


ВІТАЄМО!

ВИ СТАЛИ ВЛАСНИКОМ УНІКАЛЬНОЇ КАРТКИ, 
ЩО ОДНОЧАСНО Є:

ЕЛЕКТРОННИМ 
ПРОФСПІЛКОВИМ КВИТКОМ 

ПЛАТІЖНОЮ КАРТКОЮ 
БАНКУ КРЕДИТ ДНІПРО 

ДИСКОНТНОЮ 
ТА БОНУСНОЮ КАРТКОЮ

Ви можете розраховуватись платіжною карткою 
в торговельних мережах, знімати готівкові кошти в 
банкоматах, контролювати рух коштів за карткою за 
допомогою смс-банкінгу, сплачувати комунальні платежі, 
переказувати кошти рідним та близьким без відвідування 
відділення банку за допомогою власної системи 
інтернет-банкінгу. Також із цією карткою ви відкриваєте 
для себе доступ до будь-яких продуктів Банку Кредит Дніпро.

Спеціально для вас працює програма лояльності 
«Дивоcard», у рамках якої можна отримати знижки 
та бонуси на покупки в торговельно-сервісних мережах.

Профспілка здійснює заміну старих 
профспілкових квитків на нові пластикові картки, в яких 
застосовано новітні банківські технології. Такий квиток 
не тільки стане для вас документом ідентифікації члена 
профспілки, а й надаватиме можливість брати участь
у інноваційних соціальних проектах, отримувати 
персональні профспілкові послуги та багато інших привілеїв.



Упевнений, що вам сподобається цей унікальний 
продукт, розроблений разом із партнерами – 
Банком Кредит Дніпро, платіжною системою Vіsa 
та ТОВ «Пульс Телеком» («Дивоcard»).

Окрім того, що ця картка є електронним 
профспілковим квитком, вона є повноцінною 
банківською карткою із безліччю переваг, серед яких:

• Одноразове нарахування 20 грн на поточний
   рахунок за активацію квитка в якості платіжної  
   картки Банку Кредит Дніпро;

• Гарантоване повернення банком 1% на рахунок 
   від суми кожної оплати карткою в торговельних  
   мережах та Інтернеті;
• Безкоштовне обслуговування картки;

• Безкоштовне автоматичне підключення 
   й використання смс- та інтернет-банкінгу; 

• Знижки та бонуси в широкій торговельно-сервісній  
   мережі у рамках програми лояльності «Дивоcard».

Наша профспілка постійно турбується про кожного 
свого члена, відстоює право на гідну заробітну плату, 
підвищення добробуту працівників!

ТАК БУЛО ЗАВЖДИ, Є СЬОГОДНІ 
Й БУДЕ У МАЙБУТНЬОМУ!

ШАНОВНИЙ 
ЧЛЕНЕ 
ПРОФСПІЛКИ!

Радий 
представити вам 
новий, інноваційний, 
багатофункціональний 
електронний 
профспілковий квиток!

www.zalp.org.ua

У ПРОФЕСІЙНІЙ СПІЛЦІ 
ЗАЛІЗНИЧНИКІВ І ТРАНСПОРТНИХ 
БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ:

Вадим Бубняк
Голова Профспілки 

залізничників і транспортних 
будівельників України 

ВИ МАЄТЕ
надійні соціальні гарантії, надані галузевими угодами 
і колективними договорами

ВИ ЗАХИЩАЄТЕ
свої трудові права та соціально-економічні інтереси

ВИ ПЕРЕБУВАЄТЕ

під захистом профспілки навіть після виходу на пенсію

ВИ КОРИСТУЄТЕСЬ

унікальними соціальними проектами, в тому числі 
й послугами страхування від нещасних випадків, 
що пов’язані з виробництвом, професійним 
недержавним пенсійним фондом «Магістраль»

ВИ ЗАОЩАДЖУЄТЕ

з профспілковою програмою лояльності «Дивоcard»
та мобільною корпорацією lifecell
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ПРОФСПІЛКА ЗАЛІЗНИЧНИКІВ 
І ТРАНСПОРТНИХ 

БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ



• Великий універсальний банк, що працює 
   на фінансовому ринку України з 1993 року 
   та входить до 1 групи банків за класифікацією НБУ  
   (банки, частка активів яких складає понад 0,5% 
   банківської системи);

• Фінустанова, єдиним акціонером якої є відомий 
   український бізнесмен Віктор Пінчук;

