК - 

Безкоштовно
Видача другої та наступних БПК - 800,00 

грн.

2000 грн. 2000 грн.

Видача першої БПК - 
Безкоштовно

Видача другої та наступних БПК - 2000,00 
грн.

200 грн. 200 грн.

Видача першої  БПК* - 
Безкоштовно

Видача другої та наступних  БПК - 
200,00 грн.

100 грн. 100 грн.

Видача першої БПК *- 
Безкоштовно

Видача другої та наступних БПК -100,00 
грн.

* - Під першою БПК мається на увазі перша БПК (в 
т.ч. додаткова), яка видається до будь-якого 

рахунку в межах Тарифного Пакету, окрім основної 
БПК, що видається до Тарифного Пакету

100 грн.

800 грн. 800 грн.

Видача першої БПК - 
Безкоштовно

Видача другої та наступних БПК - 800,00 

грн.

100 грн.

Видача першої БПК *- 

Безкоштовно
Видача другої та наступних БПК -100,00 

грн.

200 грн. 200 грн.

Видача першої  БПК* - 
Безкоштовно

Видача другої та наступних  БПК - 
200,00 грн.

2 000 грн. 2 000 грн.

Видача першої БПК - 
Безкоштовно

Видача другої та наступних БПК - 2000,00 
грн.
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до рахунку призначеного для зарахування депозитних 
коштів (суми вкладу та процентів) в національній/іноземній 
валютах

MasterCard World Debit(5 років)

MasterCard World Debit Standard (5 років)

Debit MasterCard Gold (5 років)

Debit MasterCard Platinum (5 років)

4 Видача додаткової БПК
Видача додаткової БПК можлива лише тієї ж 

платіжної системи, що й основна БПК

до рахунку призначеного для зарахування регулярних 
надходжень 

MasterCard World Debit Instant

При оформлені заяви на БПК або 
видачі БПК (при перевипуску 

додаткової БПК після закінчення 
строку дії картки) / 1. готівкою через 

касу банку;
2. шляхом переказу з рахунку 

клієнта в банку

MasterCard World Debit  (5 років)

При оформлені заяви на БПК або 
видачі БПК (при перевипуску 

додаткової БПК після закінчення 
строку дії картки) / 1. готівкою через 

касу банку;
2. шляхом переказу з рахунку 

клієнта в банку

* - Під першою БПК мається на увазі перша БПК (в 
т.ч. додаткова), яка видається до будь-якого 

рахунку в межах Тарифного Пакету, окрім основної 
БПК, що видається до Тарифного Пакету

MasterCard World Debit Standard (5 років)

При оформлені заяви на БПК або 
видачі БПК (при перевипуску 

додаткової БПК після закінчення 
строку дії картки) / 1. готівкою через 

касу банку;
2. шляхом переказу з рахунку 

клієнта в банку

* - Під першою БПК мається на увазі перша БПК (в 
т.ч. додаткова), яка видається до будь-якого 

рахунку в межах Тарифного Пакету, окрім основної 
БПК, що видається до Тарифного Пакету

Debit MasterCard Gold (5 років)

При оформлені заяви на БПК або 

видачі БПК (при перевипуску 
додаткової БПК після закінчення 

строку дії картки) / 1. готівкою через 
касу банку;

2. шляхом переказу з рахунку 
клієнта в банку

* - Під першою БПК мається на увазі перша БПК (в 
т.ч. додаткова), яка видається до будь-якого 

рахунку в межах Тарифного Пакету, окрім основної 
БПК, що видається до Тарифного Пакету

Debit MasterCard Platinum(5 років)

При оформлені заяви на БПК або 
видачі БПК (при перевипуску 

додаткової БПК після закінчення 
строку дії картки) / 1. готівкою через 

касу банку;
2. шляхом переказу з рахунку 

клієнта в банку

* - Під першою БПК мається на увазі перша БПК (в 
т.ч. додаткова), яка видається до будь-якого 

рахунку в межах Тарифного Пакету, окрім основної 
БПК, що видається до Тарифного Пакету

Додаткової БПК, що видається до рахунку призначеного для 

зарахування депозитних коштів (суми вкладу та процентів) в 

національній/іноземній валютах:

Безкоштовно Безкоштовно

Видача першої  БПК* - 
Безкоштовно

Видача другої та наступних  БПК - 
100,00 грн.

