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Звiт Правлiння
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

,, АкцIонЕрниЙ комЕрцlЙниЙ БАнк " конкорд"
про результати дiяльностi за 2021 piK

Правлiння АТ (AItБ кКОНКОРД> (надалi- Банк) с виконавLIим органом Банку, що здiЙснюс
поточне управлiння Банком, який дiс у наступному складi cTaHoNI на 3l .12.2021:
- Голова Прав.ltilлня Задоя К).А,;
- Член Правлiння, заступник Голови Правлiння Мунтян О.П.;
- I{лен Правлiнгtя, заступник I'о:tови Правлiння Савченко М.О.;
- Член ГIравлiння, застуIIник Голови ГIравлiнrrя Безугла О.В.;
- Члетl Правлiнt-tя, заступник Голови Правлiння Кияниця О.А.;
- Член Правлiнrля, заступник Голови Правлiння ffаrпевська Т.lil.;
- Члеtl I-Iравrriння, вiдпоtзiдальний працiвник за прове/{ення (lilrансового монiторингу, начальник

Щепартаменту фiнансового мон iторингу Бонларчук I. М. ;

- LIлеlr Правлiння, началь[Iик,Щепартаменту ризик-менеджменту Полтавець О.Ю.
Правлiння з метою ефективного управлiння Банку утворило наступнi комiтети lрали

- Кредитttий KoMiTeT, який приймас рiшення про проведення операчiй, що несуть кредитнi риЗиКИ,
ulомiсячнО оцiнюе якiсть активiв Банку, готус пропозичiТ щодо формування резервiв на покриття
rчIожjIивих збиткiв вiд знецiнення активiв;
- Коьцiтет з IIитань управлiння активами та пасивами, який щомiсячtlо розгляла€ собiвартiсть пасивiв
та прибутковiсть активiв i приймае рiшення щодо полiтиtси вiдсотtсовоI MapTti, розглЯДае ПИ'гання

вiдповiдностi cTpoKoBocTi до пQгашення активiв та пасивiв та нада€ вiдповiдним пiдроздiлам баrrкУ

рекомеi]дlацiТ щодо усунення розбiжнос,гей у часi, що виникають;
- 1-арифний KoMiTeT, якиЙ аllалiзус спiввiдношенгlя собiварr,остi Ilослуг та ринковоТ
коIIкуреIl,госпроможпостi iснуючих тариtРiв, вiлповiдас за полiтику банку з питань операцiйних

ltоходiв;
- Комir,ет з питанЬ фiнаrrсового монiторингу, який конr,ролюс вIIровалження ефек,гивноТ полi,гиt<и

БанкУ в сферi запобiгання ,га проТидii легалiзацiТ (вiдмивання)дохолiв, одержаних злоLIинниIчI

шляхом, фiнансуваннIо тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброi масового зниtllення;
- Комiте,Г з питаtIЬ управлiнlля непрацЮючими активами, який створений з MeToIo ефективного

управлiннЯ проблемнимИ активамИ Банку, шляхоМ затвердження iHcTpyMeHTiB та заходiв
спрямованих на скорочення iх рiвня та обсягу;
- ПроектНий KoMiTeT, який створений з метоЮ впровалження гtолiтики управлiння проектами,

розробки нових продуttтiв та знаLIних змiн в дiяльностi Банrсу;

- KoMiTeT з питань роботи платiлсноТ органiзачii мпС CORDPAY, який с,гворений з IvIeToIo

забезпечення ефективного управлiння дiяльнiстtо ПлатiжноI орr'анiзаuiТ МПС;
- Рада з iнформацiйнот безпеки, яка розглядас та вирirпус IIитанFIя, пов'язанi iз забезпеченням

i нформашiйноi безгlеки Банку.
Струк,гура Прав;тiгIня забезпе.lус мохtливiсть виконаrIFIя I-Iравлiнням функuiй нiUIежним

чином,
Оргаrriзаuiйноtо сРоршlою робо,ги I-Iрав.lriнlrя Балtку с засiданняt. Протягоlt2021 року провелено

З12 засiдань Правлiння Банку, на яких були прийня,гi piltteHня Iцодо питань. вiднесенl,tх дс;

