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ЄДИНІ ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ ТА ОПЕРАЦІЇ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (крім карткових рахунків)
Розділ 1. Ведення поточних рахунків (в т.ч. інвестиційних, крім карткових)

1.1

1.1.1

1.2
1.2.1

Тарифи

Примітки

Нарахування
ПДВ

Відкриття поточного рахунку для фізичних осіб*

80 грн

за один рахунок

без ПДВ

Ведення поточного рахунку в національній валюті, відкритого для
зарахування коштів часткової компенсації відсоткової ставки кредитів
молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво
(реконструкцію) і придбання житла

10 грн

щомісячно

без ПДВ

до 100 000,00 - 1%,
від 100 000,01 і більше - 1,5%

від суми, мінімум
10 грн

без ПДВ

до 100 000,00 в один
операційний день по клієнту в
межах Банку - 1%,
від 100 000,01 і більше - 1,5%

від суми,
min 10 грн

без ПДВ

Зарахування коштів на поточний рахунок фізичної особи
- при безготівковому надходженні на рахунок в національній та
іноземній валюті

- при готівковому поповненні рахунку в національній та іноземній
валюті власником рахунку
- при готівковому поповненні рахунку в національній валюті
1.2.3
третьою особою (окрім осіб, що мають довіреність на право
розпорядження рахунком)
Видача готівки з поточного рахунку фізичної особи в національній та
1.3
іноземній валюті:

не тарифікується

1.2.2

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5
1.4

- при безготівковому надходженні на рахунок в національній
1

валюті

- при безготівковому надходженні на рахунок в доларах США та
1

Євро

- при безготівковому надходженні на рахунок в англійських
фунтах стерлінгів 1, 2

- при безготівковому надходженні на рахунок в інших іноземних
валютах

1

- при готівковому надходженні на рахунок
Закриття поточного рахунку фізичних осіб

Управління поточним рахунком в частині надання права
розпорядження поточним рахунком іншій фізичній особі в Банку
Видача виписки по поточному рахунку за запитом клієнта:
• в момент здійснення операції
1.6.1 • один раз протягом місяця по операціях поточного місяця
• один раз в поточному місяці за операціями попереднього
календарного місяця
Видача:
• виписок за період (крім періоду, визначеного в п. 1.6.1 та
1.6.3.Тарифів);
• копій: касових, розрахункових документів, договорів поточного
1.6.2
рахунку, договору про надання банківських послуг, заяв про надання
банківських послуг(крім періоду, визначеного в п. 1.6.1 та
1.6.3.Тарифів);
• довідок а формою Банку

1.5

Видача
• довідок за формою клієнта
• дублікатів договорів
1.6.3 • документів по операціях / договорах зі строком давності понад один
рік на дату запиту: виписок за період, копій: касових, розрахункових
документів, договорів поточного рахунку, договору про надання
банківських послуг, заяв про надання банківських послуг
1.7

від суми,
до 10 000,00 в один операційний
min 1USD/EURO
день по клієнту в межах Банку (згідно курсу НБУ
1%,
на день здійснення
від 10 000,01 і більше - 1,5%
операції)

без ПДВ

від суми,
до 10 000,00 в один операційний
min 1GBP
день по клієнту в межах Банку (згідно курсу НБУ на
1%,
день здійснення
від 10 000,01 і більше - 1,5%
операції)

без ПДВ

2%

без ПДВ

не тарифікується
не тарифікується
200 грн

без ПДВ

не тарифікується

100 грн

без ПДВ

200 грн

без ПДВ

Переказ коштів з поточного рахунку в національній валюті за
дорученням клієнта:

1.7.1

- перекази на рахунки фізичних або юридичних осіб, вікриті в інших
банках України

1.0%

1.7.2

- перекази на рахунки відкриті в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

0.5%

- отриманих кредитних коштів на рахунки юридичних осіб, фізичних
1.7.3
осіб та фізичних осіб-підприємців ( в рамках діючих кредитних програм
ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»)
- на власні поточні, депозитні та карткові рахунки в установах ПАТ
1.7.4
«КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
- на позичкові рахунки клієнтів за власною заборгованістю, відкриті в
1.7.5
ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
Здійснення регулярних платежів з поточного рахунку в національній
1.8
валюті згідно розпорядження клієнта:
1.8.1