• Банк, що входить до фінансово-промислової групи 
   EastOne. Група управляє понад 20 бізнесами 
   і масштабними проектами, зокрема, трубно-колісною  
   компанією «ІНТЕРПАЙП», медіаактивами 
   StarLight Media: СТБ, ICTV, «Новий канал», 
   газета «Факти»;

• Один із найбільш прозорих фінансових інститутів 
   та один із небагатьох банків України, що має   
   незалежних спостерігачів у складі Наглядової ради, 
   серед яких всесвітньо відомі економісти, фінансисти 
   та політики: Домінік Стросс-Кан, Андерс Ослунд, 
   Жан-П’єр Сальтьєль, Алекс Мунтяну;

• Розвинена мережа відділень по Україні;

• Понад 330 тисяч клієнтів – фізичних та юридичних   
   осіб, які довірили банку понад 6,5 млрд грн;

• Високий рівень довіри: банк має партнерські 
   відносини з понад 250 банками України, 
   країн СНД та далекого зарубіжжя;

• Одна з найнадійніших фінустанов України, 
   що підтверджено авторитетними рейтинговими 
   агентствами. Зокрема, рейтингове агентство 
   IBI-Rating підтвердило рейтинг банку 
   за національною шкалою на рівні «uaBBB» 
   із прогнозом «у розвитку» та рейтинг надійності 
   депозитів на рівні «4» (висока надійність);

• Банк, що входить до рейтингу наднадійних 
   фінустанов України журналу «Личный счет». 
   У рамках дослідження «Транспарентність банків 
   України: кроки до Європи» від IBI-Rating 
   та міжнародного фінансового клубу «Банкиръ»
   Банк Кредит Дніпро отримав номінацію 
   «Європейське партнерство» та став єдиним банком 
   з українським капіталом, що визнаний однією 
   із найбільш інвестиційно привабливих фінустанов 
   країни. За результатами роботи у 2015 році 
   Банк Кредит Дніпро став переможцем конкурсу 
   від міжнародного фінансового клубу «Банкиръ» 
   у номінації «Найкращий банк за депозитними 
   програмами для населення».
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Ви стали клієнтом Банку Кредит Дніпро.
Ми дуже цінуємо ваш вибір і сподіваємось на подальші 
плідні партнерські відносини.

Дозвольте представитися!

ШАНОВНИЙ ВЛАСНИКУ ЕЛЕКТРОННОГО 
ПРОФСПІЛКОВОГО КВИТКА!

БАНК КРЕДИТ ДНІПРО ЦЕ:



У БАНКУ КРЕДИТ ДНІПРО ВИ ЗМОЖЕТЕ 
ОТРИМАТИ ПОВНИЙ СПЕКТР ФІНАНСОВИХ 
ПОСЛУГ, ЗОКРЕМА:

• Депозитні програми, оптимізовані за умовами, 
   термінами дії, валютою вкладів тощо;

• Вигідні кредитні пропозиції;

• Усі види платежів: оплата послуг мобільного зв’язку, 
   Інтернету, телебачення, комунальних послуг тощо;

• Грошові перекази по Україні та всьому світу;

• Безкоштовний смс- та інтернет-банкінг;

• Постійну кваліфіковану допомогу фахівців 
   Інфоцентру з будь-якого фінансового питання 
   в режимі 24/7 за телефоном 0 800 507 700 
   (безкоштовно в межах України).

Більш детально про послуги, 
а також акційні пропозиції Банку Кредит Дніпро 
ви зможете дізнатись на офіційному сайті  
creditdnepr.com.ua.

ПЕРЕВАГИ ПЛАТІЖНОЇ КАРТКИ 
БАНКУ КРЕДИТ ДНІПРО

Платіжна картка надає додаткові можливості у разі 
непередбачених витрат або великих покупок. У її 
власника завжди є доступ до кредитних коштів на 
вигідних умовах.

ЗА ДОПОМОГОЮ ПЛАТІЖНОЇ КАРТКИ 
БАНКУ КРЕДИТ ДНІПРО В БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС 
ТА БУДЬ-ЯКІЙ ТОЧЦІ СВІТУ ВИ МОЖЕТЕ:

• Оплачувати товари та послуги у торговельній 
   мережі та Інтернеті;

• Знімати готівкові кошти у банкоматах та касах банків;

• Здійснювати будь-які платежі за допомогою 
   системи інтернет-банкінгу Free Bank;

• Контролювати рух коштів на рахунку за допомогою    
   смс-банкінгу.

