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Відкриття та обслуговування поточного рахунку в національній валюті

Випуск основної картки Visa Classic строком дії 1 рік

e-Banking, мобільний додаток (дистанційне управління рахунками)

Відкриття та обслуговування Ощадного рахуноку FlexSave, щомісячна виплата відсотків

SMS-інформування

Перелік послуг

Перекази з картки на картку

Перекази між власними рахунками

Переказ коштів в UAH на рахунки фізичних або юридичних осіб

Готівкове зарахування коштів на рахунок

Онлайн купівля/продаж/обмін іноземної валюти 

Зняття коштів в касах та банкоматах ПроКредит Банку 

Зняття коштів в банкоматах за межами ПроКредит Банку на території України

Перевипуск картки у зв’язку з закінченням терміну дії/ за ініціативою клієнта

Перевипуск ПІН до картки/Зміна ПІН до картки в банкоматах ПроКредит Банку

Надання довідок за формою банку/ Оформлення довіреності на розпорядження рахунками

=

Комісія

Безкоштовно

ТАРИФИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

85 UAH (щомісячно)Обслуговування додаткового поточного рахунку Долари США / Євро

(для зарахування пенсії/грошової допомоги/заробітної плати працівникам бюджетних установ)

Безготівкове зарахування коштів на рахунок 
(окрім зарахування пенсії, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ) 1%
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 Валюта Ощадний рахунок FlexSave /Строковий депозит,  з щомісячною виплатою відсотків

5

0,25

0,1

Сума                           6 місяців    12 місяців    18 місяців      24 місяці

від 100 000                       8                  9                        7                       7 

від   5 000                          1                1,5                    1,5                    1,5      

від   5 000                        0,75              1                       1                        1
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и                      Відсотки           

 Ощадний рахунок 
FlexSave

Строковий депозит

Гривня             

Долари США  

Євро
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Чинні з 01.12.2020 р.

1,5%

2% min 3 USD/3 EUR

 100 UAH /5 USD/5 EUR

1%

Міжнародні платежі

 Т
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Зняття коштів з поточного рахунку в касах інших банків

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

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

Конвертація валюти відмінної від USD/EUR при здійсненні операції 
з карткою за межами України

Переказ коштів USD/EUR  на рахунок в іншому банку

Продаж/купівля/обмін валюти на валютному ринку

Міжнародні платежі в банки групи ПроКредит – ProPay

0,3% min 20 USD/20 EUR
max 150 USD/150 EUR

0,2 % min 20 UAH

65 UAH/2,5 USD/2,5 EUR

Комісія

Платіжні картки Комісія, UAH