При оформлені заяви на БПК або 
видачі БПК (при перевипуску 

додаткової БПК після закінчення 
строку дії картки) / 1. готівкою через 

касу банку;
2. шляхом переказу з рахунку 

клієнта в банку

* - Під першою БПК мається на увазі перша БПК (в 
т.ч. додаткова), яка видається до будь-якого 

рахунку в межах Тарифного Пакету, окрім основної 
БПК, що видається до Тарифного Пакету

200 грн. 200 грн.

Видача першої  БПК* - 
Безкоштовно

Видача другої та наступних  БПК - 
200,00 грн.

800 грн. 800 грн.

Видача першої БПК - 
Безкоштовно

Видача другої та наступних БПК - 800,00 
грн.

2000 грн. 2000 грн.

Видача першої БПК - 
Безкоштовно

Видача другої та наступних БПК - 2000,00 
грн.

Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

-

Видача першої додаткової БПК* - 
Безкоштовно

Видача другої та наступних додаткових БПК - 

100,00 грн.

Видача першої  БПК* - 
Безкоштовно

Видача другої та наступних  БПК - 

100,00 грн.

2 000 грн. 2 000 грн.

-

Видача першої додаткової БПК* - 
Безкоштовно

Видача другої та наступних додаткових БПК - 
200,00 грн.

Видача першої  БПК* - 
Безкоштовно

Видача другої та наступних  БПК - 
200,00 грн.

-

Видача першої додаткової БПК*- 
Безкоштовно

Видача другої та наступних додаткових БПК - 
800,00 грн.

Видача першої  БПК* - 
Безкоштовно

Видача другої та наступних  БПК - 
800,00 грн.

Видача першої  БПК* - 

Безкоштовно
Видача другої та наступних  БПК - 

2000,00 грн.
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MasterCard World Debit(5 років)

MasterCard World Debit Standard (5 років)

Debit MasterCard Gold (5 років)

Debit MasterCard Platinum(5 років)

Додаткової БПК, що видається до інших рахунків в 
національній/іноземній валютах:

MasterCard World Debit Instant

MasterCard World Debit (5 років)

* - Під першою БПК мається на увазі перша БПК (в 
т.ч. додаткова), яка видається до будь-якого 

рахунку в межах Тарифного Пакету, окрім основної 
БПК, що видається до Тарифного Пакету

MasterCard World Debit Standard (5 років)

* - Під першою БПК мається на увазі перша БПК (в 
т.ч. додаткова), яка видається до будь-якого 

рахунку в межах Тарифного Пакету, окрім основної 
БПК, що видається до Тарифного Пакету

Debit MasterCard Gold (5 років)

* - Під першою БПК мається на увазі перша БПК (в 
т.ч. додаткова), яка видається до будь-якого 

рахунку в межах Тарифного Пакету, окрім основної 
БПК, що видається до Тарифного Пакету

Debit MasterCard Platinum (5 років)

* - Під першою БПК мається на увазі перша БПК (в 
т.ч. додаткова), яка видається до будь-якого 

рахунку в межах Тарифного Пакету, окрім основної 
БПК, що видається до Тарифного Пакету

Місячний ліміт безкоштовного зняття  коштів готівкою - 
МЛЗ:

МЛЗ - в календарний місяць

рахунку призначеного для зарахування регулярних надходжень 

по рахунку призначеного для зарахування депозитних коштів 
(суми вкладу та процентів)

по рахунку призначеного для зарахування кредитних коштів в 
межах програми готівкового кредитування ПАТ "КРЕДОБАНК", 
від ТМ "КредитМаркет", ПАТ "Платинум Банк",ПАТ "Дельта 
Банк", ПАТ «Альфа Банк», ПАТ «Банк Ренесанс Капітал»

по рахунку "Ощадний рахунок "КИШЕНЯ" песійний"

по рахунку "СТУДЕНТСЬКИЙ"

по інших рахунках
Ліміт безкоштовного зняття коштів з рахунку 

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

6
Видача коштів готівкою з рахунку відкритого в Банку, з 
використанням БПК

у мережі банку:

через банкомати:

рахунку призначеного для зарахування регулярних надходжень 
Автоматично, при здійснені операції 
/ Шляхом списання з рахунку клієнта 

в Банку

100 грн. 100 грн.

Видача першої додаткової БПК*** - 
Безкоштовно

Видача другої та наступних додаткових 
БПК - 

100,00 грн.

