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CREDIT AGRICOLE працює на ринку України з 1993 року та 
надає весь спектр банківських послуг приватним та корпоративним 
клієнтам. Банк приділяє особливу увагу співробітництву з компаніями 
агропромислового комплексу.

Надійність та ділову репутацію CREDIT AGRICOLE в Україні 
підтверджують найвищі з можливих рейтинги FITCH, лідерські позиції 
в рейтингах стійкості банків, надійності банківських вкладів та 
найприбутковіших банків, а також
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Регіональна мережа Банку охоплює всі регіони України.
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CREDIT AGRICOLE – сучасний універсальний банк, власником 
якого є одна з найбільших фінансових груп світу – Credit Agricole 
Group (Франція).

Завдяки підтримці потужного акціонера CREDIT AGRICOLE є одним з 
найбільш ефективних і стабільних банків України.



Картка – ключ до світу банківських послуг міжнародної фінансової 
групи CREDIT AGRICOLE. 

Платіжні картки від CREDIT AGRICOLE – це можливість:
• випуску картки з вбудованим чіп-модулем, що забезпечує високий 
рівень захисту Ваших коштів

• знімати готівкові кошти в банкоматах та відділеннях у всіх країнах 
світу

• здійснювати розрахунки карткою в торговельно-сервісних точках без 
комісії

• розраховуватись карткою в Інтернеті
• оформити додаткові картки для Ваших близьких
• отримати додатковий дохід в межах послуги
• контролювати рух коштів за допомогою системи інтернет-банкінгу 

«i-Bank» та послуги «СМС-інформування»
• оформити страхування операцій за карткою
• отримання цілодобової клієнтської підтримки
• участі у регулярних акціях від платіжних систем MasterCard та Visa
• автоматичної участі у програмі лояльності CREDIT AGRICOLE
Та безліч інших переваг відтепер доступні для Вас від міжнародної 
фінансової групи CREDIT AGRICOLE.

Переваги картки



НОМЕР КАРТКИ 
Унікальний номер з 16 цифр. Ніколи не повідомляйте ЙОГО за 
телефоном або через Інтернет, крім випадків, коли саме Ви 
ініціювали проведення операції
ВАШЕ ІМ’Я 
Свідчення того, що Ви є держателем картки
СТРОК ДІЇ КАРТКИ 
Перші дві цифри означають місяць, останні дві цифри – рік. Картка 
дійсна до останнього дня вказаного місяця включно
МАГНІТНА СТРІЧКА
Зберігає інформацію (у зашифрованому вигляді) про Ваш рахунок.
Щоб магнітна стрічка не розмагнітилася, зберігайте картку окремо  
від джерел електромагнітного випромінювання: мобільного 
телефону, офісної та побутової техніки
МІСЦЕ ДЛЯ ПІДПИСУ 
При отриманні картки ОБОВ’ЯЗКОВО розпишіться на спеціальній 
смузі на зворотному боці картки. В разі потреби, під час оплати 
покупок карткою, продавець може звірити Ваш підпис на чеку з 
підписом на картці
КОД CVC2/CVC2
Тризначний код перевірки справжності картки платіжної системи. 
Використовується в якості захисного елементу при проведенні 
операцій без присутності картки
ТЕЛЕФОНИ БАНКУ 
3а цими номерами Ви можете в будь-який час зв’язатися з Банком, 
щоб отримати кваліфіковану консультацію або допомогу
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Ваша платіжна картка – це вільний доступ до Ваших коштів. 
Для того щоб почати користуватись карткою, Вам необхідно лише:
• підписати картку на звороті
• АКТИВУВАТИ КАРТКУ, здійснивши будь-яку операцію з використан-
ням PIN-коду в банкоматі

Розраховуйтесь карткою без комісії за товари та послуги:
• у супермаркетах, кафе, магазинах, аптеках тощо – скрізь, де побачите 
наклейку з логотипом Visa або MasterCard / Maestro

• у мережі Інтернет, в тому числі поповнюючи рахунки мобільних 
операторів

Знімайте готівку без комісії:
• у відділеннях і мережі банкоматів CREDIT AGRICOLE
а також:
• у банкоматах будь-яких банків як на території України, так і за кордо-
ном, за тарифами CREDIT AGRICOLE

Користуватися карткою ЗРУЧНО!



