ТАРИФИ
На послуги з розрахунково-касового обслуговування юридичних осіб
(за винятком ФОП та самозайнятих осіб)
Тарифний пакет «БАЗОВИЙ» 1
№п/п

Операція (послуга)

Вартість послуги

в т.ч. сума
ПДВ, грн.

Коментарі / Порядок розрахунків

Національна валюта
1

Відкриття рахунку , грн.

2.

Зміна Тарифного пакету, грн..

150,00
(відкриття кожного
поточного / інвестиційного
рахунку у національній
валюті )

Без ПДВ

Без ПДВ

3.

4.

5

6

7

8

9

10

11
12
12.1
12.2
13

14

15

Закриття рахунку за ініціативою Клієнта, грн..
Розрахункове обслуговування поточного /
інвестиційного рахунку в місяць2, грн.

Підключення до системи «Інтернет-Банк»

16.2

Без ПДВ
100,00
Без ПДВ
200,00
Входить в вартість відкриття
рахунку

-

Переказ коштів в національній валюті протягом
Без ПДВ
Меморіальним ордером під час прийняття до
операційного часу3 по системі «Клієнт-Банк» /
4,00
виконання платіжного документа
«Інтернет-Банк» або на паперових носіях за межі
за кожне доручення
АТ «АКБ «КОНКОРД», грн..
Переказ коштів в національній валюті протягом
Без ПДВ
Меморіальним ордером під час прийняття до
операційного часу3 по системі «Клієнт-Банк» /
1,50
виконання платіжного документа
«Інтернет-Банк» або на паперових носіях в межах
за кожне доручення
АТ «АКБ «КОНКОРД», грн..
Переказ коштів в національній валюті після
Без ПДВ
Меморіальним ордером під час прийняття до
операційного часу3 по системі «Клієнт-Банк» /
4,00
виконання платіжного документа
«Інтернет-Банк» або на паперових носіях за межі АТ
за кожне доручення
«АКБ «КОНКОРД», грн..
Переказ коштів в національній валюті після
Без ПДВ
Меморіальним ордером під час прийняття до
операційного часу3 по системі «Клієнт-Банк» /
1,50
виконання платіжного документа
«Інтернет-Банк» або на паперових носіях в межах
за кожне доручення
АТ «АКБ «КОНКОРД», грн..
Переказ коштів в національній валюті протягом
Без ПДВ
Меморіальним ордером під час прийняття до
операційного часу3 по системі «Клієнт-Банк» /
виконання платіжного документа
«Інтернет-Банк» або на паперових носіях в межах
0,7%
АТ «АКБ «КОНКОРД» на банківські платіжні
картки та поточні рахунки фізичних осіб5, грн..
Переказ коштів в національній валюті після
Без ПДВ
Меморіальним ордером під час прийняття до
операційного часу3 по системі «Клієнт-Банк» /
виконання платіжного документа
«Інтернет-Банк» або на паперових носіях в межах
0,7%
АТ «АКБ «КОНКОРД» на банківські платіжні
картки та поточні рахунки фізичних осіб5, грн..
Видача готівкових коштів з поточного рахунку в національній валюті за попередньою заявкою
Без ПДВ
– на виплату заробітної плати, інших прирівняних до
0,8% від суми
Меморіальним ордером під час здійснення
неї виплат, грн.
операції
– на інші цілі, грн..
Без ПДВ
1,1% від суми
Меморіальним ордером під час здійснення
операції
0,01 % річних при сумі
Без ПДВ
Плата за залишками коштів на поточних рахунках
залишку понад 50 000,00
грн.4
За оформлення однієї чекової книжки
Оформлення грошової чекової книжки, грн.
120,00
Без ПДВ
Сплачується у день отримання Клієнтом чекової
книжки платіжним дорученням клієнта, заявою
на переказ готівки, меморіальним ордером
За один бланк
Продаж бланків векселів, грн..

30,00

5,00

Сплачується у день здійснення операції
платіжним дорученням клієнта, заявою на
переказ готівки, меморіальним ордером

Надання виписок на паперових носіях

16
16.1

100,00

Сплачується
в
день відкриття
рахунку
меморіальним ордером (при наявності у Клієнта
іншого поточного / інвестиційного рахунку в
національній валюті) або заявою на переказ
готівки
Сплачується в день надання заяви на зміну
тарифного пакету меморіальним ордером або
заявою на переказ готівки
Сплачується в день надання заяви на закриття
рахунку меморіальним ордером або заявою на
переказ готівки
Щомісячно меморіальним ордером у день
нарахування або на протязі 30 календарних днів
з дня нарахування у разі виникнення
заборгованості
-

Надання щоденних виписок з рахунку на вимогу
Клієнта, грн..
Надання дублікатів виписок з рахунків, за
письмовою заявою клієнта, грн.

