
ЗАТВЕРДЖЕНО

діють з 15.11.2017 року

MC PLATINUM MC PLATINUM WORLD ELITE

№ з/п Операції та послуги

1. Щорічна плата за тарифний пакет [1] 1 700 грн.  [2] 1 700 грн.  [2] 3 000 грн.  [2] окремим розрахунковим документом 

2.
Щомісячна плата за обслуговування поточних 

рахунків, відкритих в межах тарифного пакету
100 грн. 100 грн. 250 грн. списання з основного рахунку

3.
Оформлення та видача додаткових платіжних 

карток які не входять в пакет 
500 грн. 500 грн. 1500 грн. окремим розрахунковим документом 

4.
Підвищення рівня карти з іншого тарифного пакету 

з відкриттям нового поточного рахунку
500 грн. 500 грн. 1500 грн. окремим розрахунковим документом 

5.

Додаткова плата за терміновий випуск/перевипуск 

основної/додаткової платіжної картки та/або ПІН 

коду (Термінове оформлення- картка/ПІН код 

надається клієнту наступного робочого дня в разі 

звернення клієнта до 11 години поточного робочого 

дня)

окремим розрахунковим документом 

6.

6.1.
за ініціативою клієнта (втрата, пошкодження, 

викрадення,  тощо)

- МС Platinum

- MC World Elite
Послуга не 

надається

Послуга не 

надається
500 грн.

- MC Debit Standard Pay Pass

6.2.
за ініціативою Банку (потенційна компрометація та 

ін.)
-

7. Перевипуск пін-коду за ініціативою клієнта списання з рахунку

8.

Процентна ставка за користування Кредитним 

лімітом (овердрафтом) (% річних) [3]

39,0%

Погашення заборгованості до 25 числа місяця, 

наступного за звітним включно. Здійснюється 

автоматично за умови наявності на рахунку 

доступного залишку (власних або кредитних коштів)

9.
Пільговий період за користування Кредитним 

лімітом (овердрафтом)

Діє з першого дня  операційного місяця на здійсненні 

транзакції. Поновлюється після погашення 

заборгованості по кредиту, нарахованим процентам 

та комісіям в повному обсязі.

10.
Процентна ставка за користування Кредитним 

лімітом (овердрафтом) у пільговий період (% річних)

Нарахування пільгової ставки за користування 

кредитним лімітом здійснюється у разі погашення 

заборгованості в повному обсязі до 25 числа місяця, 

наступного за звітним. У разі не погашення 

заборгованості до зазначеної дати в повному обсязі 

проценти  перераховуються за процентною ставкою, 

вказаною в п.8 цих тарифів. Погашення нарахованих 

відсотків здійснюється автоматично за умови 

наявності на рахунку доступного залишку (власних 

або кредитних коштів)

11.

Плата за супроводження 

простроченої/несанкціонованої заборгованості (від 

суми заборгованості, відсотків на день)

списання з рахунку

12.

12.1. в готівковій  формі -

12.2.
в безготівковій формі з рахунків, які відкрито в ПАТ 

«АКБ «КОНКОРД»
-

12.3. в безготівковій формі з рахунків  інших банків -

13.

13.1. в касах та банкоматах Банку
списання з рахунку, під час відображення 

операції на рахунку

13.2. в банкоматах інших українських банків
списання з рахунку, під час відображення 

операції на рахунку

13.3. в касах відділень Банку без використання картки

Нараховується від суми видачи. Сплачується 

окремим розрахунковим  документом в день 

надання послуги. Комісія за видачу з 

валютного рахунку нараховується у гривні по 

курсу НБУ, встановленому на дату здійснення 

операції
13.4. в касах інших українських банків

13.5. в касах закордонних банків 
3

13.6. в банкоматах  закордонних банків 
3

14.

14.1. в касах та банкоматах Банку

14.2.
в банкоматах інших українських банків

14.3.
в касах відділень Банку без використання картки

окремим розрахунковим документом

14.4. в касах  інших українських банків

14.5. в касах закордонних банків 
3

14.6. в банкоматах  закордонних банків 
3

15.

15.1.

15.1.1.
Благодійної організації "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 

"БІРЖА БЛАГОДІЙНОСТІ "ДОБРОДІЙ" 

15.1.2. "Фрегат ТВ"ТОВ

15.1.3. ТОВ "Мега Лінк"

15.1.4. ТОВ "Інтелект Дніпро телеком"

15.1.5. ТОВ "Телеміст"

15.2

ТАРИФНІ ПАКЕТИ НА ВИПУСК ТА  ОБСЛУГОВУВАННЯ  ЕЛІТНИХ БАНКІВСЬКИХ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК ПАТ"АКБ"КОНКОРД"                                                                                                  

Всі комісії сплачуються в національній валюті. Нарахування комісій здійснюється в день відображення операцій за рахунком. Якщо розмір комісій визначений в гривнях, по валютних 

рахунках він перераховується в валюту по курсу НБУ на день нарахування.

