
Додаток №1

Сума відправки

 (грн.)

Комісія

 (грн.)*
Сума відправки (USD) Комісія (USD)*** Сума відправки (EUR) Комісія (EUR)***

0.00 — 500.00 7,5 0.01-50.00 13 0.01-50.00 13

від до комісія в EUR від до комісія в USD 500.01 — 1 500.00 15 50.01-100.00 15 50.01-100.00 15

€ 0,01 € 300,00 € 3,0 $0,01 $300,00 $3
Від 1500,01 - і 

більше
1% 100.01-200.00 22 100.01-200.00 22

€ 300,01 € 7 000,00 1% $300,01 $10 000,00 1% 200.01-300.00 29 200.01-300.00 29

Сума відправки

 (USD)

Комісія

 (USD)
300.01-400.00 34 300.01-400.00 34

від до Комісія, EUR від до Комісія, USD 0,01 - 100,00 3,00 400.01-500.00 40 400.01-500.00 40

€ 0,01 € 1 000,00 € 1 $0,01 $1 000,00 $1 100,01 - 400,00 6,00 500.01-750.00 45 500.01-750.00 45

€ 1 000,01 € 7 000,00 0,1% $1 000,01 $10 000,00 0,1% 400,01 - 600,00 9,00 від 750.01 50 750.01-1000.00 50

600,01 - більше 1,5% 1000.01-1500.00 76

від до комісія, EUR від до комісія, USD 1500.01-1750.00 81

€ 0,01 € 100,00 3,00 € $0,01 $100,00 $3,00 1750.01-2000.00 91

€ 100,01 € 500,00 € 5,00 $100,01 $500,00 $5.00 2000.01-2500.00 111

€ 500,01 € 700,00 € 8,00 $500,01 $700,00 $8.00 2500.01-3000.00 121

€ 700,01 € 7 000,00 1,3% $700,01 $10 000,00 1,3%

Сумма
24 HOURS

EUR

Account Deposit - 

EUR
Сумма

24 HOURS

USD

Account 

Deposit - USD
Сума відправки (USD)

Комісія з 

виплатою в USD 

(USD)

Сума відправки (USD)
Комісія з виплатою в 

USD (USD)
Сума відправки (USD)

Комісія

 (USD)

від 0.01 

до 50.00
€ 12,00 € 9,00

від 0.01 

до 50.00
$12,00 $9.00 0.01 — 250.00 5,00 0.01 — 200.00 3,00 до 100,00 15

від 50.01 

до 100.00
€ 14,00 € 11,00

від 50.01 

до 100.00
$14,00 $11.00 250.01 — більше 2% 200.01 — більше 1,5% від суми 100,01-300,00 20

від 100.01

 до 200.00
€ 23,00 € 18,00

від 100.01

 до 200.00
$23,00 $18.00 Переказ USD в ОАЕ 300,01-500,00 25

від 200.01

 до 300.00
€ 30,00 € 23,00

від 200.01

 до 300.00
$30,00 $23.00 

Сума відправки

 (USD)