Входить в вартість відкриття
рахунку
5,00 грн. за 1 банківський
день

Без ПДВ

Сплачується у день надання послуги
меморіальним ордером або заявою на переказ
готівки

Надання довідок

17

За одну довідку
17.1

17.2

Про відкриття / закриття рахунку (в т.ч. формування
статутного капіталу), наявність рахунків, грн..
Про стан рахунків клієнта (поточного /
інвестиційного , 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

Сплачується у день надання довідки платіжним
дорученням клієнта, заявою на переказ готівки,
меморіальним ордером
За одну довідку

150,00
Без ПДВ

Сплачується у день надання довідки платіжним
дорученням клієнта, заявою на переказ готівки,
меморіальним ордером

Про обороти грошових коштів за рахунками, грн:
за період поточного року

За одну довідку
150,00

17.3

Без ПДВ
-

за період минулих років

200,00
Без ПДВ

17.4

Надання інформації на запити аудиторських
компаній, що стосуються розрахунково-касового
обслуговування, підтвердження залишків і т.п., грн..

17.5

Надання довідок про розрахунково-касове
обслуговування клієнтів, документів, які є
підтвердженням переказу коштів, видача дублікатів
касових, розрахункових та інших документів, які
зберігаються в архіві

18

18.1

19

20

21

Відправлення електронною поштою повідомлень,
пов’язаних з уточненням реквізитів, підтвердження
проведення платежів, розшук по переказам, згідно
заяв клієнтів
Прийом платежів від Клієнта у національній валюті
для зарахування на свій поточний рахунок відкритий
в Банку.
Проведення розрахунків за операціями
з
договірного списання грошових коштів за окремими
договорами
Надання виписок з рахунку у вигляді SMSповідомлень (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

Сплачується у день надання довідки платіжним
дорученням клієнта, заявою на переказ готівки,
меморіальним ордером
За одну довідку

500,00
Без ПДВ

150,00

Сплачується у день надання довідки платіжним
дорученням клієнта, заявою на переказ готівки,
меморіальним ордером
За одну довідку
Сплачується у день надання довідки платіжним
дорученням клієнта, заявою на переказ готівки,
меморіальним ордером

Без ПДВ
Додаткові послуги пов’язані з РКО
За кожну зміну
100,00
Входить в вартість
розрахункового
обслуговування поточного
рахунку в місяць

1 500,00

Без ПДВ

-

Без ПДВ

50,00
Без ПДВ

Сплачується у день надання послуги
платіжним дорученням клієнта, заявою на
переказ готівки, меморіальним ордером
Утримується за кожною проведеною транзакцією
при здійсненні договірного списання. Договірне
списання не здійснюється, якщо на рахунку не
достатньо коштів для списання комісії Банку

Щомісячно меморіальним ордером у день
нарахування або на протязі 30 календарних днів
з дня нарахування у разі виникнення
заборгованості

За один платіжний документ
22

Засвідчення платіжних документів по сплаті
грошових коштів до державного бюджету у тому
числі податків та зборів.

23

Оформлення платіжного доручення працівником
банку на паперовому носії

10,00

Без ПДВ

Сплачується у день надання засвідчених
платіжних документів, платіжним дорученням
клієнта, заявою на переказ готівки, меморіальним
ордером
За одне платіжне доручення

50,00

Без ПДВ

Сплачується у день оформлення платіжного
доручення, заявою на переказ готівки,
меморіальним ордером або платіжним
дорученням клієнта

Іноземна валюта
1
2

3

Відкриття рахунку, грн.
Закриття рахунку за ініціативою Клієнта, грн..

Розрахункове обслуговування поточного /
інвестиційного рахунку в місяць2, грн.

