
1. Відкриття карткового  рахунку, незалежно від типу картки, в національній валюті **

2. Відкриття карткового  рахунку, незалежно від типу картки, в іноземній валюті**

3. Переоформлення картки під час строку дії з ініціативи клієнта ( зміна прізвища)

UAH USD EUR PLN

5. Заміна БПК за ініціативою Банку

6. Заміна клієнтом діючого ПІН-коду 10 грн. 1 USD 1 UER 2 PLN

7. Генерація нового ПІН-коду

UAH USD EUR PLN

UAH USD EUR PLN

UAH USD EUR PLN

в банкоматах Банку по картках Visa та MasterCard

в банкоматах банків, що входять в мережу "Радіус"

в банкоматах інших банків 

11. Надання інформації по рахунку відкритому в Банку,  шляхом надсилання SMS-

повідомлення на мобільний телефон Клієнта протягом першого місяця користування 

послугою (послуга Mobinform)
по БПК, виданих до рахунків у нац. валюті

по БПК, виданих до рахунків в іноз. валюті

12. Надання інформації по рахунку відкритому в Банку,  шляхом надсилання SMS-

повідомлення на мобільний телефон Клієнта протягом протягом другого та наступного 

місяців користування послугою (послуга Mobinform):
по БПК, виданих до рахунків у нац. валюті

по БПК, виданих до рахунків в іноз. валюті

13. Надання інформації про зарахування  коштів на рахунок  відкритий в Банку шляхом 

надсилання SMS-повідомлення на мобільний телефон Клієнта (послуга Mobinform- 

доступний) протягом першого місяця користування послугою :
по БПК, виданих до рахунків у нац. валюті

по БПК, виданих до рахунків в іноз. валюті

14. Надання інформації про зарахування  коштів на рахунок  відкритий в Банку шляхом 

надсилання SMS-повідомлення на мобільний телефон Клієнта  (послуга Mobinform-

доступний)  протягом протягом другого та наступного місяців користування послугою  :

по БПК, виданих до рахунків у нац. валюті

по БПК, виданих до рахунків в іноз. валюті

15.  Плата за здійснення операції в торгових точках по картках, емітованих Банком 

16. Конвертація валюти при здійснені операції у валюті, відмінній від валюти рахунку в 

Україні та за кордоном

17. Отримання готівки в касах та банкоматах  ПАТ "КРЕДОБАНК"  по картках  Visa International 

та MasterCard Worldwide, емітованих Банком:

18. Отримання готівки в установах та банкоматах інших банків по картках емітованих Банком, 

без врахування їх комісій:

UAH USD EUR PLN

при знятті готівки в Україні в банкоматах інших банків (крім банкоматів банків-партнерів) БПК для  

БПК, оформлених до рахунків "Дебіт"

при знятті готівки в Україні в банкоматах інших банків (крім банкоматів банків-партнерів) для всіх 

інших БПК

при знятті готівки в Україні в банкоматах банків-партнерів

при знятті готівки в Україні в касах  інших банків та і банків-партнерів

при знятті готівки за кордоном (окрім банкоматів PKO BP для рахунків "Zlotowka" в іноземній валюті)* 2,0% від суми операції + 

30,00 грн.

2,0% від суми операції + 

2,00 USD

2,0% від суми операції + 

2,00 EUR

2,0% від суми операції + 

5,00 PLN

при знятті готівки за кордоном з рахунків "Zlotowka" в іноземній валюті в мережі банкоматів PKO BP* - - 1,00 EUR 2,5 PLN

UAH USD EUR PLN

2 % але не менше  4 грн. 2 % але не менше  3 USD 2 % але не менше  4 EUR -

20. Видача готівки в банкоматах Банку при обслуговуванні платіжних карток інших банків

UAH USD EUR

Блокування можливості здійснення операцій за допомогою БПК  в внутрішній системі 

процесингового центру без розміщенням в міжнародний стоп-лист 

Блокування можливості здійснення операцій за допомогою БПК в внутрішній системі 

процесингового центру  з розміщенням в міжнародний стоп-лист на 2 тижні для БПК типу 

Visa*:
Блокування можливості здійснення операцій за допомогою БПК  в внутрішній системі 

процесингового центру з розміщенням в міжнародний стоп-лист на 2 тижні для БПК типу 

Mastercard* :
UAH USD EUR PLN

0,5% від суми зарахувань - -

0,5 % мін 5 грн.