Комісія

 (USD)
500,01-800,00 30

від 300.01 

до 400.00
€ 38,00 € 29,00

від 300.01 

до 400.00
$38,00 $29.00 до 100,00 3,00 800,01-1000,00 35

від 400.01

 до 500.00
€ 46,00 € 35,00

від 400.01

 до 500.00
$46,00 $35.00 100,01 - 400,00 6,00 від 1000,01 100

від 500.01 

до 700.00
€ 51,00 € 39,00

від 500.01 

до 700.00
$51,00 $39.00 400,01 - 600,00 9,00

від 700.01 

до 1000.00
€ 59,00 € 45,00

від 700.01 

до 1000.00
$59,00 $45.00 600,01 - більше 1,5%

від 1000.01

 до 1500.00
€ 85,00 € 65,00

від 1000.01

 до 1500.00
$85,00 $65.00 

від 1500.01

 до 1750.00
€ 94,00 € 72,00

від 1500.01

 до 1750.00
$94,00 $72.00 

від 1750.01

 до 2000.00
€ 103,00 € 89,00

від 1750.01

 до 2000.00
$103,00 $79.00 

від 2000.01 

до 2500.00
€ 124,00 € 95,00

від 2000.01 

до 2500.00
$124,00 $95.00 

від 2500.01 

до 3000.000
€ 129,00 € 99,00

від 2500.01 

до 3000.000
$129,00 $99.00 

від 3000.01 

до 3500.00
€ 156,00 € 120,00

від 3000.01 

до 3500.00
$156,00 $120.00 

від 3500.01 

до 4000.00
€ 182,00 € 140,00

від 3500.01 

до 4000.00
$182,00 $140.00 

від 4000.01 

до 4500.00
€ 182,00 € 160,00

від 4000.01 

до 4500.00
$182,00 $160.00 

від 4500.01 

до 5000.00
€ 234,00 € 180,00

від 4500.01 

до 5000.00
$234,00 $180.00 

від 5000.01 

до 5500.00
€ 254,00 € 195,00

від 5000.01 

до 5500.00
$254,00 $195.00 

від 5500.01 

до 6000.00
€ 280,00 € 215,00

від 5500.01 

до 6000.00
$280,00 $215.00 

від 6000.01 

до 6500.00
€ 280,00 € 235,00

від 6000.01 

до 6500.00
$280,00 $235.00 

від 6500.01 

до 7000.00
€ 332,00 € 255,00

від 6500.01 

до 7000.00
$332,00 $255.00 

від 7000.01 

до 7500.00
$358,00 $275.00 Розмір комісії

від 7500.01 

до 8000.00
$358,00 $275.00 

3% від суми переказу 

(min 10 грн.)

від 8000.01 

до 8500.00
$403,00 $310.00 

1,5% від суми 

переказу

від 8500.01 

до 9000.00
$429,00 $330.00 1% від суми переказу

від 9000.01 

до 10000.00
$455,00 $350.00 

від до
комісія,

EUR
від до комісія, USD

€0.01 €50.00 € 7 $0.01 $50,00 $9.00 

€50.01 €100.00 € 9 $50.01 $100,00 $11.00 

€100.01 €200.00 € 13 $100.01 $200,00 $18.00 

€200.01 €300.00 € 18 $200.01 $300,00 $23.00 

€300.01 €400.00 € 24 $300.01 $400,00 $29.00 

€400.01 €500.00 € 29 $400.01 $500,00 $35.00 

€500.01 €700.00 € 32 $500.01 $700,00 $39.00 

€700.01 €1,000.00 € 39 $700.01 $10 000,00

€1,000.01 €1,500.00 € 53 $1000.01 $1 500,00

€1,500.01 €1,750.00 € 66 $1500.01 $1 750,00

€1,750.01 €2,000.00 € 76 $1750.01 $2 000,00

€2,000.01 €2,500.00 € 89 $2000.01 $2 500,00

€2,500.01 €3,000.00 € 99 $2500.01 $3 000,00

€3,000.01 €3,500.00 € 120 $3000.01 $3 500,00

€3,500.01 €4,000.00 € 140 $3500.01 $4 000,00

€4,000.01 €4,500.00 € 160 $4000.01 $4 500,00

€4,500.01 €5,000.00 € 180 $4500.01 $5 000,00

€5,000.01 €5,500.00 € 195 $5000.01 $5 500,00

 €5,500.01 €6,000.00 € 215 $5500.01 $6 000,00

€6,000.01 €6,500.00 € 235 $6000.01 $6 500,00

€6,500.01 €7,000.00 € 255 $6500.01 $7 000,00

$7000.01 $7 500,00

$7500.01 $8 000,00

$8000.01 $8 500,00

$8500.01 $9 000,00

$9000.01 $10 000,00

Переказ USD в Туреччину

*****Австрія,Бельгія,Кіпр,Естонія,Фінляндія,Франція,Німеччина,Ірландія,Люксембур,Мальта,Нінерланди,Словаччина,Словенія,Італія, 

Іспанія,Португалія,Греція, Латвія

"ГРОШІ БЛИСКАВКОЮ"
Перекази в національній валюті 

по системі АТ "КРЕДОБАНК"

Сума

до 1 000 грн. (включно)

від 1 000 грн. до 5 000 грн. (включно)

з України в інші країни

з України в Нігерію

Відправка переказу в USD 

з України в країни СНД (крім Росії та Грузії), Ізраїль 

та країн Припалтики (Литва, Латвія і Естонія)

2,5% мін.  $2,50

Відправка переказу в EUR 

з України в Гонконгз України в Гонконг

Переказ в USD в країни далекого зарубіжжя**
Переказ в EUR  в країни Європейського 

Союзу*****

Переказ USD в Китай

з України в Китай та ОАЕ

з України в Нігерію

з України в Китай та ОАЕ

$45.00

АТ "КРЕДОБАНК" пропонує Клієнтам - фізичним особам 

надійно та швидко переказати кошти в національній та іноземній валютах

* Наступне збільшення суми переказу на 1000,00 грн. призведе до збільшення тарифу додатково на 10,00 грн.