Входить в вартість
обслуговування поточного /
інвестиційного рахунку

Без ПДВ

50,00

30,00

Без ПДВ

В день надання заяви на закриття рахунку
меморіальним ордером або заявою на переказ
готівки
За наявності оборотів у поточному місяці
Щомісячно меморіальним ордером у день
нарахування або на протязі 30 календарних днів
з дня нарахування у разі виникнення
заборгованості
Плата не стягується - якщо в день нарахування
комісії рахунок арештовано

Операції на валютному ринку України

4
4.1

Купівля валюти на МВРУ:
Суми до 100 000,00 USD включно (або еквівалент
іншої іноземної валюти), грн.

Суми від 100 000,01 USD та більше (або еквівалент
іншої іноземної валюти ), грн..

0,2%

Без ПДВ

Від гривневого еквівалента купленої валюти за
курсом здійснення операції

0,15 %

Оплата під час здійснення операції,
меморіальним ордером
Від гривневого еквівалента купленої валюти за
курсом здійснення операції

Без ПДВ

Оплата під час здійснення операції,
меморіальним ордером
Продаж валюти на МВРУ:

4.2
Суми до 10 000 USD (або еквівалент іншої іноземної
валюти ), грн.

Без ПДВ

Від гривневого еквівалента проданої валюти за
курсом здійснення операції

0,3 %
Суми від 10 001 USD до 50 000 USD(або еквівалент
іншої іноземної валюти ), грн..

Без ПДВ

Оплата під час здійснення операції,
меморіальним ордером
Від гривневого еквівалента проданої валюти за
курсом здійснення операції

0,25 %
Оплата під час здійснення операції,
меморіальним ордером

Суми від 50 001 USD до 100 000 USD(або еквівалент
іншої іноземної валюти ), грн..

Без ПДВ

Від гривневого еквівалента проданої валюти за
курсом здійснення операції

0,2 %
Суми від 100 001 USD та більше (або еквівалент
іншої іноземної валюти ), грн..

Без ПДВ

Оплата під час здійснення операції,
меморіальним ордером
Від гривневого еквівалента проданої валюти за
курсом здійснення операції

0,15%
Конвертація валюти на рахунку Клієнта

Без ПДВ
0,2%

4.3
5

- в доларах США

Перекази іноземної валюти в інші банки в операційний час
Без ПДВ
Оплата у гривні по курсу НБУ на дату здійснення
операції
35 USD
Оплата під час здійснення операції,
меморіальним ордером
Оплата у гривні по курсу НБУ на дату здійснення
операції

- в доларах США з отриманням бенефіціаром повної
суми переказу
(без утримання комісії з переказу банкамикореспондентами)

70 USD

Без ПДВ

Без ПДВ

- в євро

50 EUR + комісія третіх
банків (на підставі виписки
наданої банком
кореспондентом)
Без ПДВ

- в польських злотих

45 USD + комісія третіх
банків (на підставі виписки
наданої банком
кореспондентом)
Без ПДВ

-в російських рублях

- в інших валютах

150 USD + комісія третіх
банків (на підставі виписки
наданої банком
кореспондентом)

Розшук по переказам згідно заяв клієнтів
- в іноземній валюті 1- ої групи класифікатора
іноземних валют
6
- в іноземній валюті 2- ої групи класифікатора
іноземних валют

Оплата під час здійснення операції,
меморіальним ордером
Оплата під час здійснення операції, у гривні по
курсу НБУ на дату здійснення операції.

Оплата комісії третіх банків здійснюється
протягом 15 банківських днів з дати отримання
інформації про таку комісію від банка
кореспондента у гривні по курсу НБУ на дату
здійснення операції

35 USD + комісія третіх
банків (на підставі виписки
наданої банком
кореспондентом)

Оплата під час здійснення операції, у гривні по
курсу НБУ на дату здійснення операції.

- в іноземній валюті 2- ої групи класифікатора
іноземних валют

25 USD + комісія третіх
банків (на підставі виписки
наданої банком
кореспондентом)

Відкликання платіжного доручення та його
повернення

9

Оплата комісії третіх банків здійснюється
протягом 15 банківських днів з дати отримання
інформації про таку комісію від банка
кореспондента у гривні по курсу НБУ на дату
здійснення операції
Оплата у гривні по курсу НБУ на дату здійснення
операції

Оплата під час здійснення операції, у гривні по
курсу НБУ на дату здійснення операції.

