КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Платежі та перекази без відкриття Рахунку

№

Вид послуги

І.І

Платежі та перекази без відкриття Рахунку

Всі тарифні
пакети

Порядок сплати / нарахування

Примітки

1. Сплачується Платником (якщо інше не передбачено
договірними відносинами)(готівкою при внесенні до каси
Банку належної до переказу Клієнту суми готівки);
2.Сплачується Клієнтом (утримується Банком, шляхом
договірного списання з рахунків Клієнта відкритих в
Банку, за кожним внесенням Платником до каси Банку
належної до переказу суми готівки); 3.сплачується
Клієнтом (утримується Банком з кожної окремо внесеної
Платником до каси Банку належної до переказу суми
готівки, шляхом її зменшення на відповідну суму належну
з Клієнта на користь Банку). 4.Сплачується Клієнтом не
пізніше 10 числа кожного наступного місяця, згідно
виставленого Банком рахунку - виключно за
погодженням з Департаментом роздрібних клієнтів

Комісійну винагороду сплачує Платник або
Отримувач

1. Сплачується Платником (якщо інше не передбачено
договірними відносинами)(готівкою при внесенні до каси
Банку належної до переказу Клієнту суми готівки);
2.Сплачується Клієнтом (утримується Банком, шляхом
договірного списання з рахунків Клієнта відкритих в
Банку, за кожним внесенням Платником до каси Банку
належної до переказу суми готівки); 3.сплачується
Клієнтом (утримується Банком з кожної окремо внесеної
Платником до каси Банку належної до переказу суми
готівки, шляхом її зменшення на відповідну суму належну
з Клієнта на користь Банку). 4.Сплачується Клієнтом не
пізніше 10 числа кожного наступного місяця, згідно
виставленого Банком рахунку - виключно за
погодженням з Департаментом роздрібних клієнтів

Комісійну винагороду сплачує Платник або
Отримувач

Перекази (платежі) готівки від фізичних осіб на користь
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з якими не
укладено Договірні відносини

до 30 000 грн. (включно)

1,2% (мін. 50 грн.)

1

понад 30 000 грн.

1% (макс. 1500
грн.)

Перекази (платежі) готівки від фізичних осіб на користь
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з якими
укладено Договірні відносини

до 30 000 грн. (включно)

1

1,2% (мін. 30 грн.)

1

#

договірного списання з рахунків Клієнта відкритих в
Банку, за кожним внесенням Платником до каси Банку
належної до переказу суми готівки); 3.сплачується
Клієнтом (утримується Банком з кожної окремо внесеної
Платником до каси Банку належної до переказу суми
готівки, шляхом її зменшення на відповідну суму належну
з Клієнта на користь Банку). 4.Сплачується Клієнтом не
пізніше 10 числа кожного наступного місяця, згідно
виставленого Банком рахунку - виключно за
погодженням з Департаментом роздрібних клієнтів

1

понад 30 000 грн.

Комісійну винагороду сплачує Платник або
КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Отримувач

1% (макс. 1500
грн.)

2

Перекази (платежі) на користь консульскої установи
іноземної держави, з якою укладено Договір про організацію
прийому платежів: - як реєстрація безкоштовних віз

1 грн

Згідно договірних умов при здійсненні операції / готівкою

Комісійну винагороду сплачує Платник

3

Перекази (платежі) на користь консульскої установи
іноземної держави, з якою укладено Договір про організацію
прийому платежів: - як оплата дозволу на вїзд(віз)

20 грн

Згідно договірних умов при здійсненні операції / готівкою

Комісійну винагороду сплачує Платник

0,6% (мін. 10 грн.,
макс. 750 грн.)