** До країн далекого зарубіжжя в рамках даних тарифів відносяться всі країни, окрім тих,

що вказані в переліку країн близького зарубіжжя (****).    

****Азербайджан, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Росія, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан.

*** Наступне збільшення суми переказу на $ 500/500 EUR призведе до збільшення тарифів додатково на $ 20/20EUR

з України в Росію та Грузію

з України в країни СНД  (крім Росії та Грузії), Ізраїль 

та країн Припалтики (Литва, Латвія і Естонія)

2,5%, мін.  €2,50

з України в Росію та Грузію

Переказ національної 

валюти по Україні

Переказ в USD в Ізраїль Переказ в USD в країни СНД****

з України в інші країни



від до
комісія,

EUR
від до комісія, USD від до

комісія,

EUR
від до комісія, USD

€0.01 €200.00 € 3 $0.01 $200.00 $3 €0.01 €200.00 € 10 $0.01 $200.00 $10

€200.01 €300.00 € 5 $200.01 $300.00 $5 €200.01 €300.00 € 15 $200.01 $300.00 $15

€300.01 €400.00 € 6 $300.01 $400.00 $6 €300.01 €600.00 € 20 $300.01 $600.00 $20

€400.01 €500.00 € 7 $400.01 $500.00 $7 €600.01 €800.00 € 25 $600.01 $800.00 $25

€500.01 €600.00 € 8 $500.01 $600.00 $8 €800.01 €1,000.00 € 30 $800.01 $1,000.00 $30

€600.01 €700.00 € 10 $600.01 $700.00 $10 €1,000.01 €1,500.00 € 35 $1,000.01 $1,500.00 $35

€700.01 €800.00 € 11 $700.01 $800.00 $11 €1,500.01 €1,800.00 € 45 $1,500.01 $1,800.00 $45

€800.01 €900.00 € 13 $800.01 $900.00 $13 €1,800.01 €2,000.00 € 50 $1,800.01 $2,000.00 $50

€900.01 €1,000.00 € 14 $900.01 $1,000.00 $14 €2,000.01 €2,500.00 € 60 $2,000.01 $2,500.00 $60

€1,000.01 €1,200.00 € 17 $1,000.01 $1,200.00 $17 €2,500.01 €3,000.00 € 75 $2,500.01 $3,000.00 $75

€1,200.01 € 1,400.00 € 18 $1,200.01 $1,400.00 $18 €3,000.01 €3,500.00 € 85 $3,000.01 $3,500.00 $85

€1,400.01 €1,500.00 € 20 $1,400.01 $1,500.00 $20 €3,500.01 €4,000.00 € 90 $3,500.01 $4,000.00 $90

€1,500.01 € 1,600.00 € 22 $1,500.01 $1,600.00 $22 €4,000.01 €4,500.00 € 100 $4,000.01 $4,500.00 $100

€1,600.01 €1,800.00 € 25 $1,600.01 $1,800.00 $25 €4,500.01 €5,000.00 € 110 $4,500.01 $5,000.00 $110

€1,800.01 €2,000.00 € 27 $1,800.01 $2,000.00 $27

€2,000.01 €2,500.00 € 35 $2,000.01 $2,500.00 $35

€2,500.01 €3,000.00 € 40 $2,500.01 $3,000.00 $40

€3,000.01 €3,500.00 € 45 $3,000.01 $3,500.00 $45

€3,500.01 €4,000.00 € 50 $3,500.01 $4,000.00 $50

€4,000.01 €4,500.00 € 60 $4,000.01 $4,500.00 $60

€4,500.01 €5,000.00 € 70 $4,500.01 $5,000.00 $70

від до
комісія,

EUR
від до комісія, USD від до

комісія,

EUR
від до комісія, USD

€0.01 €250.00 € 2 $0.01 $250.00 $2 €0.01 €100.00 € 4 $0.01 $100.00 $4

€250.01 €500.00 € 4 $250.01 $500.00 $4 €100.01 €300.00 € 5 $100.01 $300.00 $5

€500.01 €700.00 € 6 $500.01 $700.00 $6 €300.01 €600.00 € 8 $300.01 $600.00 $8

€700.01 €1,000.00 € 8 $700.01 $1,000.00 $8 €600.01 €900.00 € 12 $600.01 $900.00 $12