*** - Під першою БПК мається на увазі перша БПК 
(в т.ч. додаткова), яка видається до будь-якого 

рахунку в межах Тарифного Пакету, окрім основної 
БПК, що видається до Тарифного Пакету

При оформлені заяви на БПК або 
видачі БПК (при перевипуску 

додаткової БПК після закінчення 
строку дії картки) / 1. готівкою через 

касу банку;
2. шляхом переказу з рахунку 

клієнта в банку

-

Видача першої додаткової БПК - 
Безкоштовно

Видача другої та наступних додаткових БПК - 
100,00 грн.

Видача першої  БПК* - 
Безоплатно

Видача другої та наступних  БПК - 
100,00 грн.

800 грн. 800 грн.

Видача першої додаткової БПК***- 
Безкоштовно

Видача другої та наступних додаткових 
БПК - 

800,00 грн.

2 000 грн. 2 000 грн.

Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

При оформлені заяви на БПК або 

видачі БПК (при перевипуску 
додаткової БПК після закінчення 

строку дії картки) / 1. готівкою через 
касу банку;

2. шляхом переказу з рахунку 
клієнта в банку

Видача першої додаткової БПК***- 
Безкоштовно

Видача другої та наступних додаткових 
БПК - 

2000,00 грн.

200 грн. 200 грн.

Видача першої додаткової БПК*** - 
Безкоштовно

Видача другої та наступних додаткових 
БПК - 

200,00 грн.

2 000 грн. 2 000 грн.

Видача першої БПК - 
Безкоштовно

Видача другої та наступних БПК - 2000,00 
грн.

-

Видача першої додаткової БПК* - 
Безкоштовно

Видача другої та наступних додаткових БПК - 
200,00 грн.

Видача першої  БПК* - 
Безкоштовно

Видача другої та наступних  БПК - 
200,00 грн.

-

Видача першої додаткової БПК* - 
Безкоштовно

Видача другої та наступних додаткових БПК - 
800,00 грн.

Видача першої  БПК* - 
Безкоштовно

Видача другої та наступних  БПК - 
800,00 грн.

- - -

- - -

20 000,00 грн. (включно)

20 000,00 грн. (включно) 40 000,00 грн. (включно) 100 000,00 грн. (включно)

40 000,00 грн. (включно) 100 000,00 грн. (включно)

5

в межах ліміту безкоштовного зняття - 
безоплатно. Після перевищення ліміту 
безкоштовного зняття - 1,5% від суми 

операції, яка перевищує ліміт безкоштовного 
зняття  (мін 20 грн.)

в межах ліміту безкоштовного зняття - 
безоплатно. Після перевищення ліміту 
безкоштовного зняття - 1,5% від суми 

операції, яка перевищує ліміт безкоштовного 
зняття  (мін 20 грн.)

в межах ліміту безкоштовного зняття - 
безоплатно. Після перевищення ліміту 
безкоштовного зняття - 1,5% від суми 

операції, яка перевищує ліміт 
безкоштовного зняття  (мін 20 грн.)

20 000,00 грн. (включно) 40 000,00 грн. (включно) 100 000,00 грн. (включно)

20 000,00 грн. (включно) 40 000,00 грн. (включно) 100 000,00 грн. (включно)

9



з рахунку призначеного для зарахування депозитних коштів 
(суми вкладу та процентів)

Автоматично, при здійснені операції 
/ Шляхом списання з рахунку клієнта 

в Банку

з рахунку, призначеного для зарахування кредитних коштів в 
межах програми готівкового кредитування ПАТ "КРЕДОБАНК", 
від ТМ "КредитМаркет", ПАТ "Платинум Банк",ПАТ "Дельта 
Банк", ПАТ «Альфа Банк», ПАТ «Банк Ренесанс Капітал»

Автоматично, при здійснені операції 
/ Шляхом списання з рахунку клієнта 

в Банку

з рахунків, до яких відкрита БПК MasterCard World Elitе
Автоматично, при здійснені операції 
/ Шляхом списання з рахунку клієнта 

в Банку
з інших рахунків: 

Для БПК типу Debit Mastercard Unembossed, MasterCard World 
Debit, Debit Mastercard, MasterCard World Debit Standard, Debit 
Mastercard Gold, MasterCard World Debit Gold, Debit MasterCard 
Platinum

Автоматично, при здійснені операції 
/ Шляхом списання з рахунку клієнта 

в Банку

для БПК всіх інших типів, окрім БПК MasterCard World Elitе
Автоматично, при здійснені операції 
/ Шляхом списання з рахунку клієнта 

в Банку

Через каси з використанням POS-терміналів:

- 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.