ПЛАТІЖНА КАРТКА 
БАНКУ КРЕДИТ ДНІПРО НАДАЄ ВАМ:

• Можливість користуватися кредитними коштами –   
   банк встановлює вам у індивідуальному порядку 
   кредитний ліміт;

• Можливість автоматичного встановлення кредитного 
   ліміту, що дозволяє не переоформлювати картку 
   щороку;

• Вигідні умови погашення позики – сума, 
   яку необхідно сплачувати у разі наявності 
   заборгованості, становить лише 7% 
   від використаних кредитних коштів;

• Можливість оформлення додаткової картки 
   для членів родини.

ІЗ ПЛАТІЖНОЮ КАРТКОЮ 
ВИ ОТРИМУЄТЕ ПРИВІЛЕЇ:

• Безкоштовне обслуговування;

• Можливість поповнення рахунку власними коштами;

• Пільговий період використання кредиту – до 55 днів. 
   За умови повернення використаних кредитних 
   коштів протягом пільгового періоду проценти 
   за користування позикою не нараховуються; 

• Гарантоване повернення банком 1% на рахунок 
   від суми кожної оплати карткою в торговельних  
   мережах та Інтернеті;

• Безкоштовний інтернет-банкінг Free Bank, 
   що дозволяє здійснювати фінансові операції 
   з власного комп’ютера, планшета чи смартфона 
   без відвідування відділень банку 24 години на добу 
   7 днів на тиждень. Усі ваші дії надійно захищені 
   й абсолютно конфіденційні. 

У FREE BANK КЛІЄНТИ МОЖУТЬ:

 Оплатити комунальні платежі;
 Поповнити рахунок мобільного телефону;
 Переказати кошти на будь-які рахунки;
 Відкрити та поповнити депозит;
 Погасити кредитну заборгованість;
 Одержати інформацію про стан карткових рахунків,  
    кредитів, депозитів тощо.

Радимо скористатися функцією «Регулярні платежі» 
та налаштувати автоматичну оплату регулярних платежів – 
комунальних послуг, послуг Інтернету, мобільного зв’язку тощо.

• Безкоштовний смс-банкінг – 
   функція автоматичного інформування 
   про здійснені фінансові операції.
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ПЕРЕВАГИ ПЛАТІЖНОЇ КАРТКИ 
БАНКУ КРЕДИТ ДНІПРО

Платіжна картка надає додаткові можливості у разі 
непередбачених витрат або великих покупок. У її 
власника завжди є доступ до кредитних коштів на 
вигідних умовах.

ЗА ДОПОМОГОЮ ПЛАТІЖНОЇ КАРТКИ 
БАНКУ КРЕДИТ ДНІПРО В БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС 
ТА БУДЬ-ЯКІЙ ТОЧЦІ СВІТУ ВИ МОЖЕТЕ:

• Оплачувати товари та послуги у торговельній 
   мережі та Інтернеті;

• Знімати готівкові кошти у банкоматах та касах банків;

• Здійснювати будь-які платежі за допомогою 
   системи інтернет-банкінгу Free Bank;

• Контролювати рух коштів на рахунку за допомогою    
   смс-банкінгу.

ПЛАТІЖНА КАРТКА 
БАНКУ КРЕДИТ ДНІПРО НАДАЄ ВАМ:

• Можливість користуватися кредитними коштами –   
   банк встановлює вам у індивідуальному порядку 
   кредитний ліміт;

• Можливість автоматичного встановлення кредитного 
   ліміту, що дозволяє не переоформлювати картку 
   щороку;

• Вигідні умови погашення позики – сума, 
   яку необхідно сплачувати у разі наявності 
   заборгованості, становить лише 7% 
   від використаних кредитних коштів;

• Можливість оформлення додаткової картки 
   для членів родини.

ІЗ ПЛАТІЖНОЮ КАРТКОЮ 
ВИ ОТРИМУЄТЕ ПРИВІЛЕЇ:

• Безкоштовне обслуговування;

• Можливість поповнення рахунку власними коштами;

• Пільговий період використання кредиту – до 55 днів. 
   За умови повернення використаних кредитних 
   коштів протягом пільгового періоду проценти 
   за користування позикою не нараховуються; 

• Гарантоване повернення банком 1% на рахунок 
   від суми кожної оплати карткою в торговельних  
   мережах та Інтернеті;

• Безкоштовний інтернет-банкінг Free Bank, 
   що дозволяє здійснювати фінансові операції 
   з власного комп’ютера, планшета чи смартфона 
   без відвідування відділень банку 24 години на добу 
   7 днів на тиждень. Усі ваші дії надійно захищені 
   й абсолютно конфіденційні. 