коNIпетеItцiI Правлiння Статутом Банку, Полоrкегll,tя]\,{ Ilpo IIравлiння, дilочиr,l закоFIодавство\,I

УrtраТни. , в тому .lислi ш{одо:

- погоджеIrня СтратегiТ розвитку АТ кАКБ кКоI{КоРfi> rrа 2022-2024 роки 
,га Бiзнес-план1

А1- (АКБ кКОI-IКОРЩ> r-ra 2022-2024 роки;
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- розгляду звiтiв про загальнi показники дiяльностi Банку та базовi ризики за вiдповiднi

перiоли;
- розгляду звiтiв про досягнення tliльових показникiв (СТРАТЕГII упрАвлIння

проБлЕмними дктивдми Ат (АКБ кКоНКорД> та виконання коПЕРАтивного пJIАну
РЕДЛIЗДЦIi СТРДТЕГIi УПРДВЛIННЯ ПРОБЛЕМНИМИ АКТИВАМИ АТ КАКБ ККОНКОРД>
за вiдповiдний перiол;

- затвердження рiшень Комiтету LIПА;
- внесення зtчtiн до перелiку пов'язаних iз Банком осiб;
- загверд)tення рiшень КрелI.t,t,гtого комiте,гу щодо здiйснення кредитних операuiй, та вIlесеFILIя

змiн до кредитних договорiв;
- затвердження внутрiшнiх норN,Iативних локументiв, якi потребували
- затвердження умов банкiвських продуктiв;
- розгляду звiтiв KoMiTeTiB Правлiння Банку;
- погодження нових проектiв Банку;
- в[Iесення змiн до складу KoMiTeTiB Банку;
_ пiдвип{ення ефективностi бiзнес-прочесiв та органiзацiйноТ СТРУКТУРИ.

Yci рiпIення, прийнятi Правлiнням, наJlежниNI чином задокументованi.

Що органiзацiйноТ структури БанкУ входятЬ чотирнадцять вiддiлень, якi здiйснюють банкiвськi

операцiТ, передбаченi Положеннями про вi,ltдiлення,

На рiчrtих загальних зборах акцiонерiв Ат "АкБ "конкорд", проведених 27,04,2021

(протокол Nb 43 вiд2].о4.2021) прийllято рitшегIIIя про збiльшення статутного капiталу А,г "АкБ

"KoHKoPf{" ш.ltяхоМ гtiдвиlценrтя номitлальноi BapTocTi акцiй за paxyHoi( сшрямування до статутного

капiталу дт,,дкБ ,,конкоР!," частини прибутку за2020 piK у cyMi 52 000 000,00 грн. до загального

розмiру стату.гного капi.галу А], "АкБ "конкоРд" 31 1 000 000,00 грн., а тако)к про внесення змiн

до Ста.гуту дТ "дкБ "конкоР,Щ", шляхом викладення його в новiй редакцiТ, пов'язаних, в тому

числi, зi збiльшlенням статутного капiталу Ат "АкБ "конкорд".
15 липнЯ 2021 рокУ НацiоналЬний банк УкраТни погодив статут Ат "АкБ "конкоР.Щ" у новiй

редакцiI у зв'язку зi збiльшенняIчI сТатутного капiталу Ат "АкБ "конкорД" до 31 1 000 000,00

гривень.
02 серпнЯ 2021 рокУ органоМ peecTpauiT здiйсненО дер}кавну реестрацiю Статуту Банку r,a

внесено змiни ло вiдорtостей про Банк до Сдиного дер}кавного ресстрУ IОРИЛИЧНИХ ОСiб, фiЗИЧНИХ

осiб-пiдприсмt{iв та громадських форir,lувань в частинi вiдомостей про статутний капiтzul Баtlку:

заресстровано статутний капiтал у розмiрi 31 1 000 000 гривень.