Фінансовий світ Ваших можливостей

Детальну інформацію щодо місця розташування банкоматів Ви може-
те отримати на інтернет-сторінці Банку www.credit-agricole.ua в розділі 
«Відділення та банкомати».

Найближчі банкомати CREDIT AGRICOLE розташовані в корпусах № 1, 
4, 12, 19 НТУУ «КПІ». Також є банкомат у найближчому відділенні, 
що знаходиться за адресою: проспект Перемоги, 29 (поруч з метро 
«Політехнічний інститут»).

Банкомати, розташовані на території НТУУ «КПІ»

Відділення ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» біля НТУУ «КПІ»
м. Київ, просп. Перемоги, 29



Поповнювати карткові рахунки Ви можете наступним чином:
• за допомогою Вашої картки (або без її наявності) через касу будь-
якого відділення CREDIT AGRICOLE

• здійснити переказ коштів з іншої картки CREDIT AGRICOLE в банко-
маті Банку за допомогою сервісу «Переказ між картками»

• через касу будь-якого банку за реквізитами  рахунку платіжної картки
Реквізити для поповнення рахунку:
• при поповненні за номером картки у відділеннях CREDIT AGRICOLE 
особі, яка поповнює, необхідно знати лише номер картки (номер, вка-
заний на картці, складається з 16 цифр)

• з приводу одержання реквізитів Вашого карткового рахунку для 
безготівкового зарахування коштів з іншого банку прохання звер-
татися до менеджерів відділення CREDIT AGRICOLE за адресою: 
Київ, просп. Перемоги, 29



Додаткові
картки

Кредити
за спеціальними 

умовами

Послуга 
«i-Bank»

Депозити з 
підвищеною
процентною 
ставкою

Страхування

Послуга
«Мобільні 

заощадження»
Послуга

GSM-банкінг

Додаткові послуги та продукти CREDIT AGRICOLE створюють якіс-
но новий рівень сервісу.
Послуга GSM-банкінг – цілодобово контролюйте використання кош-
тів по картковому рахунку за допомогою СМС-повідомлень, що будуть 
надходити після кожної операції з використанням картки.
Система інтернет-банкінг «i-Bank» – дистанційно керуйте Вашими 
коштами на картці. Підключення послуги БЕЗКОШТОВНЕ.
Послуга «Мобільні заощадження» – отримуйте додатковий дохід від 
тимчасово вільних коштів за рахунок підвищеної процентної ставки (в 
порівнянні зі звичайним картковим (поточним) рахунком).
Послуга «Додаткова картка» надає Вашим близьким доступ до 
коштів на Вашому рахунку. Тепер Ви завжди будете впевнені, що у 
Ваших близьких достатньо коштів на щоденні або непередбачувані ви-
трати.
Банк має значний досвід роботи зі страховими послугами, і саме для сво-
їх клієнтів Банк сформував лінійку найкращих страхових продуктів, 
що є на ринку страхування



Кредити:
• Кредит готівкою «Свобода»
• Кредитна картка
• Кредит на авто
• Кредит на житло

Депозити:
• Депозити зі строком від 1 до 36 місяців та виплатою відсотків як в кінці 
строку, так і щомісяця

• Ощадні рахунки – вільний доступ до коштів та підвищена процентна 
ставка

Користуватися карткою — це ВИГІДНО!

CREDIT AGRICOLE пропонує своїм клієнтам низку кредитних та 
депозитних продуктів, за якими діють спеціальні вигідні умови для 
власників зарплатних карток.



Інтернет-банкінг «i-Bank»

Система інтернет-банкінгу «i-Bank» від CREDIT AGRICOLE – цілодобовий 
доступ до Ваших рахунків і карток та можливість здійснювати платежі 
та перекази, не відвідуючи відділення Банку.

Реєстрація у системі проста і зручна
• Самостійно зареєструвавшись он-лайн, Ви одразу зможете 

переглядати детальну інформацію за Вашими банківськими 
продуктами, стежити за балансом коштів та формувати виписки за 
рахунками. Для цього достатньо здійснити прості кроки:
1. На сайті Банку www.credit-agricole.ua перейти за посиланням, 

натиснувши «Реєстрація».
2. Заповнити реєстраційну форму, вказавши номер рахунку або 

картки CREDIT AGRICOLE, ІПН або серію та номер паспорта і 
номер мобільного телефону.