У FREE BANK КЛІЄНТИ МОЖУТЬ:

 Оплатити комунальні платежі;
 Поповнити рахунок мобільного телефону;
 Переказати кошти на будь-які рахунки;
 Відкрити та поповнити депозит;
 Погасити кредитну заборгованість;
 Одержати інформацію про стан карткових рахунків,  
    кредитів, депозитів тощо.

Радимо скористатися функцією «Регулярні платежі» 
та налаштувати автоматичну оплату регулярних платежів – 
комунальних послуг, послуг Інтернету, мобільного зв’язку тощо.

• Безкоштовний смс-банкінг – 
   функція автоматичного інформування 
   про здійснені фінансові операції.
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ДЕ І ЯК МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ 
КРЕДИТНІ КОШТИ

При розрахунках платіжною карткою за будь-які 
покупки товарів чи послуги у супермаркетах або 
торговельних центрах, крамницях одягу чи взуття, на 
автозаправках, у кафе, ресторанах, аптеках, лікарнях 
тощо по всьому світу.

ВАЖЛИВО! 

При оплаті карткою вартості покупок товарів чи послуг 
у торговельних закладах комісія не стягується!

Також у вас є можливість у будь-який час зняти 
кредитні кошти в банкоматі чи касі будь-якого банку. 
Розмір комісії за зняття кредитних грошей можна 
знайти на офіційному сайті creditdnepr.com.ua.

ВАЖЛИВО! 

Комісія за зняття власних коштів не стягується!

Адреси відділень та банкоматів 
Банку Кредит Дніпро можна дізнатись 
на офіційному сайті creditdnepr.com.ua, 
а також за телефоном 
Інфоцентру банку 0 800 507 700 
(дзвінки в межах України безкоштовні). 

НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНІ 
ЗАПИТАННЯ 

ЯК ДІЄ ПІЛЬГОВИЙ ПЕРІОД?

Ви можете безкоштовно користуватися грошима банку. 
Для цього необхідно лише повністю погашати свою 
заборгованість перед банком упродовж пільгового 
періоду, який складає не більше 55 днів.  
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Я здійснюю покупку

Отримую повідомлення про 
заборгованість  по картці

Сплачую заборгованість до закінчення 
пільгового періоду

Не сплачую % за користування 
кредитом

Кінець
місяця

25 днів

0%

Покупка

0%



НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНІ 
ЗАПИТАННЯ 

ЯК ДІЄ ПІЛЬГОВИЙ ПЕРІОД?

Ви можете безкоштовно користуватися грошима банку. 
Для цього необхідно лише повністю погашати свою 
заборгованість перед банком упродовж пільгового 
періоду, який складає не більше 55 днів.  

ПРИКЛАД 1: 

1 липня клієнт здійснює покупку на суму 2 тис. грн 
за допомогою картки Банку Кредит Дніпро. Наприкінці 
липня він отримує смс-повідомлення, у якому вказано 
суму заборгованості (2 тис. грн), мінімальний платіж 
(140 грн – 7% від суми заборгованості) та термін його 
погашення (до 25 серпня). 

За умови, що до 25 серпня клієнт погасить 
заборгованість у повному обсязі, відсотки 
за використання кредиту не нараховуватимуться. 

Якщо ж у клієнта немає можливості сплатити одразу 
всю суму в розмірі 2 тис. грн, йому необхідно сплатити 
тільки 140 грн (мінімальний платіж), після чого 
на залишок заборгованості будуть нараховані відсотки 
згідно з тарифами банку.
 

ПРИКЛАД 2:

20 липня клієнт купує товар за 1 тис. грн 
кредитних коштів. Наприкінці липня він отримує 
смс-повідомлення, у якому вказано суму 
заборгованості (1 тис. грн), мінімальний платіж 
(70 грн – 7% від суми заборгованості) та термін його 
погашення (до 25 серпня).

За умови, що до 25 серпня клієнт погасить 
заборгованість у повному обсязі, відсотки 
за використання кредиту не нараховуватимуться.

