"Złotówka"
станом на 01.09.2014 р.
Основні тарифи 1
Рахунки
1. Відкриття рахунку

10 грн.2
Безоплатно

2. Надходження коштів на рахунок (готівкою та безготівкою)
3. Видача коштів з каси Банку

3.1. Видача коштів з каси Банку готівкових та безготівкових надходжень, які надійшли:
- готівкових надходжень, які надійшли в межах відділення Банку, в якому відкрито рахунок клієнта
- безготівкових надходжень, які надійшли в межах Банку з внутрішньобанківських рахунків та вкладних рахунків
- безготівкових надходжень, які надійшли в межах відділення Банку згідно договору купівлі/продажу, що підлягає обов’язковому
нотаріальному посвідченню
в іноземній валюті

Безоплатно

3.2 Видача коштів з каси Банку готівкових та безготівкових надходжень, які надійшли:
- в межах Банку, окрім надходжень, вказаних в п. 3.1
- з інших банків
в іноземній валюті

1,5% (min. 5 грн.)

4. Переказ коштів з рахунку
4.1. В межах Банку: на інший власний рахунок; на вкладний рахунок; на рахунок для погашення кредитної заборгованості; на
будь-який внутрішньобанківський рахунок; як благодійна допомога в межах Банку
в іноземній валюті

Безоплатно

4.2. В межах Банку: на будь-який рахунок, окрім рахунків вказаних в п. 4.1.
в іноземній валюті

0,5% (min. 5 грн. max. 500 грн.)

4.3. На рахунок в іншому банку
в іноземній валюті

1% (min. 200 грн. max. 1500 грн.)

5. Обслуговування рахунку, по якому протягом 3 (трьох)
попередніх календарних місяців поспіль не було здійснено
операцій

5 грн.3

Картки
6. Видача (оформлення) банківської платіжної картки (БПК)
Debit MasterCard Unembossed Instant4

Безоплатно

7. Ліміт безкоштовного зняття коштів готівкою (в календарний
місяць) з використанням БПК

Відсутній

8. Видача коштів готівкою з рахунку, відкритого в Банку, з використанням БПК
8.1. Через банкомати у мережі Банку та банків - партнерів
8.2. Через банкомати у мережі інших українських банків (крім банківпартнерів)
8.3. Через каси з використанням POS-терміналів Банку
8.4. Через каси з використанням POS-терміналів у мережі інших
українських банків
8.5. За кордоном, окрім банкоматів PKO BP
8.6. За кордоном через банкомати PKO BP
9. Надання інформації по рахунку відкритому в Банку шляхом
надсилання SMS-повідомлення (послуга Mobinform)

1% від суми операції (min. 2 грн.)
1,75% від суми операції + 5,00 грн.
1,5% (мін. 5 грн)
1,75% від суми операції + 1,00EUR/2,00 PLN
2,0% від суми операції + 2,00EUR/5,00 PLN
2,5 PLN/1,00 EUR
5 грн.2

Дистанційні канали
10. Надання доступу та обслуговування в системі КредоДайрект

Безоплатно

11. Переказ коштів з рахунку
11.1. В межах Банку: на інший власний рахунок; на вкладний рахунок; на рахунок для погашення кредитної заборгованості; на
будь-який внутрішньобанківський рахунок; як благодійна допомога в межах Банку
в іноземній валюті

Безоплатно

11.2. В межах Банку: на будь-який рахунок, окрім рахунків вказаних в п. 11.1.
в іноземній валюті до 10 000 грн. екв.
в іноземній валюті понад 10 000 грн. екв.

1 грн.
0,2% (max. 300 грн.)

11.3. На рахунок в іншому банку
в іноземній валюті

-

Інші послуги
12. Обслуговування згідно тарифного пакету (щомісячно)

Відсутній5

1 - всі інші тарифи відповідно до умов Тарифних пакетів, розміщених на сайті Банку www.kredobank.com.ua;
2 - тариф не застосовується для рахунків, відкритих в межах Тарифних пакетів, відмінних від "Базового" (загальні умови обслуговування);
3 - тариф застосовується виключно для рахунків, відкритих в межах Тарифного пакету"Базовий (загальні умови обслуговування)". У випадку відсутності достатньої суми коштів на рахунку
для оплати комісійної винагороди, розмір тарифу становить суму залишку коштів на рахунку на момент оплати комісійної винагороди. Операції по нарахуванню процентів на залишок коштів
на рахунку та операції зі сплати комісійної винагороди по даному тарифу не враховуються як операції по рахунку при застосуванні даного тарифу;
4 - інші БПК видаються відповідно до умов Тарифних пакетів, розміщених на сайті Банку www.kredobank.com.ua;
5 - розмір тарифу стосоується виключно рахунків, відкритих в межах Тарифного пакету"Базовий (загальні умови обслуговування)". Для рахунків, відкритих в межах Тарифних пакетів,
відмінних від "Базового" (загальні умови обслуговування) - відповідно до умов Тарифних пакетів, розміщених на сайті Банку www.kredobank.com.ua.