Тарифний пакет WORLD ELITE

Порядок сплати
Валюта рахунку українська гривня (980) долар США (840)/ЄВРО (978)

Термін дії карток

Розмір тарифу

3000 грн.  [2]

250 грн.

1500 грн.

1500 грн. 

5 років

500 грн.

10 грн.

38%

Послуга не надається

1%

0,10%

Перевипуск основної/додаткової платіжної картки 

200 грн.

500 грн.

не тарифікується

списання з рахунку

Поповнення рахунку:

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

15 грн

Видача коштів з рахунку за рахунок власних коштів:

0,50% 0,5%
1

0,50%

0,50%

0,50%
списання з рахунку, під час відображення операції на 

рахунку
1,5% + 50 грн (min 150 грн)

1,5% + 50 грн (min 60 грн)

0,5%
1

0,2%
2

Видача коштів з рахунку за рахунок Кредитного ліміту (овердрафту):

4% + 5 грн. послуга не  надається
списання з рахунку, під час відображення операції на 

рахунку

4% + 10 грн. послуга не  надається

4% + 5 грн.

послуга не  надається
списання з рахунку, під час відображення операції на 

рахунку
4% + 50 грн. (min 150 грн)

4% + 50 грн. (min 60 грн)

Переказ коштів:

на рахунки, які відкрито в ПАТ «АКБ «КОНКОРД»:

 не тарифікується  послуга не надається -

безготівковий переказ власних коштів за розпорядженням клієнта на інші рахунки

до 55 календарних днів



15.3.
за рахунок власних коштів Клієнта на власні 

рахунки, які відкрито в Банку
-

15.4.
за рахунок  Кредитного ліміту (овердрафту) на власні 

та інші рахунки
окремим розрахунковим документом

15.5.
здійснення безготівкових розрахунків в торгівельно-

сервісній мережі
-

16.

Зміна ПІН-коду в АТМ за наявності технічної 

можливості (під АТМ в даному пункті Тарифів та в 

Виписці слід розуміти Банкомати та платіжні 

термінали)

списання з рахунку, під час відображення операції на 

рахунку

17.

перегляд на екрані банкомату, POS-терміналу, друк 

чеку

-

18.

18.1. на українській мові

18.2. на англійській мові

18.3.
Надання щомісячних виписок по рахунку (один раз 

на місяць)
-

щомісячно списання з рахунку, але не більше 

залишку на рахунку

20.

Плата за проведення розслідування операції з 

використанням платіжної картки з отриманням 

файлів відеоспостереження з банкомату

окремим розрахунковим документом в день надання 

послуги

21.
Плата за безпідставне оскарження операції клієнтом 

22.

Плата за додаткові послуги міжнародної платіжної 

системи   (повернення до банку вилученої картки 

клієнта, екстрена видача готівки, екстрена заміна 

картки, послуги з нестандартного проведення 

авторизації тощо)

23.
Блокування поточного рахунку шляхом постановки 

картки в електронний стоп-список 

-

24.
Щомісячна плата за надання сервісу SMS-banking 

про операції за картковим рахунком 
-

25.
Нарахування процентів на залишок власних коштів 

на рахунку
11% -

26.

26.1 суми до 100 000,00 USD (або в еквіваленті)

26.2
суми більше 100 000,00 USD (або в еквіваленті)

27.

27.1
Оформлення/переоформлення комплекту Priority 

Pass [4]

27.2.

27.2.1. страхування життя окремим розрахунковим документом 

27.2.2. медичне страхування подорожуючих за кордон

27.3. Послуги конс'єрж-сервісу

27.4. Послуга TaxFree (відшкодування ПДВ  за покупки в 

магазинах країн Євросоюзу
6)

27.5. Послуга FastLine 
7

[2]-

PLATINUM

від екв. 50 000,00грн. до 200 000,00 грн. 500 грн.