рахунку призначеного для зарахування регулярних надходжень 

з рахунку призначеного для зарахування депозитних коштів 
(суми вкладу та процентів) в національній валюті

з рахунку, призначеного для зарахування кредитних коштів в 
межах програми готівкового кредитування ПАТ "КРЕДОБАНК", 
від ТМ "КредитМаркет", ПАТ "Платинум Банк",ПАТ "Дельта 
Банк", ПАТ «Альфа Банк», ПАТ «Банк Ренесанс Капітал» в 
національній валюті

з інших рахунків (крім "Ощадний рахунок "КИШЕНЯ") в 
національній валюті

Для БПК типу Debit Mastercard Unembossed, MasterCard World 
Debit, Debit Mastercard, MasterCard World Debit Standard, Debit 
Mastercard Gold, MasterCard World Debit Gold, Debit MasterCard 
Platinum

для БПК інших типів
з банківського рахунку "Ощадний рахунок "КИШЕНЯ" песійний" 
в національній валюті

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

рахунку призначеного для зарахування регулярних надходжень 
Автоматично, при здійснені операції 
/ Шляхом списання з рахунку клієнта 

в Банку

з рахунку призначеного для зарахування депозитних коштів 
(суми вкладу та процентів) в національній валюті

Автоматично, при здійснені операції 
/ Шляхом списання з рахунку клієнта 

в Банку

з рахунку, призначеного для зарахування кредитних коштів в 
межах програми готівкового кредитування ПАТ "КРЕДОБАНК", 

від ТМ "КредитМаркет", ПАТ "Платинум Банк",ПАТ "Дельта 
Банк", ПАТ «Альфа Банк», ПАТ «Банк Ренесанс Капітал» в 
національній валюті

Автоматично, при здійснені операції 

/ Шляхом списання з рахунку клієнта 
в Банку

з банківського рахунку "Ощадний рахунок "КИШЕНЯ" песійний" 
в національній валюті

з інших рахунків (крім "Ощадний рахунок "КИШЕНЯ") в 
національній валюті

Для БПК типу Debit Mastercard Unembossed,MasterCard World 
Debit, Debit Mastercard, MasterCard World Debit Standard, Debit 
Mastercard Gold, MasterCard World Debit Gold, Debit MasterCard 
Platinum

Автоматично, при здійснені операції 
/ Шляхом списання з рахунку клієнта 

в Банку

для БПК інших типів
Автоматично, при здійснені операції 
/ Шляхом списання з рахунку клієнта 

в Банку

Безкоштовно Безкоштовно

1,5% від суми операції (мін 20 грн.) 1,5% від суми операції (мін 20 грн.) 1,5% від суми операції (мін 20 грн.)

Безкоштовно

Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

- - Безкоштовно

Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

в межах ліміту безкоштовного зняття - 
Безкоштовно

після перевищення 
ліміту безкоштовного зняття -

1,5% від суми операції, яка перевищує ліміт 
безкоштовного зняття (мін. 20 грн.)

в межах ліміту безкоштовного зняття - 
Безкоштовно

після перевищення 
ліміту безкоштовного зняття -

1,5% від суми операції, яка перевищує ліміт 
безкоштовного зняття (мін. 20 грн.)

в межах ліміту безкоштовного зняття - 
Безкоштовно

після перевищення 
ліміту безкоштовного зняття -

1,5% від суми операції, яка перевищує 
ліміт безкоштовного зняття (мін. 20 грн.)

1,0% (мін. 10 грн макс. 3000 грн.) 0,8% (мін. 10 грн. макс. 2500 грн.) 0,5% (мін. 10 грн. макс. 1500 грн.)

1,0% (мін. 10 грн макс. 3000 грн.) 0,8% (мін. 10 грн. макс. 2500 грн.)

Безкоштовно

Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

Безкоштовно Безкоштовно

0,5% (мін. 10 грн. макс. 1500 грн.)

Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

в межах МЛЗ Каса - Безкоштовно

після перевищення МЛЗ Каса- 1%

(мін. 20 грн.)

в межах МЛЗ Каса - Безкоштовно

після перевищення МЛЗ Каса - 0,8%

(мін. 20 грн.)