3. Отримати логін на адресу електронної пошти та початковий 
пароль у СМС-повідомленні і за їх допомогою почати 
користуватись послугою!

У разі виникнення питань при реєстрації звертайтесь до 
Довідкового центру Банку за телефоном:
0 800 30 5555 (безкоштовно в межах України з усіх телефонів)
• Для активації функцій, що дозволяють здійснювати платежі, 

перекази, управляти Вашими рахунками та виконувати інші дії в 
системі «i-Bank», звертайтеся до Вашого менеджера у відділенні 
CREDIT AGRICOLE і оформіть Активний режим доступу до 
системи

В системі «i-Bank» Ви можете:
• переглядати баланс коштів та історію операцій за рахунками
• відключати та включати CVV2/CVC2-код, а також блокуват/розбло-

ковувати картку за необхідності
• здійснювати перекази та платежі
• погашати кредит
• поповнювати депозит



Зберігайте PIN-код картки в таємниці
• у жодному випадку (навіть у тому разі, якщо в магазині, 
ресторані або в Банку касир вимагає назвати PIN-код) 
нікому не повідомляйте цей КОД. Якщо ж операція вимагає 
введення PIN-коду, Ви маєте ОСОБИСТО ввести його на 
клавіатурі відповідного пристрою

• ні в якому разі не записуйте PIN-код на картці та подбайте про те, щоб 
картка та PIN-код зберігалися окремо одне від одного

• якщо у Вас виникли підозри, що Ваш PIN-код відомий іншим особам, Ви 
можете скористатись послугою його зміни, що доступна в банкоматах 
СREDIT AGRICOLE

Не передавайте свою картку для користування іншим 
особам та не повідомляйте її реквізити
• ніколи не розголошуйте номер картки, ім’я та прізвище 
власника, термін дії, PIN-код та CVV2/CVC2-код стороннім 
особам

• якщо коштами на Вашому рахунку потрібно скористатися 
іншому члену Вашої родини, Ви можете відкрити додаткову картку на 
його/її ім’я

Замовте послугу СМС-інформування
На Ваш мобільний телефон будуть надходити 
СМС-повідомлення про будь-які операції, що здійснюються 
по Вашій картці. У разі отримання СМС-повідомлення 
про підозрілі розрахунки, які Ви не проводили, терміново 
зверніться до Банку для перевірки обставин операції
Без крайньої потреби НЕ ВІДМІНЯЙТЕ дію стандартних 
обмежень, встановлених на операції за картками
• ці обмеження встановлені для захисту Ваших коштів! Такі 
стандартні ліміти стосуються максимальної суми отримання 
готівки та суми розрахункових (безготівкових) операцій 
протягом доби

• перелік стандартних авторизаційних обмежень для Вашої картки:
• максимальна сума, яку можна отримати за добу в банкоматі – 6 000.00 грн
• добовий ліміт для здійснення операцій в мережі Інтернет – 3 000.00 грн

• в разі необхідності Ви можете змінити ці стандартні обмеження 
(максимальний термін – 3 доби), зателефонувавши до Довідкового центру 
Банку 

Якщо картку загублено або викрадено
• негайно зателефонуйте до Довідкового центру Банку 
за телефонами: 0 800 30 5555 (безкоштовно з будь-яких 
телефонів у межах України), +38 (044) 495-22-77 (вартість 
дзвінка згідно з тарифами Вашого оператора)
ЦЕ ДОЗВОЛИТЬ ЗБЕРЕГТИ ВАШІ КОШТИ 

• в будь-якому разі, коли Ви не впевнені, що з Вашою карткою все гаразд 
(наприклад, якщо картку затримано банкоматом або Ви не пам’ятаєте, 
куди її поклали), зверніться до Банку та ТИМЧАСОВО заблокуйте її. У 
подальшому за Вашим зверненням картку можна буде розблокувати

Запам’ятайте прості правила безпеки



Страхові продукти

Автострахування – це оптимальне рішення в отриманні страхового 
захисту для Вашого транспортного засобу

Страхування не заставних легкових автомобілів:
• Повне КАСКО – захист від будь-яких ризиків: «Викрадення», 

«Збитки внаслідок ДТП», «Збитки внаслідок інших подій» (стихійне 
лихо, пожежа, протиправні дії третіх осіб, інше)