У серпнi 2021 рокУ Банком, з метою проведення ресстрацii випуску акцiй при збiльшеннi

розмiру ста.гутного капiталу Банку шляхом пiлвиtцення номitlальнот BapTocTi аrtцiй за рахунок

спрямуваНня /to стату.гного кагli,галУ прибутку (його часt,ини). налано до I{ацiональноi KoMiciT

цiнних rraпepiB та фOнлоl]оiu риllку неOOхiднi дOкумOflти,

13 жовтtlЯ 2021 рокУ FlацiонаrlЬноtо комiСiею з цiнtlИх Itаперiв та tРондового ринку прийня,го

рiшення про реестрuцi- urnycrcy акuiй АкцIонЕрного товАриствА "АкцIонЕрниЙ
комЕрцlйний Бднк "конкорщ" tla загальну суму 31 1 000 000 гривень. ноir,Iiнальною

BapTicTto 1555 гривень у кiлькостi 200 000 штук.

Банк отримав свil_tоц1во про ресс,грачirо випуску акцiй АкцIонЕрного TOBAPI,{CTBA
,,дItцIонЕрниЙ комЕрtпйниЙ БАнК "конкорл" (ресстрашiйниl:t Holrep б2 1 ]0]l. -IaTa

ресстрачiТ 13 lttовтня 2021 року, дата видачi 13 жовтня2021 рок1,.

Пiсля отримання Баrtкопц свiдоцтва про ресстрацiю випуск\/ акц'р"I Банк1, на заг&lьнr cr llr -1l l

000 000 гривенЬ Банкоtчl переофорь,rлено глобальний сертифiкат, який 21 жовтня ]0] 1 poкi

депоноваI] о Нацi онал ы{ иNI деп оз итарi c1,1 УкраТни.

а

актуалiзачiТ;



Вl,tконанrlя бюдrкету АТ <АКБ (ItОllКОl'Д) зл 2021 piK (,гис. грн,)

Ба.,rанс АТ (АкБ (KOI{KOP

CTaTTi
Плаlr lra

01.01.2022р.

Факт на
01.01.2022р.

Абсолrотне
вiдхиленrlя

вlлконаrrня
плануr 7u

AKTI,IBI,I 4 438,72,| 4 0,7| 094 -367 633 9|"72

| Готiвковi кошти та банкiвськi
l

l I\lетalли 4|,2 262 338 4l 7 -73 в45 82,09

| Кошти в Нацiональноплу банку

l YnpaTH" 238 863 55 244 -lвз бl9 2з,lз

кошти в iнших банках зll 255 282 з69 -28 в86 90,,72

I{iHHi папери Гф5 s05 1 1 14 149 -22| 056 в8,5в

Кредити, наданi юридичним
особалl (net) 6|6 2.зз 65з 7зб з,7 50з l06,09

Кредити, наданi сРiзичним
особаrчr (пеt) 8l l61 в4 4з,| з 2,/0 l04,03

IIеоборогrli акl,иви l в5 208 |8,] 
,721 2 5l9 l 0l ,зб

ffеб iTopcbKa заборгован icTb 0зв l 560 1 4,1B 51,35

В iдстрочений полаткови й

акl,ив 2 229 2 з|з 84 |0з,]]

lHшli аt<тиви 652 661 150 542 91 815 l l5,00

зоБов,rIзАння 3 971 698 3 592 650 _379 048 90,46

I(релити IIБУ 340 000 809 929 469 929 238,2|

коtLtти iнtttих бattrtiB l 000 l 000 l00

Кошти 19рцдц.tних осiб l l2l 020 l 35з 08з 2з2 06з 120,,70

Коruти фiзи.rних осiб l 030 606 969 з9з _6l 2|з 94,06

Кредиторська заборгован icTb 58 7l9 бв 9з8 l0 2l9 l1] ,40

I l t tlt i зобов'lIзаtIIlя l 421 з5з 390 307 l 03l 046 2,7,46

KAI,IITAJI 46,7 028 478 444 1l 416 l02,44

Валюта бшансУ на кiнець дцня 3 1 грулня 2021 стаrrовить 4 071 094 тис, грн., план виконаFIо на

9|,72уо. l{едовикоrIання скJIаJIо З67 бзЗ тис. ГРН,, що пов'язано зi зни)(енняМ за,лишtкiВ на

.гранзитних рахунках за операцiями з платiхtними картками клiен,гiв Банку. 'гак стаття кIншi

зобов'язанI{я), де враховуIOться цi залишки була недовиконана т'Ia

1 0з1 046 тис. грн., щО спричиниЛо невиконання окремих активних статей балансу, зокрема

iнвестицiт в цiннi папери.