в межах МЛЗ Каса - Безкоштовно

після перевищення МЛЗ Каса - 0,5%

(мін. 20 грн.)

1,0% (мін. 10 грн макс. 3000 грн.)
0,8% (мін. 10 грн
макс. 2500 грн.)

0,5% (мін. 10 грн. макс. 1500 грн.)

1,0% (мін. 10 грн макс. 3000 грн.)
0,8% (мін. 10 грн
макс. 2500 грн.)

0,5% (мін. 10 грн. макс. 1500 грн.)
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в іноземній валюті

- готівкових коштів внесених власником рахунку;
- безготівкових надходжень, які надійшли в межах банку з 
вкладних рахунків.

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

з рахунків призначених для зарахування депозитних коштів 
(суми вкладу та процентів) в іноземній валюті

з рахунків "Zlotowka"
Автоматично, при здійснені операції 
/ Шляхом списання з рахунку клієнта 

в Банку

з банківського рахунку "Ощадний рахунок "КИШЕНЯ" в 
національній валюті та іноземній валютах

Автоматично, при здійснені операції 
/ Шляхом списання з рахунку клієнта 

в Банку

У мережі інших українських банків

через банкомати:

з рахунку призначеного для зарахування регулярних 
надходжень 

Для БПК типу Debit Mastercard Unembossed,MasterCard World Debit 
-  ,Debit Mastercard,MasterCard World Debit Standard,Debit 
Mastercard Gold, MasterCard World Debit Gold, Debit MasterCard 
Platinum

Автоматично, при здійснені операції 
/ Шляхом списання з рахунку клієнта 

в Банку

для БПК всіх інших типів, окрім БПК MasterCard World Elitе
Автоматично, при здійснені операції 
/ Шляхом списання з рахунку клієнта 

в Банку

з рахунку призначеного для зарахування депозитних коштів 
(суми вкладу та процентів):

Для БПК типу Debit Mastercard Unembossed,MasterCard World Debit 
-  ,Debit Mastercard,MasterCard World Debit Standard,Debit 
Mastercard Gold, MasterCard World Debit Gold, Debit MasterCard 
Platinum

для БПК всіх інших типів, окрім БПК MasterCard World Elitе
Автоматично, при здійснені операції 
/ Шляхом списання з рахунку клієнта 

в Банку

з рахунку, призначеного для зарахування кредитних коштів 
в межах програми готівкового кредитування ПАТ 
"КРЕДОБАНК", від ТМ "КредитМаркет", ПАТ "Платинум 
Банк",ПАТ "Дельта Банк", ПАТ «Альфа Банк», ПАТ «Банк 
Ренесанс Капітал»

Автоматично, при здійснені операції 
/ Шляхом списання з рахунку клієнта 

в Банку

з рахунків, до яких відкрита БПК MasterCard World Elitе
Автоматично, при здійснені операції 
/ Шляхом списання з рахунку клієнта 

в Банку

з інших рахунків: 

Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

1%
(мін. 20 грн.)

0,8%
(мін. 20 грн.)

0,5%
(мін. 20 грн.)

Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

1,5% 
(мін. 20 грн)

1,5% 
(мін. 20 грн)

1,5% 
(мін. 20 грн)

1,0% (мін. 20 грн макс. 3000 грн.) 0,8% (мін. 20 грн. макс. 2500 грн.)

МЛЗ - Місячний ліміт безкоштовного зняття  
коштів готівкою. Ліміт безкоштовного зняття 

коштів з рахунку протягом календарного місяця за 
допомогою БПК через банкомати Банку та інших 

банків

МЛЗ - Місячний ліміт безкоштовного зняття  
коштів готівкою. Ліміт безкоштовного зняття 

коштів з рахунку протягом календарного місяця за 
допомогою БПК через банкомати Банку та інших 

банків

в межах МЛЗ - безкоштовно. Після 
перевищення МЛЗ - 1,5% від суми операцій, 

яка перевищує МЛЗ (min 20 грн.)

в межах МЛЗ - безкоштовно. Після 
перевищення МЛЗ - 1,5% від суми операцій, 

яка перевищує МЛЗ (min 20 грн.)

в межах МЛЗ - безкоштовно. Після 
перевищення МЛЗ - 1,5% від суми 

операцій, яка перевищує МЛЗ (min 20 грн.)

0,5% (мін. 20 грн. макс. 1500 грн.)