70 USD + комісія третіх
банків (на підставі виписки
наданої банком
кореспондентом)

30 USD + комісія третіх
банків (на підставі виписки
наданої банком
кореспондентом)

- в іноземній валюті 2-ої групи класифікатора
іноземних валют

Оплата комісії третіх банків здійснюється
протягом 15 банківських днів з дати отримання
інформації про таку комісію від банка
кореспондента у гривні по курсу НБУ на дату
здійснення операції
Оплата під час здійснення операції, у гривні по
курсу НБУ на дату здійснення операції.

Без ПДВ

- в іноземній валюті 1- ої групи класифікатора
іноземних валют

8

Для надання послуги, згідно цього пункту, на
початку поля «Призначення платежу» необхідно
вказати: «FULLPAY».
Оплата під час здійснення операції, у гривні по
курсу НБУ на дату здійснення операції.

Оплата комісії третіх банків здійснюється
протягом 15 банківських днів з дати отримання
інформації про таку комісію від банка
кореспондента у гривні по курсу НБУ на дату
здійснення операції

Зміна ,уточнення умов переказів клієнтів, в тому
числі надання відповіді банкам – кореспондентам
стосовно деталізації платежу

- в іноземній валюті 1-ої групи класифікатора
іноземних валют

Оплата під час здійснення операції,
меморіальним ордером

200 RUB
Без ПДВ
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Оплата під час здійснення операції,
меморіальним ордером
Від суми валюти, що конвертується . Оплата під
час здійснення операції, меморіальним ордером,
по курсу НБУ на дату здійснення операції

Без ПДВ

Оплата комісії третіх банків здійснюється
протягом 15 банківських днів з дати отримання
інформації про таку комісію від банка
кореспондента у гривні по курсу НБУ на дату
здійснення операції

Без ПДВ

Оплата під час здійснення операції, у гривні по
курсу НБУ на дату здійснення операції.

50 USD + комісія третіх
банків (на підставі виписки
наданої банком
кореспондентом)
30 USD + комісія третіх
банків (на підставі виписки
наданої банком
кореспондентом)
Операції з готівковою іноземною валютою

Оплата комісії третіх банків здійснюється
протягом 15 банківських днів з дати отримання
інформації про таку комісію від банка
кореспондента у гривні по курсу НБУ на дату
здійснення операції

9.1

9.2

Зарахування готівкових коштів на поточний рахунок
у іноземній валюті у випадках, передбачених
законодавством
Видача готівки з поточного рахунку іноземній
валюті для покриття витрат осіб, що виїжджають у
закордонне відрядження, грн..

входить у вартість
розрахункове обслуговування
поточного / інвестиційного
рахунку

Без ПДВ
Без ПДВ

1% від суми

Оплата у гривні по курсу НБУ на дату здійснення
операції
Оплата під час здійснення операції,
меморіальним ордером

Експортні акредитиви, отримані банком акредитиви
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Авізування акредитива або змін умов акредитива
бенефіціару у випадку збільшення суми

0,15% від суми акредитива,
min 100 USD max 1 000 USD+
комісія банків
кореспондентів та третіх
банків (на підставі виписки
наданої банком
кореспондентом)
0,2% від суми наданих
документів, min USD 100 max
USD 1 000+ комісія банків
кореспондентів та третіх
банків (на підставі виписки
наданої банком
кореспондентом)

Без ПДВ

оплата у гривні по курсу НБУ на дату здійснення
операції

Без ПДВ

оплата у гривні по курсу НБУ на дату здійснення
операції

- з грошовим покриттям в АТ «АКБ «КОНКОРД»

0,1% від суми підтвердження
min USD 100 max USD 1 000

Без ПДВ

оплата у гривні по курсу НБУ на дату здійснення
операції

- без грошового покриття в АТ «АКБ «КОНКОРД»

Згідно з рішенням
колегіального органу Банку,

Без ПДВ

оплата у гривні по курсу НБУ на дату здійснення
операції

Переказ трансферабельного акредитива

0,25% від суми переказу, min
USD 100 max USD 1000

Без ПДВ

оплата у гривні по курсу НБУ на дату здійснення
операції

Негоціація документів

1% від суми документів, min
USD 100

Без ПДВ

оплата у гривні по курсу НБУ на дату здійснення
операції

Перевірка та відправка документів

Підтвердження акредитива:

Імпортні акредитиви, відкриті банком акредитиви:
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Відкриття акредитиву або збільшення суми/строку
дії акредитива