об'сМ високолiкВiдниХ активiВ (готiвtса, банкiвськi метаJIи, коlIIтИ в FIацiональному банrсу

УкраТни та в iнших банках) було заплаFIоваI]о на piBHi 962380 тис. грtl., (lакти,тне:]наченIIя склало

676 0з0 тис, грн. в eKBiBa:reHTi. Запланований piBellb кредитного тlорт,фе;Iю, а caN4e кредиl,и

Iориличних, фiзи.tних осiб та розмiщених коштiв на депозитних сертифiкатах Нацiонального банку

украiни i в облiгацii внутрiшньоi дер>lсавноi позики, було виконано на 93,15О^ (НеДОВИКОНаННЯ

склzuIо 1 80 28з r.ис, грн.). PiBeHb запланованого крелитування IориJIиLIних осiб виконано на 106,09%,

'Гак. булО заплановано I{адатИ кредитИ юридичнИм особам rra piBrri 61623З,гис. грн., факти,Iне

значенIIя склzuIо

65з 1зб тис. грн. (з урахуванням резервiв), план перевиконано на 37 50З тис. грн. Креди,гrrий

портфелЬ фiзичних осiб який було заплановано на piBHi 81 1б7 тис. грн. (з урахуванням резервiв)

б1,,по виконано на 1О4,ОЗУо, план перевиконано на3 2]О тис, грн, (з урахуванням резервiв),

план щодо залучення залишкiв юридичних i фiзичних осiб, а такох( кредитiв реtрiнансування

Нацiонацьного банку УкраТни було виконано на 125,76Оh (перевиконання склало 641 779 тис, грн,),

П-rановиt1 об'сьI залученнЯ коштiВ було викоНано пО юридичнИп,t особам на 120,]0Yо (перевиконання

cц-la.Io 2З2Обз тис. грн.). фiзичнипл особаtчI на94,ОбYо (недовиконання склало 6121З тис, грн,), по

кредита\,I рефiнансУваннЯ вiд Нацiоналi]ьного банку УкраТни на 2З8.2l% (перевиконання склаJIо

469 929 тис. грн.).
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Капiтал Банку було заплановано на piBHi 467 028 тис. грн., фактичне знаLIення склало

418 444 тис. грн.

С,грук,гура капi,галу Баrrку стаIIом на 31 грулня 2021р. tIас,гупrта:

с,га,г)l,гIIий каtti,гал 31 1 000 тис. I,pII.;

резервнi фонли - 19 507 тис. грн,;
нерозполiленi прибутки N4инулих poKiB - l 091 тис. грlI.:

прtлбуток поI,оLIIIого року 146 84З тис. грн.

(l>iнансовий результат АТ (АКБ (КОНКОРД)

CTaTTi
План на
2021р.