від екв. 200 001,00 грн. до 500 000,00 грн 1  грн.
8

від 500 001, 00 грн 1  грн.
8

8 
- Оформлення додаткових сервісів  сплачуються окремо за бажанням клієнта

Розмір строкового Депозиту, відкритого в ПАТ "АКБ 

"КОНКОРОД"

щорічна плата за комплект

1500  грн.
8

500  грн.
8

6
 - з переліком країн - учасників програми Ви можете ознайомитись на сайті https://taxfree4u.eu/ru/ Для реєстрації в програмі зверніться до свого персонального менеджера або скачайте мобільний 

додаток TaxFree4u на свій мобільний телефон і при реєстрації введіть промо-код concord
7   - 

комплексна експрес-послуга для держателів безконтактних преміальних карток від Конкорд Банку, яка передбачає наявність окремого коридору проходження авіаційної безпеки та паспортного 

контролю в аеропорту Бориспіль

[4]- до комплекту Priоrity Pass входить 1 (одна) пластикова картка Priоrity Pass та 1 (один) каталог  Priоrity Pass з переліком VIP-залів аеропортів. Картка може бути оформлена за 

[3] - Кредитний ліміт (овердрафт) встановлюється виключно на рахунки відкриті в гривні

2
 - видача коштів з рахунку, що були перераховані з депозиту не тарифікується

15.2.1. суми до еквіваленту 15000 грн.
0,5%, min 10 грн.,  max 1500,00 

грн.

20 USD  / 15 EUR + комісія 

банків кореспондентів 
4 Нараховується від суми переказу. Сплачується 

окремим документом у гривні по курсу НБУ, 

встановлений на дату здійснення операції

4% min 5 грн. послуга не надається 

не тарифікується

10 грн.

Отримання інформації про залишок коштів на рахунку  (кожен запит та за наявності технічної можливості):

15.2.2. суми більше еквіваленту 15000 грн.
30 USD  /  50 EUR + комісія 

банків кореспондентів 
4

не тарифікується

5 грн

Надання довідки про наявність  та стан рахунку:

100 грн. окремим розрахунковим документом за кожну 

довідку200 грн.

не тарифікується

19. Обслуговування недіючого рахунку 
5

10 грн.  - плата за недіючий рахунок в UAH

1 USD - плата за неактивний рахунокв в USD щомісячно списання з рахунку, але не більше 

залишку на рахунку для подальшої конвертації за 

курсом НБУ та продажу на міжбанківському 

валютному ринку
1 EUR - плата за неактивний рахунок в EUR

250 грн.

400 грн.

окремим розрахунковим документом. Сплачується в 

день надання послугиСума фактичних витрат банку згідно повідомлення платіжної 

системи

не тарифікується

не тарифікується

12% 3,5%

Купівля/Продаж на МВРУ (за заявкою клієнта)

0,20% за одну операцію, сплата у гривні за курсом НБУ на 

дату здійснення операції. Продаж валюти для сплати 

банку комісії за надані послуги - включено до п.1
0,15%

Додаткові сервіси:

включено до п.1 Тарифів

включено до п.1 Тарифів

включено до п.1 Тарифів

включено до п.1 Тарифів

Оформлення страховки від страхової компанії :

1700 грн.

[1]- В рамках пакету PLATINUM здійснюється:  

− відкриття поточного рахунку в одній із валют: грн./ дол. США / євро та випуск основної картки типу MasterCard Platinum Pay Pass;

− відкриття трьох додаткових  карток  типу MasterCard Platinum Pay Pass (на ім'я власника рахунку або третьої особи);

а також за бажанням клієнта:

включено до п.1 Тарифів

− відкриття поточного рахунку (на ім'я власника рахунку або третьої особи) в одній із валют: грн./ дол. США / євро та випуск основної картки типу MasterCard Platinum

− договір страхування подорожуючих за кордон

1
 – видача коштів з валютного рахунку в банкоматах здійснюється в національній валюті

− відкриття поточного рахунку в гривні та випуск основної картки Дебетова Internet  (на ім'я власника рахунку) для розрахунків в мережі Internet;

− договір страхування подорожуючих за кордон

В рамках пакету ELITE здійснюється:

а також за бажанням клієнта:

− відкриття поточного рахунку в одній із валют: грн./ дол. США / євро та випуск основної картки типу MasterCard World Elite; 

− відкриття  трьох додаткових карток (на ім'я власника рахунку або третьої особи) типу MasterCard Platinum Pay Pass;

3
 - по операціях в касах інших банків та банків-партнерів – можлива комісія банка екваєра.

4
 - здійснюється окремим розрахунковим документом

5
- недіючим вважається рахунок, термін дії всіх карток до якого закінчився, Клієнт не перевипустив картку протягом 6-ти місяців, на рахунку є  залишок коштів.

ELITE

2500  грн.

− відкриття поточного рахунку в доларах США та випуск основної картки (на ім'я власника рахунку або третьої особи) типу MasterCard Platinum Pay Pass; 

− відкриття поточного рахунку в євро та випуск основної картки (на ім'я власника рахунку або третьої особи) типу MasterCard Platinum Pay Pass 

− відкриття поточного рахунку в гривні та випуск основної картки (на ім'я власника рахунку або третьої особи) типу MasterCard Platinum Pay Pass

− відкриття поточного рахунку в гривні та випуск основної картки Дебетова Internet (власнику рахунку) для розрахунків в мережі Internet;


