
№ Вид послуги

Тарифний пакет
«БАЗОВИЙ»

(загальні умови 
обслуговування)

Тарифний пакет 
«START»

Тарифний пакет 
«SMART»

Тарифний пакет 
«VIP»

Порядок сплати / нарахування Примітки

ІІ.І Рахунки

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

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% в останній день місяця

1 Відкриття рахунку Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

2 Обслуговування рахунку Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

щомісячно в останній  день 
місяця / комісія списується 

Банком на умовах договірного 
списання

3 Надходження коштів на рахунок (готівкою та безготівкою) Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

4 Закриття рахунку Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

5
Місячний ліміт безкоштовного зняття коштів готівкою в 
касі/POS-терміналі Банку - МЛЗ Каса:

-
20 000,00 грн.

(включно)
40 000,00 грн. 

(включно)
100 000,00 грн. 

(включно)

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

терміналі Банку

6
Докупівля ліміту безкоштовного зняття коштів готівкою в 
касі/POS-терміналі Банку

- - - 0,10%

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

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.

Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно
при здійсненні операції / 

готівкою або безготівкою на 
умовах договірного списання

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

1,5%
(мін. 20 грн.)

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.)

при здійсненні операції / 
готівкою або безготівкою на 
умовах договірного списання

8 Переказ коштів з рахунку

8.1 переказ коштів з рахунку в межах банку Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

8.2 переказ коштів з рахунку в інший банк Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

9 Регулярні платежі

9.1 підключення / зміна умов з ініціативи Клієнта 20 грн. 20 грн. 20 грн. 20 грн.
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

Особливості обслуговування рахунку призначеного для учасників 
програми кредитування молодих сімей та одиноких молодих 

громадян на будівництво (реконструкцію) житла

Комісії

1



9.2 Регулярний платіж Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно
Регулярні платежі в інші банки в іноземній валюті не 

здійснюються

ІІ.І Системи управління рахунками

1 Надання доступу до системи КредоДайрект: Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно
при здійсненні операції / 

готівкою або безготівкою на 
умовах договірного списання

2 Обслуговування в системі КредоДайрект: Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

щомісячно з дня підключення 
послуги / комісія списується 

Банком на умовах договірного 
списання

3 Переказ коштів з рахунку

3.1 на будь-який рахунок в межах Банку Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

3.2 на рахунок в іншому банку

до 10 000 грн. Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

понад 10 000 грн.
0,2%

(мін. 1 грн. макс. 
300 грн.)

0,2%
(мін. 1 грн. макс. 

300 грн.)

0,2%
(мін. 1 грн. макс. 

300 грн.)

0,2%
(мін. 1 грн. макс. 

300 грн.)

4 Видача картки TAN-кодів 40 грн. 40 грн. 40 грн. 40 грн.
при здійсненні операції / 

готівкою або безготівкою на 
умовах договірного списання

5
Повторна видача паролів першої реєстрації системи 
Кредодайрект (друга і наступні видачі PIN-Mailer)

Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

6 Регулярні платежі

6.1 створення регулярного платежу Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

6.2 зміна умов регулярного платежу Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

6.3 регулярний платіж Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

ІІ.І Платежі та перекази без відкриття рахунку

1

Переказ (поповнення) на будь-який власний або на будь-
який внутрішньобанківський рахунок в межах Банку (в т.ч. на 
вкладний рахунок; на рахунок для погашення кредитної 
заборгованості)

Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно
при здійсненні операції / 

готівкою або безготівкою на 
умовах договірного списання

ІІ.І Інші послуги

1 Підключення до тарифного пакету терміном на 1 рік Безкоштовно 200 грн. 500 грн. 1 500 грн.
при здійсненні операції / 

готівкою або безготівкою на 
умовах договірного списання

Комісія не сплачується за умови застосування 
тарифу "Обслуговування згідно тарифного пакету 

(щомісячно)" 

при здійсненні операції / 
готівкою або безготівкою на 
умовах договірного списання

2



2 Обслуговування згідно тарифного пакету (щомісячно)*: Безкоштовно 20 грн. 50 грн. 150 грн.

щомісячно
в останній  день місяця / 

комісія списується Банком на 
умовах договірного списання

Комісія сплачується пропорційно фактичному терміну 
обслуговування клієнта згідно тарифного пакету.