1. Сплачується Платником (якщо інше не передбачено
договірними відносинами)(готівкою при внесенні до каси
Банку належної до переказу Клієнту суми готівки);
2.Сплачується Клієнтом (утримується Банком, шляхом
договірного списання з рахунків Клієнта відкритих в
Банку, за кожним внесенням Платником до каси Банку
належної до переказу суми готівки); 3.сплачується
Клієнтом (утримується Банком з кожної окремо внесеної
Платником до каси Банку належної до переказу суми
готівки, шляхом її зменшення на відповідну суму належну
з Клієнта на користь Банку). 4.Сплачується Клієнтом не
пізніше 10 числа кожного наступного місяця, згідно
виставленого Банком рахунку - виключно за
погодженням з Департаментом роздрібних клієнтів

Комісійну винагороду сплачує Платник або
Клієнт

4

Перекази (платежі) готівки від фізичних осіб на користь
акредитованих страхових компаній, з якими укладені
договірні відносини

8

Переказ (поповнення) на будь-який власний або на будьякий внутрішньобанківський рахунок в межах Банку (в т.ч. на
вкладний рахунок), окрім переказу готівкових коштів на
транзитний рахунок через касу АТ "КРЕДОБАНК

Безкоштовно

при здійсненні операції / готівкою або безготівкою на
умовах договірного списання

9

Виплата іменних переказів без відкриття рахунку через касу
Банку

1,50%

при здійсненні операції / готівкою або безготівкою на
умовах договірного списання

Перекази без відкриття рахунку на користь ФО в рамках
внутрішньої системи переказу коштів "Гроші блискавкою"

до 1 000 грн. (включно)
10

3% від суми
переказу (мін. 10
грн.)

при здійсненні операції / готівкою або безготівкою на
умовах договірного списання
2

#

при здійсненні операції / готівкою або безготівкою на
умовах договірного списання

10
від 1 000 грн. до 5 000 грн. (включно)

понад 5 000 грн.

КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

1,5% від суми
переказу
1% від суми
переказу

12

Перекази (платежі) за послуги на користь Візових Сервіс
Центрів, з якими укладено Договір про організацію прийому
платежів

0,5% (мін. 7 грн.)

при здійсненні операції / готівкою

Комісійну винагороду сплачує Платник або
Отримувач

14

Надання комплексу послуг щодо виплати готівкою платежу,
повернутого Візовим центром як невикористана послуга
(передоплата сервісного збору)

15,00 грн. за
платіж

при здійсненні операції видачі платежу готівкою /
готівкою

Комісійну винагороду сплачує Платник або
Отримувач

15

Надання комплексу послуг щодо виплати грошових коштів
відповідно до умов укладеного договору "Про виплату
грошових коштів отримувачам"

0,5-1,00 %*

при здійсненні операції / готівкою або безготівкою
шляхом утримання з суми до виплати

Комісійну винагороду сплачує Отримувач
платежу або Страхова Компанія згідно договору
"Про виплату грошових коштів отримувачам"

16

Надання комплексу послуг щодо виплати готівкою платежу,
повернутого Візовим центром як невикористана послуга
(передоплата сервісного збору) згідно ініціативи Банку

Безкоштовно

при здійсненні операції видачі платежу готівкою /
готівкою

Комісійну винагороду сплачує Отримувач
платежу

при здійсненні операції / готівкою або безготівкою на
умовах договірного списання

Транзитний рахунок - балансовий рахунок 2909

Комісія за переказ готівкових коштів на транзитний рахунок
через касу АТ "КРЕДОБАНК":
17
до 10000 тис. грн. (включно)
понад 10000 тис. грн.

50 грн.
Безкоштовно

Видача коштів готівкою через мережу Банку з рахунку
відкритого в іншому банку, з використаням БПК:
через банкомати банку

Безкоштовно

через каси банку з використанням POS-терміналів:
18
при видачі коштів в національній валюті

2,0% від суми
операції + 50,00
грн.

при видачі коштів в іноземній валюті

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

За видачу коштів через каси банку -Автоматично, при
здійсненні операції / За видачу коштів через каси банку шляхом списання з рахунку клієнта

3

#