Факт за 2021р.
Абсолютне
вiдхилення

Вiдносне
вiдхилеllняо

о//о

Процентtli доходи 308 60в з0,7 з91 1 211 99,61

11роцентнi витрати -l l7 87в l 19 786 l 908 l 01 ,62

L| llc,1,1t l'i п l)оцеII1,1l и li,,tохilt 190 730 187 611 -3 l19 98,36

koruriciйrri дохоли 1 529 995 1 552 з20 22 325 l01,46

I{oivr ici йrr i ви,I,ра,I,и -885 886 -в94 282 -8 з96 1 ()() gS

Члlстlл й KoMiciii lt 1,1l"l дохiл 644 109 б58 038 lз 929 102,1б

'Горговий 
результат 29 85,7 з1 з06 \ 449 104,в5

Дохiд вiд модисЬiкацii або

tlрипиllен}lя визнання сРiнансових
акr,ивiв або зобов'язагtь

211 211 l00,00

Витрати вiд модисЬiкацii' або

припинення визнання фiнансових
активiв або зобов'язань

l00 -з00 _200 з00,00

/lохiл пiд .1n. первiсного
визllа}]tlя фiнагtсових ак,гивi в або

зобов'язан ь

1 621 1 621 l00,00

Iншi операчiйr-ri доходи \2 526 12 956 430 l03,4з

Iншiдоходи 212,7 2,184 51 l02.09

Ycbo1,o операцiйlIий лохiл 881 747 894 24l 12 494 |01,42

Адlмiнiстративlti та iншi
операцiйнi витрати

-641 4в2 -64в Bll -7 з29 101 |4

Операuiл"I ll и йl резул ьтат до
вiлрахув:rrlIlя в резерви 

,l,a

по/даткiв

240 265 245 429 5 164 l 02,1 5

Вiдрахування в резерви _75 5в0 -66 966 8 614 88,60

Прибуток/(збиток) ло
оподаткуваllllя

|64 664 178 5lб 13 852 108,-{ 1

Витрати на податок на прибуток -29 2зб -з l 67з -2 4з1 l08.j4

Прllбl,ток/(зблrток) пiс.пя
оподаткування

135 428 146 8,13 11 .l15 l08,43

,



Чистий прибуток Банку в звiтному перiодi склав 146 843 тис. грн., Що на

1 1 415 тис. грн. бiльше запланованого рiвня. Виконання плану по фiнансовому результату Банку за

202| р. склало l08,43%.
Виконання плану <Операцiйного результату до вiдрахування в резерви та податкiв) скJIа,цо

|О2,|5О^ (отримано на 5 l64 тис. грн. бiльше запланованого) загzL,Iом, та за рахунок найбiльш

сутт€вих статей:
чистого процентного lIоходу на 98,ЗбYо,

чистого комiсiйного доходу на |02,|6Yо,

результагу вiл торговеJII)LIих операчiй на 104,85Оlо,

iншi операцiйнi доходи бу.lrи виконаtri на 10З,4ЗО/о.

Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати банку, включаIочи витрати на плату персонаJIу,

викоtIано на 101 ,74О^, перевиItонання склал о 7 З29 тис, грн. Перевиконання плану пов'язано з двОМа

статтями кВитрати на N,Iарке,гинl, ,га спонсорство) - проведення рекламноТ кампанii з меr'ОЮ

подальшоi гlопулярiзашiТ бренду НЕОБАНК на ринку УкраТни та <Iншi адмiнiстративнi та

операrriйнi витрати) - витрати на МПС VISA, Мастеркард, ПLI Прокарл.
Вiдрахування в резерви при запланованому piBHi в 75 580 тис, грн. факти.tно скЛыIи 66 966

тис. грн,

Витрати IIа податок на прибуток при запланованому piBHi в29 2З6,гис. грн. (lакти'tно скЛаЛИ

З| 61З тис. грн.
На2022 piK запланована насryпна реалiзацiя проектiв:

Активацiя продаiкiв:
,/ Залучеttня корпоративних клiентiв в рамках проекту NEobank лля бiзнесу;
,/ Залучення K;ticHTiB до МПС CordPay;
,/ Розширення програм щодо кредитувагrня фiзосiб LIерез NЕObarrk для Bcix;
,/ Запуск партнерських програм по еквайрiнгу;
./ Проведення проIчIо-заходiв для залучення tслiсrtтiв в Mepe>rci iHTepHeT: рекЛаМа В

пошукових мережах, соцiальних мережах, вiдео-контент;
,/ Запуск агентських та партнерських програм для розширення бази клiентiв.

Щля покращення взаемодti з клlентами:
Вивчення клiентського досвiду;
Контроль стандартiв обслуговування клiснтiв;
Робота з клiснтськими зверненнями, якi впливаIоть на клiентську лояльнiСтЬ;

Заrrуск i проведення проекту <employees shoes>.

Щля спiвробiтникiв:
IIрограми навLIання;
Кон,гроль викоFIаlIня завлаIrь;
Впровадхсення клюLIових показникiв ефективностi;
Розробка системи ана_гtiтики показникiв.

r



ЛОСЯГНЕННЯ БАНКУ у 2021 року
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OcHoBHi продукти та послуги Банку в2021- рочi:

У корпоративному бiзнесi: розрахунково-касове обслуговування; залучення депозитiв;

надання кредитiв (крелитнi лiнii, оверлраф,ги); надаFIня гаранr,iй (тенлерних, виконання

зобов'язань); обслуговування ЗЕl| (валrотний контроль, ttупiвля-продаж валIоти). Про,гягом 2021

року Банк пропонус tслiентам широку лiнiйку банкiвських пролуктiв щоло надання гарантiй,

враховуIоLIи безресурснiсть даних операlliй (до моменту настання гарантiйного випадку). 13игiлнi

цiновi умови 
,га оперативнiсть в гlрийняттi pirrreHb дозволиJIи Банку зайняти лiлируrочи позицii на

ринку банкiвсьlсих гарантiй, tr1о виItористовуються для учас,гi у теrIдерах.