Комісія не сплачується протягом 1 (одного) року від 
дати застосування тарифу  "Підключення до 

тарифного пакету терміном на 1 рік"
Комісія не сплачується від дати застосування тарифу 

"Обслугоування основної БПК, що видається до 
рахунків в національній та іноземній валюті:-

MasterCard World Elite протягом першого року" та 
"Обслугоування основної БПК, що видається до 

рахунків в національній та іноземній валюті:-
MasterCard World Elite протягом другого та наступних 

років" до дати завершення дії пакету.

3
Зміна тарифного пакету за ініціативою Банку на тарифний 
пакет "БАЗОВИЙ"

- Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно
при здійсненні операції / 

готівкою або безготівкою на 
умовах договірного списання

Зміна тарифного пакету за ініціативою Клієнта:

на пакет "БАЗОВИЙ" - 60 грн. 150 грн. 450 грн.

на пакет "START" Безкоштовно - 150 грн. 450 грн.

на пакет "SMART" Безкоштовно Безкоштовно - 450 грн.

на пакет "VIP" Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно -

5
Обмінні (конвертаційні) операції  з готівковою іноземною 
валютою

від 0,1 % 
до 10 % *

від 0,1 % 
до 10 % *

від 0,1 % 
до 10 % *

від 0,1 % 
до 10 % *

при здійсненні операції / 
готівкою або безготівкою на 
умовах договірного списання

* від суми валюти  до обміну

Купівля іноземної валюти на МВРУ 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

Продаж іноземної валюти на МВРУ 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

Конвертація іноземної валюти на МВРУ 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

Купівля/продаж/конвертація іноземної валюти на МВРУз 
метою проведення реструктуризації та зміни валюти 
кредитів у Банку

Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

7
Конвертація надходжень з іншого банку в іноземній валюті 
відмінній від валюти рахунку, відкритого в Банку

0,5% від суми 
конвертованої 

валюти

0,5% від суми 
конвертованої 

валюти

0,5% від суми 
конвертованої 

валюти

0,5% від суми 
конвертованої 

валюти

В день здійснення конвертації

8 Ануляція та зміна умов переказу в національній валюті - - - -
при здійсненні операції / 

готівкою або безготівкою на 
умовах договірного списання

9

Запити та розслідування стосовно здійснення операцій по 
рахунку, крім операцій в межах ПАТ «КРЕДОБАНК» (крім 
операцій з використанням БПК) за операціями в 
національній валюті:

50 грн. 50 грн. 50 грн. 50 грн.
при здійсненні операції / 

готівкою або безготівкою на 
умовах договірного списання

10
Запити та розслідування стосовно операцій по рахунку 
здійснених в межах ПАТ «КРЕДОБАНК» (крім операцій з 
використанням БПК) в національній валюті:

Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно
при здійсненні операції / 

готівкою або безготівкою на 
умовах договірного списання

6

при поданні заявки на 
здійснення операції / готівкою 

або безготівкою на умовах 
договірного списання

4
при здійсненні операції / 

готівкою або безготівкою на 
умовах договірного списання

3



Надання виписки по рахунку у паперовому вигляді:

за поточний та/або попередній календарний місяць Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

за інший період 20 грн. 20 грн. 20 грн. 20 грн.

12 Надання акумульованої виписки у паперовому вигляді 100 грн. 100 грн. 100 грн. 100 грн.
при здійсненні операції / 

готівкою або безготівкою на 
умовах договірного списання

Акумульована виписка - це виписка по всіх рахунках 
Клієнта для органів ДФС

13
Наданння підтвердження щодо блокування БПК (для подання 
в страхову компанію)

Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

14 Посвідчення довіреності на право розпорядження рахунком 50 грн. 50 грн. 50 грн. 50 грн.
при здійсненні операції / 

готівкою або безготівкою на 
умовах договірного списання

15
Обмін банкнот з незначними ознаками зношення з негайною 
виплатою

10%
(mіn. 25 грн.)*

10%
(mіn. 25 грн.)*

10%
(mіn. 25 грн.)*

10%
(mіn. 25 грн.)*

при здійсненні операції / 
готівкою або безготівкою на 
умовах договірного списання

* від суми номіналів банкнот

16 Обмін банкнот іноземної валюти одного номіналу на інший 0,25%* 0,25%* 0,25%* 0,25%*
при здійсненні операції / 

готівкою або безготівкою на 
умовах договірного списання

* від суми номіналів банкнот

17 Перевірка справжності банкнот 1 грн.* 1 грн.* 1 грн.* 1 грн.*
при здійсненні операції / 

готівкою або безготівкою на 
умовах договірного списання

* за одну банкноту

18 Обслуговування кредиту отриманого від нерезидента
0,2 % 

(мін. 1200 грн., 
макс. 2500 грн.)