від суми,
min 10 грн

- перекази на рахунки фізичних або юридичних осіб, відкриті в інших
банках України

від суми,
+ 10 грн,
max 1000 грн
від суми,
+ 10 грн,
max 300 грн

без ПДВ

без ПДВ

не тарифікується
не тарифікується
не тарифікується

0.5%

1.8.2

- перекази на рахунки відкриті в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

0.5%

1.8.3

- на власні поточні, депозитні та карткові рахунки в установах ПАТ
«КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

не тарифікується

від суми,
+ 10 грн,
max 1000 грн
від суми,
+ 10 грн,
max 1000 грн

без ПДВ

без ПДВ

1.9

Переказ коштів з поточного рахунку в іноземній валюті за дорученням
клієнта:

1.9.1

- на рахунки фізичних або юридичних осіб в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ
БАНК»

0.5%

1.9.2

- на рахунки фізичних або юридичних осіб в інших банках
(з комісією типу OUR/SHA/BEN)

0.8%

1.9.3

- на власні поточні, депозитні та карткові рахунки в установах ПАТ «КРЕДІ
АГРІКОЛЬ БАНК»

не тарифікується

1.9.4

- на позичкові рахунки клієнтів за власною заборгованістю, відкриті в
ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

не тарифікується

1.10
1.10.1

без ПДВ

без ПДВ

Розслідування, зміна/уточнення умов платежу по здійснених
переказах з поточного рахунку:
- в національній валюті

50 грн

1.10.2

- в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора іноземних валют НБУ

50 USD

1.10.3

- в російських рублях

500 руб

1.11.

від суми переказу,
+ 150 грн,
max 5 000 грн
(згідно курсу НБУ на
день здійснення
операції)
від суми переказу,
min 30 USD,
max 200 USD
(згідно курсу НБУ на
день здійснення
операції)

за кожний запит
за кожний запит,
у гривнях за курсом
НБУ на день
подання запиту
за кожний запит,
у гривнях за курсом
НБУ на день
подання запиту

без ПДВ

без ПДВ

без ПДВ

Обслуговування неактивних** поточних рахунків
25,0 гривень, але не більше

1.11.1.

Поточних рахунків (крім п. 1.11.2. - п.1.11.5 Єдиних тарифів)

1.11.2.

Інвестиційних рахунків

не тарифікується

1.11.3.

Поточних рахунків померлих осіб, які заблоковані Банком

не тарифікується

1.11.4.

Які перебувають під арештом та заблоковані Банком

не тарифікується

1.11.5.

Грошові кошти на яких перебувають в заставі Банку

не тарифікується

1.12.

Перевірка документів для отримання е-ліцензії від НБУ

поточного залишку на рахунку

щомісячно

без ПДВ

Для клієнтів-фізичних осіб з пакетом послуг Infinite в рамках продукту VIP1.12.1.

1000 грн

За кожну ліцензію

без ПДВ

2500 грн

За кожну ліцензію

без ПДВ

5000 грн

За кожну ліцензію

без ПДВ

пакет за умови сплати повної вартості пакету
Для клієнтів з пакетом послуг Platinum в рамках продукту VIP-пакет за
1.12.2.
умови сплати повної вартості пакету
Для інших категорій клієнтів-фізичних осіб, включаючи пакетні пропозиції (
1.12.3.
крім пропозицій, визначених у пунктах 1.12.1. та 1.12.2. вище)
ПРИМІТКИ:

* тариф не застосовується при відкритті фізичній особі поточного та депозитного рахунку в один день в одній установі банку та при відкритті поточного рахунку для
відправки/виплати переказів коштів фізичних осіб з використанням систем переказів MoneyGram, та при відкритті поточного рахунку в євро по програмі IQ energy (код проекту
3401).
** неактивний рахунок - це поточний рахунок3, за яким на момент нарахування/утримання Банком комісії за обслуговування неактивного рахунку відсутній рух коштів 4
протягом 90 і більше календарних днів:
А) з дати здійснення останньої операції по рахунку;
Б) з дати укладення договору банківського рахунку/оформлення Заяви про надання Банківської послуги щодо відкриття поточного рахунку.
1