У роздрiбному бiзнесi: оформлення I(ласиLIних банкiвсьttих продуктiв (РКО. вiлкри,г,гя ,га

обслуговування IIо,гочних (у т.ч. карткових) paxyHKiB, випуск пластикових карток пriтtнаролt,lого

рiвня, залуLIення коштiв на депозитнi рахунки, надання у оренду банкiвських сейфiв); учас,гь у

tчtiжнародних системах грошових переказiв: Western Union, MorreyGram, Welsend, MOI,JEGO,

SWIFT, запровадженнЯ систеМ Р2Р-переводiв, У т.ч. мiirснародних; запровадження сучасних

технологiй при обслуговуваннi клiентiв розлрiбного бiзнесу (реалiзаuiЯ СИСТеМИ ДИСТаНЦiЙНОГО

обслуговування icON25 (алаптивна WЕВ-версiя, мобiльнi застосунки для iOS. Апdгоid). надання

мо11tливостi токенiзацiт карт завдяки Аррlе Рау та Google Рау; запуск tеlеgГаm-бО'Га ДЛЯ МИ'Г'ГСВОГО

офоршtлення сучасноi чифровот рrераid-картки кх-саrd>; ввелення систем лояльFIостi для клiснтiв

(ккешбек>/бонуси) та проведення багатьох KoHKypciB та компанiй (у т.ч. з Маstеrсаrd). KpiM цього,

впродов}к звiтного року роздрiбний бiзнес запровадив низку нових пролуктiв i послуг для фiзи,tних

осiб, якi було впровалжено з звi,гноп,tу роцi i якi отримаJIи визнаншя на риLlк}/ банкiвських послуг

серед фiзичних осiб.
KNEOBANK для Bcix>

зручний uифровий банк NEOBANk працюс на лiцензiт баrrку corrcoгdBarlk i створений на

базi пеlэшот u vKpaTHi вiдкритоТ фiнтех-екосистеми Сопсоrсl Filrtech SolLrtiol-1s. iT ЗаСНОВНИЦеЮ

вис.гупила олена Соседка - голова Наглядовоi рали СопсогdВапk та заступниця головll нАБу.
сдиrlу iнфраструктуру екосистеми сформували банк Соtrсогdвапk, незацежний

процесинговий центр РrоСаrd, платiжний cepBic ConcordPay, IТ-компаНiЯ MustPa}/. а ТаКО){i digital-

бiржа благодiйностi кЩоброДiй).
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Переваги:
- Реферальна програма, в рамках якоТ Банк нараховус Бонуси як клiенту, який надiслав

запрошення так i особi, яка запрошена;
- Моrкливiсть керувати BciMa своiми фiнансами та оформленням банкiвських продуктiв onlir-re

та зцiлодобовоIо п iлтрим l<ою;

- Пiдключення без походу ло вiддiлення;
- Зручне користування креди,гним .TliMiToM, вибiр зручних умов депозиту, перевеДенНя

покупки в розстрочку, опJIата комуналки та моrltливiсть повнiстю наJIаштувати застосунок ПiД Себе.

Вже понад 45 тис. громадян краТни стали Клiснтами KNEOBANK для Bcix> та IцОдеНFIо

Клiентами KNEOBANK для Bcix> стае понад l тис. громадян.
Мобiльний застосунок (NEOBANK для Bcix> щоденно встановлюеться на понад 2 'rис,

смартфонiв в краiнi.

KNEOdeposit>>

Унiкальний банкiвський вклад для фiзичних осiб, дос,гупний лля оформJlення в мобiльнОп,tУ

застосунку NEOBANK для Bcix. Оптимальнi умови депозиту в кiлька клiкiв. НалаштовУсться просТо

та швидко в мобiльному застосунку.
Переваги:
- Зручний TepmriH: вiд 1 до 12 шriсяцiв;

- Без ав,голонгацiТ та дострокового розiрвання;.
- Бажана валlота: ГРН i USD / EUR;
- Поповнення: без обплехtень з буль-якоТ картки NEOBANK та в будь-який 'тас;

- Отримання процентiв: щоiчtiсячно на картку або додавати до суми депозит)/.