1,5% (мін. 20 грн) 1,5% (мін. 20 грн) 1,5% (мін. 20 грн)

Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

1,5% (мін. 20 грн) 1,5% (мін. 20 грн)

МЛЗ - Місячний ліміт безкоштовного зняття  
коштів готівкою. Ліміт безкоштовного зняття 

коштів з рахунку протягом календарного місяця за 
допомогою БПК через банкомати Банку та інших 

банків

1,5% (мін. 20 грн)

Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

- - Безкоштовно
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Для БПК типу Debit Mastercard Unembossed,MasterCard World Debit 
-  ,Debit Mastercard,MasterCard World Debit Standard,Debit 
Mastercard Gold, MasterCard World Debit Gold, Debit MasterCard 
Platinum

Автоматично, при здійснені операції 
/ Шляхом списання з рахунку клієнта 

в Банку

для БПК всіх інших типів, окрім БПК MasterCard World Elitе
Автоматично, при здійснені операції 
/ Шляхом списання з рахунку клієнта 

в Банку

через каси з використанням POS-терміналів
Автоматично, при здійснені операції 
/ Шляхом списання з рахунку клієнта 

в Банку

за кордоном

через банкомати та каси з використанням POS-терміналів з 
рахунків в національній та іноземній валюті (окрім банкоматів 
для рахунків в національній та іноземній валютах, до яких 
відкрита БПК MasterCard World Elitе; окрім банкоматів PKO BP 
для БПК типу Debit Mastercard Unembossed,Debit Mastercard,Debit 
Mastercard Gold, Debit MasterCard Platinum, MasterCard World Debit, 
MasterCard World Debit Standard, MasterCard World Debit Gold та 
для рахунків "Zlotowka" )

через банкомати PKO BP для БПК типу Debit Mastercard 
Unembossed,Debit Mastercard,Debit Mastercard Gold, Debit 
masterCard Platinum, MasterCard World Debit, MasterCard World Debit 
Standard, MasterCard World Debit Gold  в національній та іноземній 

валюті 

через банкомати PKO BP з рахунків "Zlotowka" в іноземній 
валюті, окрім операцій за допомогою БПК MasterCard World Elitе 

Автоматично, при здійснені операції 
/ Шляхом списання з рахунку клієнта 

в Банку

через банкомати з рахунків в національній та іноземній валюті, 
до яких відкрита БПК MasterCard World Elitе 

7
Запит копії основних документів по спірній операції  (copy 
request)

при здійсненні операції / готівкою 
або безготівкою на умовах 

договірного списання
* за кожну операцію

8 Надання інформації по рахунку відкритому в Банку

Шляхом надсилання SMS-повідомлення (послуга Mobinform) 
(крім рахунків, призначених для зарахування депозитних 
коштів (суми вкладу та процентів)) до рахунку в національній 
та іноземній валютах:

Послуги Mobinform-Доступний, які підключені до 
02.10.2017р. обслуговуються на умовах послуги 

Mobinform

протягом першого місяця користування послугою  

Списання відбувається 
автоматично, в день підключення 

послуги, щомісячно / Шляхом 
списання з рахунку клієнта в Банку

протягом другого та наступного місяців користування 
послугою

Автоматично, щомісячно / Шляхом 
списання з рахунку клієнта в Банку

9 Заміна діючого ПІН-коду
Автоматично при ініціюванні 
операції / шляхом списання з 
рахунку клієнта в банку

Комісія сплачується при
зміні ПІН-коду через банкомати банку

10 Перевипуск ПІН-коду

Операція "Перевипуск ПІН-коду здійснюється 

шляхом відправки відповідного СМС-запиту з 
мобільного телефону 

МЛЗ - Місячний ліміт безкоштовного зняття  
коштів готівкою. Ліміт безкоштовного зняття 

коштів з рахунку протягом календарного місяця за 
допомогою БПК через банкомати Банку та інших 

банків

в межах МЛЗ - безкоштовно. Після 
перевищення МЛЗ - 1,5% від суми операцій, 

яка перевищує МЛЗ (min 20 грн.)

в межах МЛЗ - безкоштовно. Після 
перевищення МЛЗ - 1,5% від суми операцій, 

яка перевищує МЛЗ (min 20 грн.)

в межах МЛЗ - безкоштовно. Після 
перевищення МЛЗ - 1,5% від суми 

операцій, яка перевищує МЛЗ (min 20 грн.)