вищезазначений тариф не поширюється на:
− за операціями, які банк здійснює за дорученням та на користь клієнта (зарахування коштів від купівлі та продажу на міжбанківському валютному ринку України іноземної
валюти, отримання кредиту в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» шляхом його безготівкового зарахування на поточний рахунок фізичної особи);
− проценти та суму вкладу (депозиту), зараховані на поточний рахунок після закінчення строку дії договору банківського вкладу (крім випадків дострокового розірвання
договору банківського вкладу) та при достроковому поверненні строкового депозиту після його автоматичної пролонгації на новий строк/чергової пролонгації;
− суми коштів з вкладу на вимогу "Ощадний", що були розміщені на вклад готівкою чи перераховані безготівково з власного поточного рахунку, на який кошти надійшли
готівкою та/або у вигляді надходжень, зазначених у даній зносці;
− суми пенсій та соціальних допомог, що надійшли від установ Пенсійного фонду України та органів праці та соціального захисту населення;
− кошти, зараховані з поточного рахунку Позичальника-фізичної особи згідно договору купівлі-продажу нерухомого/рухомого майна (в рамках діючих кредитних програм ПАТ
«КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»)
− кошти компенсації, отримані по програмі IQ energy
2

тариф поширюється виключно на Київський регіон (м.Київ та Київська область)

3

крім поточних рахунків, які використовуються клієнтом для отримання процентів за вкладом (депозитом) та /або повернення вкладу (депозиту), розміщеного у Банку; для
сплати нарахованих процентів за отриманими в Банку кредитами; по яким є діючі розпорядження клієнта на виконання Банком регулярних платежів та /або договірного
списання з поточного рахунку, знаходяться під арештом, або кошти на яких перебувають в заставі Банку.
4

крім операцій зі сплати на рахунок Клієнта нарахованих Банком процентів на залишок коштів по цьому рахунку та/або операцій по списанню Банком винагороди за надані
послуги, та/або списання комісії, визначеної п.1.11.1. Єдиних тарифів,операцій з переоцінки валютного залишку.
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ЄДИНІ ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ ТА ОПЕРАЦІЇ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ в ПАТ «КРЕДІ
АГРІКОЛЬ БАНК» (крім карткових рахунків)
Розділ 2. Переказ коштів фізичної особи без відкриття рахунку

2.1

Примітки

Нарахування
ПДВ

10 грн

за один платіж

без ПДВ

від суми платежу
+ 10 грн,
max 5 000 грн - за один
платіжний документ

без ПДВ

від суми,
min 30 USD,
max 300 USD
(згідно курсу НБУ на день
здійснення операції)

без ПДВ

від суми,
min 20 USD,
max 300 USD
(згідно курсу НБУ на день
здійснення операції)

без ПДВ

Приймання платежів готівкою у національній валюті від фізичних осіб на
користь юридичних та фізичних осіб (сплачується платником - фізичною
особою):

2.1.1

- якщо умовами договору про приймання платежів передбачена оплата
одержувачем послуг банку і не передбачено застережень щодо заборони
утримання комісії з платника

2.1.2

- якщо умовами договору з юридичною особою передбачена оплата
одержувачем послуг банку та/або передбачено застереження щодо
заборони утримання комісії з платника

2.1.3

- без укладеного договору (чи згідно умов укладених договорів) з
одержувачем коштів або якщо умовами договору з юридичною особою не
передбачена оплата одержувачем послуг банку¹

2.2

Тарифи

не тарифікується

до 50 000,00 - 1%,
від 50 000,01 і більше - 0,8%

Переказ коштів без відкриття рахунку в іноземній валюті за межі України:

2.2.1 з комісією типу OUR

1%

2.2.2 з комісією типу SHA/BEN

2.3

Переказ коштів без відкриття рахунку на позичкові рахунки клієнтів за
власною заборгованістю, відкриті в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» в
національній та іноземній валюті

2.4

Розслідування, зміна/уточнення умов платежу по здійснених переказах

2.4.1

- в національній валюті

без ПДВ

не тарифікується

50 грн

за кожний запит

без ПДВ
без ПДВ

без ПДВ

2.4.2

- в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора іноземних валют НБУ

50 USD

за кожний запит
(у гривнях за курсом НБУ на
день подання запиту)

2.4.3

- в російських рублях

500 руб

за кожний запит
(у гривнях за курсом НБУ на
день подання запиту)