Понад 400 осiб в}ке стали вкладниками NEOdeposit загальною сумою понад 2З lIлн. грн,

KVlSA Platinum>
NEQCдRD Platinum, це фiзична чи цифрова картка в гривнi, замовлення якоТ здiйснюсться

без вiдвiдування вiддiлення безпосередньо в застосунку.
д ще ця картка може бути крелитною! Безкоштовний кредитний лiмiт до 150 тис.грн.

протягом 62 днiв, Чесний кешбек 7о/о на Все та вигiдний вiдсоток на залишок коштiв на рахунку.
Отримання картки на власний вибiр: у кур'ера, у точlti видачi, у вiддiленнi Банку або

вiддiленнi Новоi Пошти. Мохсливiсть зручнот опJIати покупок смартфоном з Apple Рау i Google Рау,

Переваги:
- Поповнення в термiтrалах партнерiв, зняття готiвки в баlrкоматах, здiйснення переказiв з

картки на картку ,t,a плагехtiв по реквiзи,гах за рахунок власIIих KoltlTiB в межах 10 тис. грн. на мiсяць

- безкоштовно;
- Безкоiлтовний Fast Track: IJJвидке проходженrrя авiацiйного та паспортного коI{тролlо двiчi

на piK;
- БезкошТовниЙ Lоuгtgе Кеу: комфортне очiкування в понад 1300 бiзнес-заJIах аеропор,гiв

усього cBiTy лвiчi на piK;

- БезкоштОвне пакування багаЖу: зручне пакування валiз в аеропорту Бориспiль.

- Знижка 50% на поТздки до/з аеропорту iз Bolt i паркування в аеропорту Бориспiль;

Загальна кiлькiстЬ еп,tiтованиХ картоК VISД Platinum сягае 78,1 тис. та щоденно збiльшусться

на понад i,2 тис. шт.

кРозстрочка з виписки)
Не вистачас грошеЙ на поточнi потреби, хочеш, щоб витрачена ранiше сума повернулась?

ЗнаходЬ потрiбнУ операцiЮ у виписчi за кредитноIО карткою, обираЙ зручний строк

Розстро.tки на покугIк)1 з виписки та в}ке за iчIить сума в повному обсязi буле зrlову /lоступна на твоiй

креди,гцi.



Переваги:
- Сума: вiд 1 000 грн. /{о 100 000 грн. (включно);
- Скiльки це коштус: 1,80% на мiсяць вiд суми кредиту;
- Строк: вiд 3 до 24 мiсяцiв;
- Сума повного погашення дорiвнюс cyMi Bcix платеrкiв, що залишились, вкJIIочаIоLIи KoMiciTo.

Розстрочено понал 100 витрат за виписками сума яких сягас 253 тис.грн.

кГроrповi перекази WesternUnion в ГРН>
Вiдтепер, клiенти Банку Конкорл мають як отримувати так i вiдправляти грошовi перекази

за допомогоIо оистеми WesternUnion в нацiональнiй валrотi iз-за / за кордон.
Переваги:
- ЗменtпенI{я витрат Клiентiв на здiйснення касових ваJIIотообмiнних операuiй в Банку;
- Конвертачiя суми tlереказу здiйснюеться за курсом системи WesteгnUniotr, який вигiднiший

за курс FIБУ;
- Itypc конвертацii вiдомий Клiснту ло моменту вiлправлення переказу;
- Комiсiя за вiдправлення таких переказiв в бiльrп нiш 2 рази вигiднiша нiяt при вiдправJIенНЯ

переказiв в iноземних валютах.
Впровадrкення зазначених послуг дозволило збiльlпити обсяги переказiв наlOYо
Банк продовжус обслуговування банкiвських платiжних карток мiжнародних платiжних

систеN,I Visa Intertrational та МаstеrСаrd International. У BepecHi 2015 року ПАТ кАКБ кКОНКОРЩ>

отриN4ав статус принципового члена мiжнародноТ платirкноТ системи МаstеrСагd Itrternatiot-tal тa в