€1,000.01 €1,500.00 € 12 $1,000.01 $1,500.00 $12 €900.01 €1,200.00 € 16 $900.01 $1,200.00 $16

€1,500.01 €2,000.00 € 16 $1,500.01 $2,000.00 $16 €1,200.01 €1,600.00 € 20 $1,200.01 $1,600.00 $20

€2,000.01 €2,500.00 € 20 $2,000.01 $2,500.00 $20 €1,600.01 €2,000.00 € 26 $1,600.01 $2,000.00 $26

€2,500.01 €3,000.00 € 24 $2,500.01 $3,000.00 $24 €2,000.01 €2,500.00 € 33 $2,000.01 $2,500.00 $33

€3,000.01 €3,500.00 € 28 $3,000.01 €3,500.00 $28 €2,500.01 €3,000.00 € 39 $2,500.01 $3,000.00 $39

€3,500.01 €4,000.00 € 32 $3,500.01 $4,000.00 $32 €3,000.01 €3,500.00 € 46 $3,000.01 $3,500.00 $46

€4,000.01 €4,500.00 € 36 $4,000.01 $4,500.00 $36 €3,500.01 €4,000.00 € 52 $3,500.01 $4,000.00 $52

€4,500.01 €5,000.00 € 40 $4,500.01 $5,000.00 $40 €4,000.01 €4,500.00 € 58 $4,000.01 $4,500.00 $58

€4,500.01 €5,000.00 € 65 $4,500.01 $5,000.00 $65

від до
комісія,

EUR
від до комісія, USD від до

комісія,

EUR
від до комісія, USD

€0.01 €100.00 € 3 $0.01 $100.00 $3 €0.01 €200.00 € 7 $0.01 $200.00 $7

€100.01 €400.00 € 5 $100.01 $400.00 $5 €200.01 €300.00 € 14 $200.01 $300.00 $14

€400.01 €5,000.00

1,3% від суми 

грошового 

переказу

$400.01 $5,000.00

1,3% від суми 

грошового 

переказу

€300.01 €600.00 € 20 $300.01 $600.00 $20

€600.01 €800.00 € 25 $600.01 $800.00 $25

€800.01 €1,000.00 € 30 $800.01 $1,000.00 $30

€1,000.01 €1,500.00 € 40 $1,000.01 $1,500.00 $40

€1,500.01 €1,800.00 € 50 $1,500.01 $1,800.00 $50

€1,800.01 €2,000.00 € 60 $1,800.01 $2,000.00 $60

€2,000.01 €2,500.00 € 70 $2,000.01 $2,500.00 $70

€2,500.01 €3,000.00 € 80 $2,500.01 $3,000.00 80

€3,000.01 €3,500.00 € 90 $3,000.01 $3,500.00 $90

€3,500.01 €4,000.00 € 100 $3,500.01 $4,000.00 $100

€4,000.01 €4,500.00 € 120 $4,000.01 $4,500.00 $120

€4,500.01 €5,000.00 € 140 $4,500.01 $5,000.00 $140

Комісії встановлені в іноземній валюті, сплачуються клієнтом в національній валюті за офіційним курсом НБУ, що діє на дату надання послуги

з України 

в Грузія

з України 

в Грузія

з України 

в Латвія, Литва, Польща

з України 

в Латвія, Литва, Польща

з України 

в Гонконг, Китай

з України 

в Гонконг, Китай
з України в інші країни з України в інші країни

з України 

в Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, 

Молдова, Узбекистан

з України 

в Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, 

Молдова, Узбекистан

з України 

в Австралія, Австрія, Бельгія, Великобританія, Греція, 

Данія, Естонія, Ізраїль, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, 

Кіпр, Люксембург, Мальта, Нігерія, Нідерланди, 

Німеччина, Норвегія, Об`єднані Арабські Емірати (ОАЕ), 

Португалія, Словаччина, Словенія, Сполучені Штати 

Америки (США), Туреччина, Фінляндія, Франція, 

Швейцарія, Швеція

з України 

в Австралія, Австрія, Бельгія, Великобританія, Греція, Данія, 

Естонія, Ізраїль, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Кіпр, 

Люксембург, Мальта, Нігерія, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, 

Об`єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Португалія, Словаччина, 

Словенія, Сполучені Штати Америки (США), Туреччина, 

Фінляндія, Франція, Швейцарія, Швеція