¹ тариф не застосовується при внесенні коштів на погашення кредитів фізичних осіб
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ЄДИНІ ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ ТА ОПЕРАЦІЇ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА ІНОЗЕМНІЙ
ВАЛЮТІ в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (крім карткових рахунків)
Розділ 3. Ведення депозитних рахунків
Тарифи
3.1

Відкриття депозитного рахунку фізичній особі

не тарифікується

3.2

Зарахування суми вкладу (депозиту) та поповнення вкладних
(депозитних) рахунків фізичних осіб

не тарифікується

3.2.1

Готівкове поповнення вкладу "Ощадний" третіми особами (не
власниками рахунку)

до 100 000,00 - 1%,
від 100 000,01 і
більше - 1,5%

3.3

Видача готівки з депозитних рахунків

3.3.1

Видача готівки з вкладу (депозиту) на вимогу фізичної особи "Ощадний"
(що надійшла безготівково)*

3.4

Перерахування коштів з депозитних рахунків в. т.ч. на поточний рахунок
вкладника

не тарифікується

3.5

Видача виписки по депозитному рахунку за запитом клієнта:
• в момент здійснення операції
• один раз протягом місяця по операціях поточного місяця
• один раз в поточному місяці за операціями попереднього
календарного місяця

не тарифікується

3.6

Видача:
• виписок за період (крім періоду, визначеного в п. 3.5 та 3.7. Тарифів);
• копій: касових, розрахункових документів, договору про надання
банківських послуг, заяв про надання банківських послуг (крім періоду,
визначеного в п. 3.7.Тарифів);
• довідок а формою Банку

3.8

Нарахуванн
я ПДВ

від суми, мінімум
10 грн

без ПДВ

від суми, мінімум
10 грн

без ПДВ

не тарифікується
до 100 000,00 в
гривні/до 10 000 в
доларах США/Євро в
один операційний
день по клієнту в
межах Банку - 1%,
від 100 000,01 в
гривні/від 10 000,01 в
доларах США/Євро і
більше - 1,5%

3.7

Примітки

Видача
• довідок за формою клієнта
• дублікатів договорів
• документів по операціях / договорах зі строком давності понад один рік
на дату запиту: виписок за період, копій: касових, розрахункових
документів, договорів банківського вкладу, договору про надання
банківських послуг, заяв про надання банківських послуг

Управління депозитним рахунком в частині надання права
розпорядження депозитним рахунком іншій фізичній особі в Банку

75 грн

без ПДВ

200 грн

без ПДВ

200 грн

без ПДВ

*вищезазначений тариф не поширюється на суми коштів з вкладу на вимогу "Ощадний" що були:
- розміщені на вклад готівкою;
- перераховані на вклад безготівково з власного поточного рахунку, на який кошти надійшли готівкою та/або у вигляді надходжень, зазначених у зносці 1 до
Розділу 1 Єдиних тарифів;
- перераховані на вклад безготівково з власного карткового рахунку в рамках проекту «Зарплата та кредит».
Діють з 19.11.2018 року

ЄДИНІ ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ ТА ОПЕРАЦІЇ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА ІНОЗЕМНІЙ
ВАЛЮТІ в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (крім карткових рахунків)
Розділ 4. Неторгові операції
Тарифи
4.1.

Конвертація готівкової іноземної валюти, що належить до 1-ї та 2ї груп Класифікатора іноземних валют НБУ

не тарифікується

4.2.

Конвертація безготівкової іноземної валюти на МВРУ за
дорученням клієнта

0.20%

4.3.

Купівля безготівкової іноземної валюти на МВРУ за дорученням
клієнта

0.50%

4.4.

Продаж безготівкової іноземної валюти на МВРУ за дорученням
клієнта

0.30%

4.5.

Купівля безготівкової іноземної валюти на МВРУ для погашення
заборгованості за кредитами, отриманими в іноземній валюті
позичальниками - фізичними особами в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ
БАНК»

не тарифікується

4.6.

Прийняття на обмін зношеної валюти, яка втратила основні
ознаки платіжності на платіжну*

4.7.

Розмін купюр іноземної валюти

4.8.

