
№ UAH USD EUR

1 Щомісячна плата за обслуговування поточного рахунку 165 UAH 85 UAH 85 UAH

Базовий набір послуг: 

 - поточний рахунок

 - випуск основної картки Visa Classic строком дії 3 роки

 - ощадний рахунок FlexSave

 - e-Banking (дистанційне управління рахунками)

 - SMS-інформування

2 Перевипуск картки Visa Classic у зв'язку з закінченням терміну дії

3 Перевипуск ПІН до картки Visa Classic

4 Зміна ПІН до картки Visa Classic в банкоматах ПроКредит Банку

5 Безготівкове зарахування коштів на рахунок

6 Внесення готівки на рахунок

7 Зняття коштів в касах та банкоматах ПроКредит Банку

8 Зняття коштів в банкоматах за межами ПроКредит Банку на території України

9 Переказ коштів в UAH на рахунки фізичних або юридичних осіб

10 Надання довідок за формою банку

11 Оформлення довіреності на розпорядження рахунками

12 Випуск додаткової картки Visa Classic UAH\USD\EUR строком дії 3 роки

13 Перевипуск картки Visa Classic за ініціативою клієнта (втрата, пошкодження та інше)

14 Зняття коштів з поточного рахунку в касах інших банків на території України

15 Зняття коштів з поточного рахунку в касах банків та банкоматах за кордоном

16
Конвертація валюти відмінної від USD\EUR при здійсненні операції з карткою за межами 

України

17 Продаж\купівля валюти на міжбанківському валютному ринку

18 Перерахування коштів в USD\EUR на рахунок в іншому банку

100 UAH\5 USD\5 EUR

1,5%

2% min 3 USD\3 EUR

1%

0,2 % min 20 UAH

0,3% min 20 USD\20 EUR 

max 150 USD\150 EUR

 - Відкриття рахунку в іноземній валюті можливе за наявності рахунку в національній валюті

 - Плата нараховується в останній операційний день місяця за кожний поточний рахунок

 - Нарахування плати за місяць, в якому відкрито поточний рахунок, не здійснюється

Послуги, вартість яких включена до щомісячної плати

Не тарифікується

Вартість інших послуг

100 UAH\5 USD\5 EUR

Тарифи з обслуговування фізичних осіб Додаток № 1

до Протоколу Правління від 27.04.2018 р.

Дійсні з 01.07.2018р.