0,2 % 
(мін. 1200 грн., 
макс. 2500 грн.)

0,2 % 
(мін. 1200 грн., 
макс. 2500 грн.)

0,2 % 
(мін. 1200 грн., 
макс. 2500 грн.)

при здійсненні операції / 
готівкою або безготівкою на 
умовах договірного списання

19

Надання Клієнту довідки по рахунках (в т. ч. вкладних та 
рахунку-ескроу): про стан рахунку, рух коштів, 
наявні/закриті рахунки (станом на дату звернення або за 
період), строком давності 5 років з дати звернення

100 грн. 100 грн. 100 грн. 100 грн.
при здійсненні операції / 

готівкою або безготівкою на 
умовах договірного списання

за кожен примірник

20
Надання Клієнту складної довідки (довідка, яка потребує 
додаткового аналізу) по РКО тощо строком давності 5-ть 
років з дати звернення (в т. ч. по рахунку ескроу) 

300 грн. 300 грн. 300 грн. 300 грн.
при здійсненні операції / 

готівкою або безготівкою на 
умовах договірного списання

за кожен примірник

21

Надання Клієнту, згідно з запитом/зверненням, дублікату 
електронної форми документа Клієнта (в т. ч. по рахунку 
ескроу) :
- розрахунково-касових документів в гривні та іноземних 
валютах (платіжне доручення, заява на переказ готівки, заява 
на видачу готівки, тощо); 
- копії SWIFТ-повідомлення про підтвердження 
перерахування/зарахування коштів;
- документів по операціях купівлі/продажу/конвертації валюти 
на МВРУ.

50 грн. 50 грн. 50 грн. 50 грн.
при здійсненні операції / 

готівкою або безготівкою на 
умовах договірного списання

за кожен примірник

11
при здійсненні операції / 

готівкою або безготівкою на 
умовах договірного списання

4



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

0,20 грн. за 
кожну банкноту 
номіналом 1 грн 
.понад 1000 шт 

за одне 
внесення; 

0,20 грн. за 
кожну банкноту 
номіналом 2 грн 
.понад 1000 шт 

за одне 
внесення; 

0,20 грн. за 
кожну банкноту 
номіналом 5 грн 
.понад 1000 шт 

за одне внесення 

0,20 грн. за 
кожну банкноту 
номіналом 1 грн 
.понад 1000 шт 

за одне 
внесення; 

0,20 грн. за 
кожну банкноту 
номіналом 2 грн 
.понад 1000 шт 

за одне 
внесення; 

0,20 грн. за 
кожну банкноту 
номіналом 5 грн 
.понад 1000 шт 

за одне внесення 

0,20 грн. за 
кожну банкноту 
номіналом 1 грн 
.понад 1000 шт 

за одне 
внесення; 

0,20 грн. за 
кожну банкноту 
номіналом 2 грн 
.понад 1000 шт 

за одне 
внесення; 

0,20 грн. за 
кожну банкноту 
номіналом 5 грн 
.понад 1000 шт 

за одне внесення 

0,20 грн. за 
кожну банкноту 
номіналом 1 грн 
.понад 1000 шт 

за одне 
внесення; 

0,20 грн. за 
кожну банкноту 
номіналом 2 грн 
.понад 1000 шт 

за одне 
внесення; 

0,20 грн. за 
кожну банкноту 
номіналом 5 грн 
.понад 1000 шт 

за одне внесення 

 при наданні послуги

22
Відшкодування судових витрат за  договорами розрахунково 
– касового обслуговування

Розмір понесених 
Банком судових 

витрат по 
клієнту

Розмір понесених 
Банком судових 

витрат по 
клієнту

Розмір понесених 
Банком судових 

витрат по 
клієнту

Розмір понесених 
Банком судових 

витрат по 
клієнту

через касу Банку / шляхом 
переказу  з рахунку Клієнта
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