Перерахунок купюр з перевіркою купюр на платіжність (за
запитом клієнта)

Нарахування
ПДВ

Примітки

від суми валюти, яку потрібно
купити/продати
min 10 USD
(сплачується у гривнях згідно
курсу НБУ на день проведення
операції)
від суми валюти, яку потрібно
купити
min 10 USD
(сплачується у гривнях згідно
курсу купівлі на день проведення
операції)
від суми валюти, яку потрібно
продати
min 10 USD
(сплачується у гривнях згідно
курсу продажу на день
проведення операції)

без ПДВ

без ПДВ

без ПДВ

10.0%

від суми

без ПДВ

1.00%

від суми
min 2 USD/EUR/GBP
(сплачується у гривнях згідно
курсу НБУ на день проведення
операції)

без ПДВ

0.50%

від суми
min 50 UAH
(сплачується у гривнях згідно
курсу НБУ на день проведення
операції)

без ПДВ

* у доларах США та ЄВРО
Діють з 19.11.2018 року

Додаток 1 до Рішення Тарифної Комісії
№ 69 від 17.04.2018 р.

ЄДИНІ ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ ТА ОПЕРАЦІЇ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (крім карткових рахунків)
Розділ 5. Тарифи з надання в оренду індивідуальних сейфів
5.1
Тарифна
група

для установ ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
Строк оренди (днів)
30
Знижка
0%

60
5%

від 10.1 до від 20.1 до
20 см
40 см

90
10%

від 10.1 до від 20.1 до
20 см
40 см

120
15%
Сума плати за 1 день, з ПДВ (грн)

від 10.1 до від 20.1 до
20 см
40 см

180
20%

від 10.1 до від 20.1 до
20 см
40 см

від 10.1 до від 20.1 до
20 см
40 см

365 (366)
30%

від 10.1 до від 20.1 до
20 см
40 см

від 10.1 до від 20.1 до
20 см
40 см

Розмір сейфа (висота)

до 10 см

I

Міста:
Київ, Харків, Одеса, Львів,
Дніпро, Запоріжжя

19

30

43

18

28

41

17

27

39

16

25

37

15

24

35

14

22

32

14

21

30

II

Міста:
Полтава, Суми, Чернігів,
Вінниця,Херсон, Миколаїв

14

20

26

14

19

25

13

18

24

12

17

22

11

16

21

11

15

20

10

14

19

III

Міста:
Луцьк, Ужгород,
Івано-Франківськ, Чернівці,
Черкаси,
Рівне, Хмельницький,
Тернопіль, Житомир,
Кременчук та інші міста

11

17

22

11

16

21

10

16

20

10

15

19

9

14

18

9

13

16

8

12

15

до 10 сm

до 10 сm

до 10 сm

до 10 сm

Заставна вартість ключа із замком від індивідуального сейфу \ ключа із замком від пеналу - 2000,00 грн.

5.2

270
25%

Надання індивідуальних сейфів в оренду здійснюється лише на визначені строки - 30 днів, 60 днів, 90 днів, 120 днів, 180 днів, 270 днів, 365 (366) днів.

5.3

Максимальний строк оренди або пролонгації - 1 рік.

5.4

При неявці клієнта після закінчення терміну дії Договору про надання в оренду індивідуального сейфа для зберігання цінностей /Заяви про надання банківської послуги
«Оренда індивідуального сейфа» окрім платні за прострочений термін оренди нараховується пеня в розмірі подвійної суми орендної плати від початкової вартості за
кожну прострочену добу.

5.5

Плата за користування сейфом здійснюється в день укладання договору оренди за весь строк його дії.

до 10 сm

до 10 сm

ЄДИНІ ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ ТА ОПЕРАЦІЇ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ в
ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (крім карткових рахунків)
Розділ 6. Кредитні операції
Тарифи
6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.3
6.4
6.5
6.6
6.6.1
6.6.2
6.6.3
6.6.4

За відкриття позичкового рахунку для фізичних осіб
Операції в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна:
Внесення / виключення запису до (з) Державного реєстру обтяжень рухомого майна та
отримання витягу про внесення / виключення запису
Надання витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна
Внесення змін до Державного реєстру обтяжень рухомого майна
За розгляд заяви клієнта з пропозицією про внесення змін до умов діючих
договорів**
Оформлення дублікату кредитного договору та/або договору поруки за ініціативою
клієнта
За розгляд заяви клієнта з пропозицією про внесення змін до умов діючих
договорів забезпечення **
За надання довідок / виписок:
- про відсутність заборгованості за кредитними рахунками (одноразово при повному
погашенні кредиту)
- про відсутність або стан (при наявності) заборгованості за кредитними рахунками (за
формою Банку)
- про відсутність або стан (при наявності) заборгованості за кредитними рахунками (за
формою Клієнта)
- про стан заборгованості за кредитними рахунками в період до 01.01.2011 року