1,5 % від суми операції мін 5,00 грн.

безоплатно

1,5% від суми операції  мін 10,00 грн.

Тарифний пакет

«ЗАГАЛЬНИЙ ЦІНОВИЙ ПЛАН ДЛЯ КЛЄНТІВ МСБ»
(загальні умови обслуговування)

                              КОРПОРАТИВНІ Б А Н К І В С Ь К І   П Л А Т І Ж Н І   К А Р Т К И

21. Плата за блокування  БПК:

22. Зарахування коштів на картковий рахунок в національній валюті

7 грн

безоплатно

5 грн

5 грн

1% від суми операції

 40 EUR 

Безоплатно

40 USD  

19. Видача готівки в касі Банку при обслуговуванні платіжних карток інших банків*

безоплатно

9. Роздрук міні-виписки операцій з використанням БПК в баноматі Банку

10. Плата за запит залишку на картковому рахунку:

7 грн

5 грн.

5 грн.

10 грн

10 грн

25 грн.

4. Доплата за термінове виготовлення картки  (протягом 3-х днів)
150 грн.

1 грн.

10 грн

8.  Роздрук на чеку інформації про стан рахунку в Банку

безоплатно

5 грн.

безоплатно

безоплатно

безоплатно

7 грн

7 грн

безоплатно



UAH USD EUR PLN

-

24. Плата за розблокування картки у внутрішній системі процесингового центру в разі її 

автоматичного блокування при  тричі невірно введеному клієнтом ПІН-коду

25. Запит копії основних документів по спірній операції  (copy request)

26. Плата за безпідставне оскарження або відмову від операції.  

27.Плата за проведення процедур повторного опротестування, преарбітражу та арбітражу за  

оскаржуваними операціями,  у ході яких банк зазнав втрат.  

28. Компенсація витрат банку по поверненню картки, вилученої в мережі інших банків*

29. Плата за використання коштів понад витратний ліміт (технічний овердрафт)

30. Плата за використання коштів понад витратний кредитний ліміт (технічний овердрафт)- 

для платіжних карток з встановленим кредитним лімітом

31. Видача (оформлення) основної БПК Debit MasterCard Unembossed Instant, що видається 

до рахунку в  національній валюті 

32. Видача (оформлення) основної БПК Debit MasterCard Unembossed Instant, що видається 

до рахункув іноземній валюті (долар США,євро)

33. Видача (оформлення) основної БПК Debit MasterCard Unembossed Instant, що видається 

до рахунку  "Zlotowka"в іноземній валюті (євро, польський злотий)

34.Видача (оформлення) основної БПК Business Debit MasterCard 3 (три)  роки, що видається 

до рахунку в  національній валюті** 

35. Видача (оформлення) основної БПК Business Debit MasterCard 3 (три)  роки, що видається 

до рахунку в  іноземній валюті (долар США,євро)**

36.Видача (оформлення) основної БПК Business Debit MasterCard 3 (три)  роки, що видається 

до рахунку "Zlotowka" в  іноземній валюті (євро, польський злотий)**

37. Видача (оформлення) основної БПК MasterCard Business,  що видається до рахунку в  

національній валюті 

38. Видача (оформлення) основної БПК MasterCard Business,  що видається до рахунку в  

іноземній валюті (долар США,євро)

39. Видача (оформлення) основної БПК MasterCard Gold,  що видається до рахунку в  

національній валюті 

40. Видача (оформлення) основної БПК MasterCard Gold,  що видається до рахунку в  

іноземній валюті (долар США,євро)

41.Видача (оформлення) додаткової БПК Debit MasterCard Unembossed Instant, що видається 

до рахунку в  національній валюті 

42.Видача (оформлення) додаткової БПК Debit MasterCard Unembossed Instant, що видається 

до рахунку в  іноземній валюті (долар США,євро)

43. Видача (оформлення) додаткової БПК Debit MasterCard Unembossed Instant, що видається 

