
ПАКЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ

для

IT-СФЕРИ



КЛІЄНТИ
ДЛЯ ФОП 

ФОП

 валюта 
клієнта

продаж
з необхідності

корпоративна чи 
особиста картка

50% 
валюта клієнта

50%
продаж на МВРУ

Банк

ЗАМОВНИК
(іноземна компанія)



ОСНОВНІ ВИМОГИ  ФОП (ЗАЙНЯТИХ У IТ- СФЕРІ) ДО БАНКУ

Відсутність комісії за продаж валюти

Відсутність комісії за зняття коштів

Мінімальні витрати на переказ коштів на особисту карту 
(як фіз.особи)

Зручний документообіг / сервіс



ТАРИФИ БАНКІВ - КОНКУРЕНТІВ

Комісія за зняття 

готівкових коштів 

Комісія за 
перерахування  
на особисті 
картки 

Комісія за продаж 

іноземної валюти

ОТП-Банк 0,35%

ПриватБанк 0,0%

Кредобанк 0,6%

0,15%-0,35%

0,0%

0,2%

0,0%

0,0%-0,35%

0,0%

0,5 - 0,7%

0,0 - 0,35%

0,8%

Альфа-Банк 0,7% 0,1% 0,3%-0,75% від 1,1%

Конкорд банк 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

РАЗОМ



ПАКЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ “IT-SPECIALIST”

Відкриття рахунку 1 грн.

Вартість платежів Безкоштовно

Безкоштовно

Вартість щомісячного обслуговування 1,00 грн.

Комісія за зняття готівкових коштів з 
корпоративної картки

Комісія за перерахування коштів на 
особисту картку Конкорд банку

Комісія за продаж валюти

5 грн 

0 грн

чи



ДЛЯ ФІЗ. ОСОБИ

КЛІЄНТИ

Банк

ЗАМОВНИК 
(іноземна компанія)

ФІЗ. ОСОБА
(спеціаліст у сфері IT)

ФІЗ. ОСОБА
(спеціаліст у сфері IT)

ФІЗ. ОСОБА
(спеціаліст у сфері IT)

Вільне зняттяВільне зняття Вільне зняття

Зарахування заробітної плати в валюті на 
транзитний рахунок в банку згідно договору

Зарахування заробітної плати в валюті на поточні 
рахунки з видачею платіжної картки згідно 
наданої відомості



Зняття готівкових коштів з карт Конкорд банку

Видача готівкових коштів з усіх карт MasterCard, емітованих Конкорд Банком, 
здійснюється без комісій в усіх без винятку банкоматах України.

ЗНЯТТЯ КОШТІВ



ПОПОВНЕННЯ КАРТОК КОНКОРД БАНКУ

Поповнення карток, емітованих Конкорд Банком, здійснюється 
без комісій в усіх без винятку iBox на території України.

МИТТЄВЕ ПОПОВНЕННЯ КАРТОК



Мобільний додаток;

Оплата комунальних послуг, TV та інтернет, 
поповнення мобільного і т.д. в інтернет - 
банкінгу icON25 – безкоштовно

Cash-back від 5% до 20%;

Отримання карти кур’єром;

Р2Р перекази на карти інших банків  - 0,5%;

Можливість отримання кредитного ліміту;

Миттєве поповнення карток в усіх без виклю-
чення  iBox на                           території України 
та терміналах Приват банку – без комісії;

Цілодобова підтримка call-center у WhatsApp, 
Viber, Telegram;

Щомісячне нарахування до 12% на залишок 
коштів на   рахунку;

Розроблений та запроваджений інтернет-банкінг icON25 - сучасний сервіс для приватних Клієнтів, які 
отримали можливість керувати своїми рахунками 24/7

ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ ICON25