не тарифікується
100 грн

у т.ч. ПДВ

100 грн
50 грн

у т.ч. ПДВ
у т.ч. ПДВ

250 грн

без ПДВ

100 грн

без ПДВ

250 грн

без ПДВ

не тарифікується
100 грн

без ПДВ

200 грн

без ПДВ

без ПДВ

За обслуговування кредитної заборгованості за продуктом Готівковий кредит
«СВОБОДА» в сумі більше 200000 грн. до 300 000 грн. включно (без врахування
страхового платежу)* ¹

1.70%

щомісячно від
початкової суми
кредиту

без ПДВ

За обслуговування кредитної заборгованості за продуктом Готівковий кредит
«СВОБОДА» в сумі більше 300 000 грн. (без врахування страхового платежу)

0.00%

6.8

6.9

6.10

За обслуговування кредитної заборгованості за продуктом (АВТО, проект - 1)* ¹

0.10%

6.11

За обслуговування кредитної заборгованості за продуктом (АВТО, проект - 92)* ¹

0.10%

За здійснення операції по видачі кредиту фізичній особі на купівлю нового
автомобіля
6.13
За здійснення операції по видачі кредиту фізичній особі на купівлю житла:
6.13.1 Для загального переліку клієнтів
Для фізичних осіб, які отримують заробітну плату або дохід від підприємницької діяльності
6.13.2 на поточний або картковий рахунок в установах ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» та клієнтів
– власників «VIP-пакету»
Для фізичних осіб, яким видаватиметься кредит на придбання житла в компанії АТ ХК
6.13.3
"Київміськбуд"
За здійснення операції по видачі кредиту фізичній особі на споживчі цілі під
6.14
заставу нерухомості
6.12

6.14.1 Для загального переліку клієнтів

0.00% - 3.00%
2.50%
1.00%
2.00%

2.50%

Для фізичних осіб, які отримують заробітну плату або дохід від підприємницької діяльності
6.14.2 на поточний або картковий рахунок в установах ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» та клієнтів
– власників «VIP-пакету»

1.20%

6.15

2.50%

6.18
6.19

без ПДВ

500 грн
2.30%

6.7

6.17

Нарахування
ПДВ

щомісячно від
початкової суми
кредиту

За обслуговування кредитної заборгованості за продуктом Готівковий кредит
«СВОБОДА» в сумі до 200000 грн. включно (без врахування страхового платежу)* ¹

6.16

Примітки

За здійснення операції по видачі кредиту фізичній особі на купівлю б/в автомобіля
Оформлення платіжного документа при погашенні кредитної заборгованості, яка
внесена готівкою (по договорах, які були укладені до 05.06.2007 року)*
За отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно по
кредитах на купівлю авто.
Відшкодування витрат за управління кредитом в частині повторного розгляду
кредитної заявки з ініціативи клієнта
За розгляд заяви з пропозицією про внесення змін до типових стандартних форм
(шаблонів) договорів Банку за запитом та з ініціативи Клієнта

3 грн
199 грн.

щомісячно від
фактичного
залишку
заборгованості за
кредитом
щомісячно від
початкової суми
кредиту
разова, від
початкової суми
кредиту, стягується

без ПДВ

без ПДВ
без ПДВ

разова, від
початкової суми
кредиту, стягується
на момент
отримання кредиту

без ПДВ

разова, від
початкової суми
кредиту, стягується
на момент
отримання кредиту

без ПДВ

разова, від
початкової суми
кредиту, стягується
на момент
за проведену
операцію
за одну особу

без ПДВ

без ПДВ
у т.ч. ПДВ

200 грн.

без ПДВ

1000 грн

у т.ч. ПДВ

* відповідно до умов кредитного договору

** не застосовується при реструктуризації / рефінансуванні / зміні валюти зобов`язання по відповідному договору
¹ - включає: моніторинг заборгованості, під яким розуміється електронне інформування (нагадування) про здійснення щомісячних платежів по

Діють з 19.11.2018
року