BepecHi 2016 року перейшов на новий процесинг вiд'I'ОВ кПрокарл>>, 11рокарл - це новиЙ

процесинговий центр в YKpaTHi, який с незалежним процесингом i надас бездоганний cepBic, нОвi'Гlli

технологii,га безпеку фiнансових операцiй, Банк с постiйним партнером ТОВ <Прокарл>) Та ПЛаНУС

впроваджувати сучаснi процесинговi технологiI для максимальноТ швидкостi розрахункiв i надаННЯ

l<.lticHTaM послуг найвищоi якостi. В червнi 2017 року IlА'Г кАКБ KKOHKOPff> отримаВ cTaтYc

принциtIового LIлена мirкнародноi tt.патiтсноТ сис,геми Visa Inteгrratiorral i разом з TOt] <ПрОКаРЛ>

здiйснив гIроект розбулови прямих каналiв до Visa, ,га r,ехнiчну сертифiкацiю послуг, IJIo надаються

Банком. Банк з ТОВ кПРОКАР!> пройшов проект впровадженtlя еквайерсы<ого 3Г)Sесuге

(долаткова верифiкаШiя операцiЙ клiснтiВ в iнтернеТ-середовиЩi). ЗавдякИ цьому, в 2021 poui Баrrк

IIроII,овжив актиI]но налавати послуги на ринку електронноТ KoMepuii, а саме: iнтернет-еквайРИНГ,

Р2Р переКази MirK фiзичнимtИ особами; переказИ С2А та А2С, iнiцiаторами яких виступають

юридичнi особи. KpiM rrього B202l рочi успiшно впровадженi проекти:
- токенiзацii мерчантiв в Visa (серпень 202| р.);
- пiдтвердlкений НБУ статус АТ кАКБ кКОНКОРД> як eMiTeHTa карток кПРОСТIР> (ГРудеНЬ

2021р,);
- перекази Р2Р по картках кПРОСТIР>;
- Swatcl-rPay в Visa опJIата годинником (листопал 2021 р.)

I{ашi нагороди
1. Банк отримав подяку за пiлтримку ВсеукраТнськоТ irrформrаuiйноТ кампанiТ iз захисту праВ

сltоlltивачiв фiltаItсових llосJIуг кЗнай своТ права> вiд LIацiональноI,о банк5, УкраТни.

2. Разом з Visa ,га Poгtt-l-totle.coll1 Банк працюс над ДоДаткоN,I Pos Рhопе для бiзнесу на ocHoBi
,гехнологii Visa Тар to Phorre.

З. Представили оновлений сайт для платiхtноi системи СопсоrdРау.

4. На лiцензiТ АТ кАКБ кКоНКоРД> повноцiнно запрацював мобiльний банк NEOBANK д.ltя

Bcix. Його клiснтам безкоштовно доступI]а плагинова картка, кешбек i розстрочКа.

5. АТ (АКБ кКОНКОРД> вiдзначив свое 15-рiччяl



6. В 2021 роцi Банк перемiг у HoMiпaIIii кЛiдер розвитку вiдкритих Fintech екосистем>> у 2021 ,

наI,орода отримана вiд НАБУ та Фiнансового клубу,

7. Голова правлiння Iорiй Задояl увiйшов ;ro кТоП СЕо та фаунлерiв банкiв до 40 poKiB> вiд

Ваtrkеr.uа.

8. АТ кАКБ кКОНКОР!> став переможI{ем у номiнацiях кПрибутковий банк> та кОщадний

банк для населення) винагорода отримана вiл кФiнансового клубу>) у межах дослiдlсення кБанки

рок1,2021>.

9. Голова Наглядовоi рали Банку Олена Соседка увiйшла в першу п'ятiрку рейтингУ кТоп-50

украТнських пiдприемцiв 2020 року) за версiею видання MC.today.

10. АТ (АКБ кКОНКОРД> посiв 2-е мiсце в номiнацiТ кНайкращий банк-еквайр> rra щорiчнiЙ
премiТ PaySpace Magazine Awards 2021.

['o"lloBa Зборiв

CeKpeT:rp Зборiв

f'олова Правлiння

AHTotleHKo о.М.

рнiчан JI.Я.

Io.A.
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