в межах МЛЗ - безкоштовно. Після 
перевищення МЛЗ - 1,5% від суми операцій, 

яка перевищує МЛЗ (min 20 грн.)

в межах МЛЗ - безкоштовно. Після 
перевищення МЛЗ - 1,5% від суми операцій, 

яка перевищує МЛЗ (min 20 грн.)

в межах МЛЗ - безкоштовно. Після 
перевищення МЛЗ - 1,5% від суми 

операцій, яка перевищує МЛЗ (min 20 грн.)

1,5% (мін. 20 грн) 1,5% (мін. 20 грн) 1,5% (мін. 20 грн)

2,0% від суми операції + 50 UAH/2,00 USD/2,00 
EUR/5,00 PLN

2,0% від суми операції + 50 UAH/2,00 USD/2,00 
EUR/5,00 PLN

2,0% від суми операції + 50 UAH/2,00 
USD/2,00 EUR/5,00 PLN

Автоматично, при здійснені операції 
/ Шляхом списання з рахунку клієнта 

в Банку

Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

2,0% від суми операції + 50 UAH/2,00 USD/2,00 
EUR/5,00 PLN

2,0% від суми операції + 50 UAH/2,00 USD/2,00 
EUR/5,00 PLN

2,0% від суми операції + 50 UAH/2,00 
USD/2,00 EUR/5,00 PLN

1,00 EUR/2,5 PLN 1,00 EUR/2,5 PLN 1,00 EUR/2,5 PLN

- - Безкоштовно

для перших двох підключених послуг - 
безкоштовно, 

для третьої і наступних - 10 грн. щомісяця

для перших трьох підключених послуг - 
безкоштовно, 

для четвертної і наступних - 10 грн. щомісяця

для перших чотирьох підключених послуг - 
безкоштовно, 

для п'ятої і наступних - 10 грн. щомісяця

для перших двох підключених послуг - 
безкоштовно, 

для третьої і наступних - 10 грн. щомісяця

для перших трьох підключених послуг - 
безкоштовно, 

для четвертної і наступних - 10 грн. щомісяця

для перших чотирьох підключених послуг - 
безкоштовно, 

для п'ятої і наступних - 10 грн. щомісяця

безкоштовно безкоштовно безкоштовно

5 грн. 5 грн. 5 грн.
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11 Адресна доставка БПК 
Автоматично, при здійснені операції 
/ Шляхом списання з рахунку клієнта 

в Банку

Доставка БПК здійснюється протягом 5- 10 
календарних  днів Кур"єрською службою за 
адресою, вказаною Клієнтом (Держателем БПК) при 
оформленні БПК. Адресна доставка може бути 
здійснена, як по місцю проживанні (реєстрації) 
Клієнта, так і на будь-яку іншу адресу в т.ч. інше 
відділення ПАТ "КРЕДОБАНК" 

ТЕХОВЕРДРАФТ:

Для договорів, технічний овердрафт по яких виник до 
03.12.2018

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

Комісія нараховується за кожен день наявності 
перевищення фактичної суми заборгованості понад 

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

повязаних з видачею БПК до рахунку"

Відшкодування судових витрат за  кредитними договорами Шляхом переказу з рахунку клієнта

ІІ.І Системи управління рахунками

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

в національній валюті

в іноземній валюті

7 Регулярні платежі

переказ коштів:

І.І Платежі та перекази без відкриття Рахунку

7
Перекази (платежі) на користь Отримувачів, з якими НЕ 
укладено Договір про організацію прийому платежів:в інший 
банк в іноземній валюті

при здійсненні операції / готівкою 
або безготівкою на умовах 

договірного списання

ІІ.І Інші послуги

1
Зміна тарифного пакету за ініціативою Банку на тарифний 
пакет "БАЗОВИЙ"

при здійсненні операції / готівкою 
або безготівкою на умовах 

договірного списання

Зміна тарифного пакету за ініціативою Клієнта:

на пакет "БАЗОВИЙ"

на пакет "START"

на пакет "SMART"

на пакет "VIP"

3
Конвертація надходжень з іншого банку в іноземній валюті 
відмінній від валюти рахунку, відкритого в Банку

В день здійснення конвертації

Обслуговування згідно тарифного пакету (щомісячно)*:

за умови зарахування регулярних надходжень 

Регулярними надходженнями вважаються будь-

які безготівкові надходження, крім надходжень з 
власних рахунків в межах КРЕДОБАНКу, в т.ч. 
заробітної плати, стипендії, пенсії, соціальної 
допомоги та інших соціальних виплат, чистого 

підприємницького доходу фізичним особам

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

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

який розраховується комісія / комісія 
списується Банком на умовах 

договірного списання

5 Підключення до тарифного пакету терміном на 1 рік

при здійсненні операції / готівкою 

або безготівкою на умовах 
договірного списання

6
Зміна тарифного пакету за ініціативою Клієнта на пакет 
"START R"

при здійсненні операції / готівкою 
або безготівкою на умовах 

договірного списання

300 грн. ( в т.ч. ПДВ) 300 грн. ( в т.ч. ПДВ) 300 грн. ( в т.ч. ПДВ)

Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

3.1
Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

при здійсненні операції / готівкою 
або безготівкою на умовах 

договірного списання

- - -

Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

60 грн. 150 грн. 450 грн.

- 150 грн. 450 грн.

- - 450 грн.

Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

- - -

від 2 000 грн  
- 

Безкоштовно

від 7 000 грн  
- 

Безкоштовно

від 15 000 грн  - 
Безкоштовно

від 2 000 грн  - 
Безкоштовно

від 3 500 грн  - 
Безкоштовно

від 7 500 грн  - 
Безкоштовно

- - -

4

12

35% в рік  від суми перевищення фактичної 
заборгованості понад встановлений ліміт/від 

суми від"ємного залишку на рахунку

витрати в розмірі, визначеному рішенням 
суду, виконавчим написом тощо

35% в рік  від суми перевищення фактичної 
заборгованості понад встановлений ліміт/від 

суми від"ємного залишку на рахунку

витрати в розмірі, визначеному рішенням 
суду, виконавчим написом тощо

35% в рік  від суми перевищення 
фактичної заборгованості понад 

встановлений ліміт/від суми від"ємного 
залишку на рахунку

витрати в розмірі, визначеному рішенням 
суду, виконавчим написом тощо

UAHUAH UAH

2

1,5 % (мін.. 25 USD- макс.150 USD) 1,5 % (мін.. 25 USD- макс.150 USD) 1,5 % (мін.. 25 USD- макс.150 USD)

0,5% від суми конвертованої валюти 0,5% від суми конвертованої валюти 0,5% від суми конвертованої валюти
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7
Зміна тарифного пакету за ініціативою Клієнта на пакет 
"SMART R"

при здійсненні операції / готівкою 
або безготівкою на умовах 

договірного списання

8
Зміна тарифного пакету за ініціативою Клієнта на пакет "VIP 
R"

при здійсненні операції / готівкою 
або безготівкою на умовах 

договірного списання

9

Надання інформації/довідки по договору про споживчий 
кредит (про поточний розмір його заборгованості, розмір 
суми кредиту повернутої кредитодавцю та ін.) – при 

першому зверненні протягом календарного місяця

при здійсненні операції / готівкою 
або безготівкою на умовах 

договірного списання

10

Надання інформації/довідки по договору про споживчий 
кредит (про поточний розмір його заборгованості, розмір 
суми кредиту повернутої кредитодавцю та ін.) – при другому 
і наступному зверненні протягом календарного місяця 

при здійсненні операції / готівкою 
або безготівкою на умовах 

договірного списання

11

Надання виписки з рахунку/рахунків (за їх наявності) щодо 
погашення заборгованості по договору про споживчий 
кредит – при першому зверненні протягом календарного 
місяця 

при здійсненні операції / готівкою 
або безготівкою на умовах 

договірного списання

12

Надання виписки з рахунку/рахунків (за їх наявності) щодо 
погашення заборгованості по договору про споживчий 

кредит – при другому і наступному зверненні протягом 
календарного місяця – безоплатно

при здійсненні операції / готівкою 

або безготівкою на умовах 
договірного списання

13
Перерахунок банкнот номіналом 1,2, 5 грн. в касі Банку для 
подальшого зарахування /переказу на рахунки або для 

обміну на банкноти більшого номіналу                                                                 

 при наданні послуги

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 

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 

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 

- - -

безкоштовно безкоштовно безкоштовно

- - -

безкоштовно безкоштовно безкоштовно

безкоштовно безкоштовно безкоштовно

безкоштовно безкоштовно безкоштовно
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