Якщо ж у клієнта немає можливості сплатити одразу 
всю суму в розмірі 1 тис. грн, йому необхідно сплатити 
тільки 70 грн (мінімальний платіж), після чого 
на залишок заборгованості будуть нараховані відсотки 
згідно з тарифами банку.
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Отже, незалежно від того, коли клієнт скористався 
карткою, наприкінці місяця він отримає 
смс-повідомлення із вказаною величиною 
заборгованості та сумою мінімального платежу. 
Термін оплати мінімального платежу чи повернення 
частки або всієї суми заборгованості завжди один – 
до 25 числа наступного місяця, після чого на 
залишок будуть нараховуватися відсотки згідно з 
тарифами банку.

ЯК ПОГАСИТИ ЗАБОРГОВАНІСТЬ? 

Після того, як клієнт отримав смс-повідомлення,
він повинен погасити мінімальний платіж 
або ж повернути заборгованість частково чи повністю.

Оплатити кредит можна:

• Через кіоски самообслуговування 
   Банку Кредит Дніпро (без комісії);

• Через термінали iBox, iPay 
   (із нарахуванням комісії згідно з тарифами 
   власника термінала);

• За допомогою онлайн-сервісу переказів із картки 
   будь-якого іншого банку України на картку 
   Банку Кредит Дніпро (із нарахуванням комісії згідно 
   з тарифами іншого банку);

• Через каси у відділеннях Банку Кредит Дніпро 
   (без комісії);

• Через каси інших банків (із нарахуванням комісії 
   згідно з тарифами іншого банку);

• Переказом із рахунку в іншому банку України 
   (із нарахуванням комісії згідно з тарифами 
   іншого банку).



• Ні в якому разі не передавайте нікому 
   дані за вашою платіжною карткою: 
 • номер та термін дії картки, 
 • PIN-код та особисті дані, 
 • СVV-код, що розташований 
     на зворотному боці картки, 
 • будь-які інші паролі тощо; 

• Не передавайте свою картку для користування  
   іншим особам та не повідомляйте її реквізитів;

• Негайно зателефонуйте до Інфоцентру банку,  
   якщо картку вкрадено чи загублено: 
   0 800 507 700 (безкоштовно в межах України) 
   або (056) 787 88 88 
   (вартість дзвінків оплачується згідно 
   з тарифами вашого оператора);

• Усі операції за карткою мають відбуватися тільки 
   у вашій присутності;

• Завжди перевіряйте суму чека перед тим, 
   як поставити свій підпис; 

• Не реагуйте на електронні повідомлення 
   з проханням перейти за посиланням та ввести   
   реквізити картки;

• Краще за все здійснювати покупки в Інтернеті 
   з власного комп’ютера. Не зберігайте на комп’ютері  
   реквізити картки та паролі. Для розрахунків 
   у Інтернеті краще відкривати окремі картки. 

Банк Кредит Дніпро завжди турбується про безпеку 
та надійність зберігання ваших коштів!
Сподіваємось, що наше співробітництво буде 
максимально ефективним та взаємовигідним. 

Із повагою, 
ваш Банк Кредит Дніпро
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! ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО 
ВИКОРИСТАННЯ КАРТКИ



Клієнт обирає товар Пред'являє картку

Касир вводить 
дані покупки і картки 

в POS-терміналі

На рахунок клієнту 
нараховуються бонуси 
або надається знижка

Клієнт витрачає бонуси 
на подарунки 

або наступні покупки

«Дивоcard» – універсальна картка лояльності 
для щоденної оплати товарів і послуг. 
До програми лояльності «Дивоcard» долучилися цікаві 
партнери з різних сфер бізнесу, що надають унікальні 
пропозиції. Завдяки «Дивоcard» ви можете отримати 
знижку або розрахуватися накопиченими бонусами.

Із переліком партнерів та інформацією 
щодо бонусів і пропозицій можна ознайомитись 
на сайті dyvocard.com.ua.

ПРО ПРОГРАМУ 
ЛОЯЛЬНОСТІ «ДИВОCARD»

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ

Рада профспілки
залізничників і транспортних  

будівельників України
03049, м.Київ-49, 

Повітрофлотський проспект,15а
тел.(044) 465 00 70, (044) 465 00 79

тел/факс (044) 246 31 07
zalp.org.ua

Юридичний контакт центр: 
0 800 210 390, (073) 773 37 73

Банк Кредит Дніпро
Інфоцентр: 0 800 507 700 

(безкоштовно в межах України)
creditdnepr.com.ua

Дивоcard
тел.: (044) 220 4 220

dyvocard.com.ua
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