• Каско Лайт (термін експлуатації автомобіля до 60 місяців). Обмеже-
ний перелік найпоширеніших ризиків: «Викрадення», «Збитки внаслі-
док ДТП в результаті зіткнення (контакту) з іншим авто» та «Повна 
загибель авто внаслідок стихійного лиха». Опція – покриття ризиків 
«Пошкодження лобового скла» та/або «Збиток внаслідок інших по-
дій». Страховий тариф від 1,6% 

• КАСКО 5+ (термін експлуатації автомобіля 36-120 місяців). Обмеже-
ний перелік найпоширеніших ризиків: «Викрадення», «Збитки вна-
слідок ДТП в результаті зіткнення з іншим авто» та ризик «Повна 
загибель авто внаслідок стихійного лиха». Опційне покриття ризику 
«Пошкодження лобового скла». Страховий тариф фіксований для 
всіх ТЗ – 2,15%

• Автозахист – покриває збитки внаслідок ДТП (зіткнення з іншим 
авто), яке сталося з вини страхувальника. Ліміт страхового покрит-
тя 50 000 грн., страховий платіж від 1 450 грн.

• ОСЦВ (автоцивілка) та ДСЦВ – обов’язкове та добровільне страху-
вання відповідальності власників автотранспорту. Надаються знижки

• Зелена картка – обов’язкове страхування відповідальності для ви-
їзду автомобілем за кордон

• Лікар в дорозі – страхування медичних витрат для постраждалих 
внаслідок ДТП, річний страховий платіж 250 грн.

Страхування – надійний помічник у непередбачених ситуаціях. 
Наявність страхового полісу гарантує Вам не лише фінансовий, але й 
моральний захист.

Travel – страхування медичних витрат за кордоном

Експрес-продукти (майно, життя)
• Страхування квартири/будинку від:

• стихійного лиха
• пожежі
• затоплення
• відповідальності перед сусідами (затоплення, пожежа)

• Страхування дітей від нещасного випадку
• Страхування дорослих від нещасного випадку



Страхування карток від шахрайських дій – додатковий фінансовий 
захист у непередбачуваних ситуаціях.
CREDIT AGRICOLE пропонує захистити операції, здійснені за Вашою 
платіжною карткою, скориставшись програмою страхування ризиків, 
пов’язаних з використанням платіжної картки, за підтримки страхової 
компанії PZU.

Непередбаченими випадками, за якими застрахована 
особа має право на отримання страхового 
відшкодування, є:
• фінансові втрати в результаті шахрайського використан-
ня картки

• викрадення готівки (отриманої з банкомата) шляхом по-
грабування чи розбою, яке сталося протягом п’яти годин 
з моменту зняття готівки, в т.ч. інтернет-шахрайство

• втрата або крадіжка документів на території України

Для оформлення страхового поліса, будь ласка, зверніться 
до відділення банку CREDIT AGRICOLE.

Страхування операцій з карткою
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Адреса та телефон відділення CREDIT AGRICOLE:
м. Київ, просп. Перемоги, 29
(поряд з метро «Політехнічний Інститут»)
т. (044) 496-25-95, 496-25-98
(вартість дзвінка згідно з тарифами Вашого оператора)

• до Довідкового центру CREDIT AGRICOLE, який працює цілодобово 
без вихідних

• телефон Довідкового центру зазначено на звороті Вашої картки, на 
банкоматах Банку, в інформаційних буклетах, у виписках за рахунком 
тощо. Запишіть або запам’ятайте:

0 800 30 5555
(безкоштовно з будь-яких телефонів у межах України)

До Довідкового центру CREDIT AGRICOLE Ви можете звертатися 
з таких питань:
• отримати інформацію про стан свого рахунку
• заблокувати картку в разі її крадіжки або втрати
• тимчасово скасувати авторизовані ліміти за карткою
• вирішити можливу проблемну ситуацію
• дізнатися місце розташування найближчого банкомата
• отримати іншу консультаційну допомогу від фахівців Банку
• замовити додаткові послуги або продукти CREDIT AGRICOLE

Для отримання консультацій і допомоги завжди звертайтеся

 0 800 30 5555
безкоштовно в межах України з усіх телефонів

www.credit-agricole.ua


