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станом на 08.03.2022

Тарифи АТ "КРЕДОБАНК" для корпоративних Клієнтів

Зміст
І. Депозити

І.* Депозити (обслуговування)

ІІ. РКО

ІІІ. Кредити

ІІІ. Акція Кредити

IV. Документарні операції

V. Операції з цінними паперами

VI. Платіжні картки

VII. Індивідуальні сейфи

VIII. Інкасація

ІX. Факторинг

X. Переказ готівки

ХІ. Лізинг

ХІ. Лізинг (обслуговування)

XII. Рахунок умовного зберігання (ескроу)

ІІІ.* Кредити (обслуговування)

КРЕДОБАНК пропонує наступні Тарифні пакети: 
1. Новим корпоративним Клієнтам-резидентам (крім бюджетних установ), які відкривають в Банку перший поточний рахунок:
• «Корпоративний» - з пріоритетом розрахункового обслуговування в національній валюті;
• «Корпоративний + » - для широкого спектру операцій з розрахункового та готівкового обслуговування в національній та іноземній 
валютах.
2. Бюджетним організаціям - Пакет для бюджетних організацій.
3. Нерезидентам - Пакет для корпоративних клієнтів-нерезидентів. 
4. Загальний Тарифний пакет для корпоративних клієнтів - резидентів.

Особливості Тарифних пакетів: 
1. Продаж Тарифного пакету:
- для нового Клієнта: укладання Договору банківського рахунку та зазначення Клієнтом назви Тарифного пакету в Заяві про 
відкриття поточного рахунку;
- для діючого Клієнта: подання Заяви про зміну Тарифного пакету.
2. Обслуговування всіх поточних рахунків Клієнта здійснюється за одним Тарифним пакетом.
3. Термін (строк) обслуговування за Тарифним пакетом – на строк дії Договору банківського рахунку.
4. Зміна Тарифного пакету з ініціативи Клієнта: 
- протягом всього строку обслуговування Клієнта за Тарифним пакетом «Корпоративний» чи «Корпоративний + », Клієнт може 
ініціювати його зміну (згідно Заяви про зміну Тарифного пакету) на один з інших Тарифних пакетів: «Корпоративний», 
«Корпоративний + », Загальний Тарифний пакет для корпоративних клієнтів-резидентів. 
5. Дострокове припинення терміну обслуговування Клієнта за обраним Тарифним пакетом можливе в наступних випадках:
- несплати Клієнтом до кінця поточного місяця щомісячної плати за обслуговування по Тарифному пакету «Корпоративний», 
«Корпоративний + »;
- анулювання діючого Тарифного пакету за рішенням уповноваженого органу Банку; 
- за згодою сторін або в інших випадках, передбачених законодавством та/або договірними умовами.
Після завершення строку обслуговування за обраним Тарифним пакетом, Банк самостійно переводить Клієнта на Загальний 
Тарифний пакет для корпоративних клієнтів - резидентів.
6. Банк має право самостійно встановлювати та змінювати тарифи в будь-якому Тарифному пакеті.

Тарифний пакет "Бізнес онлайн"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1 - для продажу новим Клієнтам** малого та середнього бізнесу - резидентам, які подали документи на відкриття першого 
поточного рахунку дистанційно через сайт банку.                                                           
2 - для продажу новим Клієнтам** корпоративного бізнесу - резидентам, які подали документи на відкриття першого поточного 
рахунку дистанційно через сайт банку.                                                                                                                                                                                                                                           

На період запровадженого воєнного стану в Україні, ТП «Бізнес онлайн»                                                                                                                                   
1 - для продажу новим Клієнтам** малого та середнього бізнесу - резидентам, які подали документи на відкриття першого 
поточного рахунку дистанційно або на відділенні банку.                  2 - для продажу новим Клієнтам** корпоративного бізнесу - 
резидентам, які подали документи на відкриття першого поточного рахунку дистанційно через сайт банку.
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** 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 інших діючих Тарифних пакетів, даний пакет не продається 
).

Термін обслуговування Клієнтів малого, середнього та корпоративного бізнесу на Тарифному пакеті «Бізнес онлайн» не може 
перевищувати 4 календарних місяців з моменту 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. Строк обслуговування на Тарифному 
пакеті «Бізнес онлайн» не може бути продовжений.