0,2% від суми акредитива,
min 300 USD max 3 000 USD

Без ПДВ

оплата у гривні по курсу НБУ на дату здійснення
операції

Перерахування коштів бенефіціару

0,1% від суми акредитива,
min 100 USD max 1 000 USD

Без ПДВ

оплата у гривні по курсу НБУ на дату здійснення
операції

Комісії банків-кореспондентів, в тому числі, але не
виключно за:
- підтвердження акредитиву;
- перевірку документів;
- перерахування коштів;
- зміну умов акредитиву;
- авізування акредитиву;
- інші послуги банків-кореспондентів, що
відносяться до відкритого Банком для Клієнта
акредитиву.
Операції за імпортним інкасо

Згідно тарифів банківкореспондентів + 10% від
тарифу банку-кореспондента

Без ПДВ

оплата у гривні по курсу НБУ на дату оплати
Банком комісії банку кореспонденту

Без ПДВ

Оплата в день здійснення операції

Авізування документарного інкасо (за імпортним
інкасо)
Зміна умов інкасового доручення або його
анулювання
Перевірка документів

Проведення розрахунків із застосуванням
документарного інкасо.
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0,1% від суми
(мінімум 250,00 грн.,
максимум 2 500,00 грн.)

Оплата у гривні по курсу НБУ на дату здійснення
операції
Без ПДВ

200,00 грн.
Без ПДВ

Оплата в день здійснення операції

Без ПДВ

Оплата у гривні по курсу НБУ на дату здійснення
операції
Оплата в день здійснення операції

0,15% від суми документів
( мінімум 500,00 грн.)
0,15% від суми платежу
( мінімум 500,00 грн.,
максимум 5 000,00 грн.)

Оплата в день здійснення операції

Оплата у гривні по курсу НБУ на дату здійснення
операції

Операції за експортним інкасо

Пересилання на інкасо платіжних документів

0,15% від суми
( мінімум 250,00 грн.,
максимум 2 500,00 грн.)

Без ПДВ

Оплата у гривні по курсу НБУ на дату здійснення
операції
Без ПДВ

Зміна умов інкасового доручення або його
анулювання

200,00 грн.

Авізування відмови платежу

200,00 грн.

Оплата в день здійснення операції

Без ПДВ
Інші послуги
Реєстрація кредиту (позики, фінансової допомоги та
ін.), отриманого резидентом в іноземній валюті від
іноземного кредитора / реєстрація змін до
1 000,00 грн.
166,67
14.1
кредитного договору (угоди) за кожен кредитний
договір (угоду) / за кожну зміну до кредитного
договору (угоди), грн.
Обслуговування кредиту(позики, фінансової
допомоги та ін.), отриманого резидентом в іноземній
200,00 грн.
33,33
14.2
валюті від іноземного кредитора,
за кожен кредитний договір (угоду) за кожен повний
або неповний місяць обслуговування, грн..
1
Послуги, що не ввійшли у Тарифні Пакети, сплачуються додатково на загальних підставах;

Оплата в день здійснення операції
Оплата в день здійснення операції
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Оплата здійснюється у місяць коли було
проведено реєстрацію договору (угоди) /
реєстрацію змін до кредитного договору (угоди)

Оплата здійснюється меморіальним ордером в
останній робочий день місяця за який
здійснюється оплата

2

Плата стягується за умови наявності руху коштів по рахунку в такому календарному місяці (за виключенням платежів: з повернення коштів з
рахунку корпоративної картки Клієнта в Банку; зарахування нарахованих відсотків за залишками на рахунку Клієнта в Банку; повернення
вкладів Клієнта розміщених в Банку; повернення раніше оплачених доходів Банку).
Плата не стягується:
-якщо в день нарахування комісії рахунок арештовано
3
Операційний час триває з 9:00 до 17:30 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. У разі звернення Клієнта з клопотанням, КУАП може прийняти рішення про зміну умов нарахування процентів на залишок коштів на
поточному рахунку Клієнта, у тому числі для пов’язаних із Банком осіб.
5
У разі якщо Клієнти користуються тарифними пакетами на випуск та обслуговування елітних банківських платіжних карток (основних та
додаткових) АТ «АКБ «КОНКОРД» Visa Infinite, World Elite, Platinum, то вони мають право звернутися до Банку з клопотанням щодо перегляду
даного тарифу. У такому випадку тариф встановлюється у розмірі 1,50 гривень за тарифним пакетом.