до рахунку "Zlotowka" в  іноземній валюті (євро,польський злотий)

44. Видача (оформлення) додаткової БПК Business Debit MasterCard 3 (три)  роки, що 

видається до рахунку в  національній валюті 

45. Видача (оформлення) додаткової БПК Business Debit MasterCard 3 (три)  роки, що 

видається до рахунку в  іноземній валюті (долар США,євро)

46. Видача (оформлення) додаткової БПК Business Debit MasterCard 3 (три)  роки, що 

видається до рахунку "Zlotowka" в  іноземній валюті (євро, польский злотий)

47. Видача (оформлення) додаткової БПК MasterCard Business,  що видається до рахунку в  

національній валюті 

48. Видача (оформлення) додаткової БПК MasterCard Business,  що видається до рахунку в  

іноземній валюті (долар США,євро)

49 Видача (оформлення) додаткової  БПК MasterCard Gold,  що видається до рахунку у 

національній валюті

50 Видача (оформлення) додаткової БПК MasterCard Gold,  що видається до рахунку в  

іноземній валюті (долар США,євро)

51. Заміна при втраті та пошкодженні БПК   Business Debit MasterCard 3 (три)  роки в 

національній валюті

52. Заміна при втраті та пошкодженні БПК   Business Debit MasterCard 3 (три)  роки в іноземній 

валюті (долар США,євро, польсикй злотий)

53. Заміна при втраті та пошкодженні БПК   Business Debit MasterCard 3 (три)  роки в іноземній 

валюті (долар США,євро, польсикй злотий)

54. Заміна при втраті та пошкодженні БПК    MasterCard Business в національній валюті

55. Заміна при втраті та пошкодженні БПК    MasterCard Business в іноземній валюті (долар 

США,євро)

56. Заміна при втраті та пошкодженні БПК    MasterCard Gold в національній валюті

57. Заміна при втраті та пошкодженні БПК    MasterCard Gold в іноземній валюті (долар 

США,євро)
58.Проведення розрахунків за телекомунікаційні послуги провайдера «Київстар» ( «Київстар»- 

мобільний інтернет, «Київстар»-домашній інтернет та «Beeline»)  з використанням БПК в 

мережі банкоматів ПАТ "Кредобанк"
59. Проведення розрахунків за телекомунікаційні послуги ( крім провайдера "Київстар") з 

використанням БПК в мережі банкоматів ПАТ "Кредобанк"

60. Базовий авторизаційний ліміт по БПК за  :

 зняття готівки в банкоматах Банку та інших Банків Україні та за кордоном

 зняття готівки в касах Банку та інших Банків Україні та за кордоном

проведення розрахунків в торгово-сервісній мережі 

 проведення розрахунків в терміналах, які зареєстровані як інтернет-торговці

Загальна сума всіх операцій

Загальна кількість всіх операцій

75 грн

100 грн

25 грн

25 грн

0,5% від суми зарахувань

30 грн.

30 грн.

25 грн.

100 грн

100 грн

500 грн

150 грн.

безоплатно

50 грн. за кожну операцію

Фактична сума витрат банку на проведення процедури оскарження операції згідно з повідомленнями платіжної 

системи

100 000, 00 грн. / еквівалент

150 грн

150 грн.

1 грн

безоплатно

* Комісії ,встановлені в іноземній валюті сплачуються Клієнтом  в іноземній валюті або в національній валюті за офіційним курсом НБУ,що діяв на дату надання послуги;

100,00 грн./еквівалент

1 000 000,00 грн./ еквівалент

10 операцій

5 000, 00 грн./ еквівалент

250 000, 00 грн./ еквівалент

безоплатно

23. Зарахування коштів на картковий рахунок в іноземній валюті*

По фактичних  витратах

35%  від суми, використаної понад витратний ліміт

25 грн

500 грн

100 грн

500 грн

25 грн

25 грн.

150 грн.

100 грн

100 грн

150 грн.

75 грн

150 грн.

500 грн

30 грн.

35% від суми, використаної понад витратний ліміт



** Для цінових планів Маksi (Базовий + Актив),Maksi (Комплексний)  - безоплатно


