
 
ТАРИФИ  

з розрахунково-касового обслуговування в національній валюті банківських 

рахунків юридичних осіб, приватних підприємців, приватних нотаріусів та адвокатів 

із спеціальним режимом використання 

Тарифний пакет  «СПЕЦІАЛЬНИЙ» 1 

№п/п Операція (послуга) Вартість послуги
 2

 
в т.ч. сума 

ПДВ, грн. 
Коментарі / Порядок розрахунків 

Національна  валюта 

1 Відкриття рахунку , грн. 

1,00 

(відкриття кожного  

рахунку у національній 

валюті ) 

Без ПДВ Сплачується в день відкриття рахунку меморіальним 

ордером (при наявності у Клієнта іншого поточного 

рахунку в національній валюті) або заявою на переказ 

готівки  

2. 
Закриття рахунку за ініціативою Клієнта, грн.. 

 

Входить в вартість  

відкриття рахунку 

 

- - 

3. 

 

Розрахункове обслуговування рахунку в місяць, 

грн. 

Входить в вартість  

відкриття рахунку 

 

- - 

4. Підключення до системи «Інтернет-Банк» 

Входить в вартість  

відкриття рахунку 

 

- - 

5 

Переказ коштів в національній валюті протягом 

операційного часу3 по системі «Клієнт-Банк» / 

«Інтернет-Банк»  або  на паперових носіях за межі 

ПАТ «АКБ «КОНКОРД» 

1,00 Без ПДВ Меморіальним ордером  під час прийняття до виконання 

платіжного документа  

6 

Переказ коштів в національній валюті протягом 

операційного часу3 по системі «Клієнт-Банк» / 

«Інтернет-Банк»  або  на паперових носіях в межах  

ПАТ «АКБ «КОНКОРД» 

1,00 Без ПДВ Меморіальним ордером  під час прийняття до виконання 

платіжного документа 

7 

Переказ коштів в національній валюті після  

операційного часу3 по системі «Клієнт-Банк» / 

«Інтернет-Банк»  або  на паперових носіях за межі 

ПАТ «АКБ «КОНКОРД» 

1,00 Без ПДВ Меморіальним ордером  під час прийняття до виконання 

платіжного документа 

8 

Переказ коштів в національній валюті після  

операційного часу3 по системі «Клієнт-Банк» / 

«Інтернет-Банк»  або  на паперових носіях в межах  

ПАТ «АКБ «КОНКОРД» 

1,00 Без ПДВ Меморіальним ордером  під час прийняття до виконання 

платіжного документа 

9 
Видача готівкових коштів з поточного рахунку в 

національній валюті за попередньою заявкою  
0,5% від суми 

Без ПДВ 
Меморіальним ордером під час здійснення операції 

10 Плата за залишками коштів на поточних рахунках 

0,01 % річних при сумі 

залишку понад 

50 000,00 грн.4 

Без ПДВ  

11 Продажа   грошової чекової книжки, грн..  35,00 

5,83 За одину чекову книжку.  

 

Сплачується у день отримання Клієнтом чекової книжки  

платіжним дорученням клієнта, заявою на переказ 

готівки, меморіальним ордером  

12 Надання виписок  на паперових носіях 

12.1 

Надання щоденних виписок з рахунку на вимогу 

Клієнта, грн..    

Входить в вартість 

відкриття рахунку 

 

-  

- 

12.2 
Надання дублікатів виписок з рахунків, за 

письмовою заявою клієнта, грн. 

5,00 грн.  за 1 

банківський день  

Без ПДВ Сплачується  у день надання послуги меморіальним 

ордером або заявою на переказ готівки    

13 
Надання довідок 

    13.1 

Про відкриття / закриття рахунку (в т.ч. 

формування статутного капіталу), наявність 

рахунків, грн.. 

50,00 

 

 

Без ПДВ 

За одну довідку 

Сплачується   у день надання довідки  платіжним 

дорученням клієнта, заявою на переказ готівки, 

меморіальним ордером  

13.2 

 

Про стан  рахунків клієнта (поточного, 

депозитного, кредитного тощо) та/або наявність 

заборгованості по зобов’язанням, а також довідок 

інформаційного характеру, що не пов’язані з 

операціями за рахунками, грн..   

50,00 

 

 

 

Без ПДВ 

За одну довідку 

Сплачується   у день надання довідки  платіжним 

дорученням клієнта, заявою на переказ готівки, 

меморіальним ордером 

13.3 

Про обороти грошових коштів за рахунками, грн:  

- за період поточного року 

 

- за період минулих років  

 

 

50,00 

 

100,00 

 

 

Без ПДВ 

  

Без ПДВ 

За одну довідку 

Сплачується   у день надання довідки  платіжним 

дорученням клієнта, заявою на переказ готівки, 

меморіальним ордером 

13.4 

Надання інформації на запити аудиторських 

компаній, що стосуються розрахунково-касового 

обслуговування, підтвердження залишків і т.п., 

грн.. 

200,00 

 

 

Без ПДВ 

За одну довідку 

Сплачується   у день надання довідки  платіжним 

дорученням клієнта, заявою на переказ готівки, 

меморіальним ордером 

13.5 

Надання довідок про розрахунково-касове 

обслуговування клієнтів, документів, які є 

підтвердженням переказу коштів, видача дублікатів 

касових, розрахункових та інших документів, які 

зберігаються в архіві 

50,00 

 

 

 

Без ПДВ 

За одну довідку 

Сплачується   у день надання довідки  платіжним 

дорученням клієнта, заявою на переказ готівки, 

меморіальним ордером 

14 
Додаткові послуги пов’язані з РКО 

 



14.1 

Відправлення електронною поштою повідомлень, 

пов’язаних з уточненням реквізитів, підтвердження 

проведення платежів, розшук по переказам,  згідно 

заяв клієнтів  

20,00 

 

 

Без ПДВ 

За кожну зміну 

 

Сплачується   у день надання послуги   платіжним 

дорученням клієнта, заявою на переказ готівки, 

меморіальним ордером 

15 

Прийом платежів від Клієнта  у національній 

валюті для зарахування на свій поточний рахунок 

відкритий в Банку. 

Входить в вартість  

розрахункового 

обслуговування 

поточного рахунку в 

місяць 

 

 

 

- 
- 

16 

Надання виписок з рахунку у вигляді SMS-

повідомлень (латиницею)  про операції 

зарахування та списання з рахунку (при сумі 

операції від 500,00 грн.), за повний або неповний 

місяць.  Надання послуги за кожен номер 

телефону (окремо)  за кожний рахунок (окремо). 

Виписки про операції зарахування та списання з 

рахунку відправляються Банком протягом 5 

хвилин з моменту здійснення операції 

50,00 

 

 

 

 

 

 

Без ПДВ 

Щомісячно   меморіальним ордером   у  день нарахування  

або на протязі 30 календарних днів  з дня нарахування у 

разі виникнення заборгованості 

1  Послуги, що не увійшли у Тарифний  Пакет, сплачуються додатково на загальних підставах;  
2   Списання комісій (вартості послуг) в рамках тарифного пакету «Спеціальний»  здійснюється Банком з поточного рахунку Клієнта відкритого в 

Банку (2600/2650/2620), що зазначається в Договорі.  Виплата Банком процентів нарахованих на залишок коштів по рахунку здійснюється на 

поточний  рахунок  Клієнта відкритий  в Банку (2600/2650/2620), що зазначається в Договорі.  
3 Операційний час триває з 9:00 до 17:00 за Київським часом. Всі платіжні документи подані до Банку  в інший час вважаються здійснені в 

післяопераційний час. 
4 При нарахуванні суми процентів враховується залишок коштів у сумі 50 000,00 грн. кожного окремого дня, тобто у разі якщо в один день 

залишок коштів був 50 000,00 грн. та більше за цей день проценти нараховуються, у разі якщо залишок коштів був менший 50  000,00 грн. 

проценти не нараховуються. Таким чином проценти нараховуються лише за ті дні в яких залишок коштів  дорівнював або був більше 50 000,00 

грн.  
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