ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Тарифного комітету №84 від 30.11.2018 р. та рішенням КУАП №156 від 30.11.2018 р.
діють з 01.12.2018 року
ТАРИФНИЙ ПАКЕТ НА ВИПУСК ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК АТ"АКБ"КОНКОРД" "КРЕДИТКА "GOLDEN DREAM"
MC Debit Standard Pay Pass
MC Debit Standard Pay Pass Instant Issua [1]
5 років
UAH
Розмір тарифу
не тарифікується
послуга не надається

Тип картки
Термін дії картки
Валюта рахунку
№ з/п
Операції та послуги
1.
Відкриття рахунку, оформлення платіжної картки
2.
Оформлення та видача додаткових платіжних карток
Перевипуск платіжної картки (в т.ч. на інший тип картки):
3.
3.1.

Основної за ініціативою клієнта (втрата, пошкодження, тощо)

3.2.
3.3.

Основної за ініціативою Банку (потенційна компрометація та ін.)
Основної платіжної картки по закінченні строку дії
Плата за терміновий випуск/перевипуск основної/додаткової платіжної картки (термінове
оформлення - картка надається клієнту наступного робочого дня в разі звернення клієнта до 11 години
поточного робочого дня)
Перевипуск пін-коду за ініціативою клієнта
Повернення платіжної картки, вилученої банкоматом Банку:

4.
4.
5.
5.1.

протягом 2-х банківських днів

5.2.
6.
6.1.

після планової інкасації
Нарахування на залишок коштів/обороти по рахунку
Нарахування процентів на залишок коштів на рахунку

6.2.

Нарахування процентів на суму дебетового обороту [2] по рахунку за операціями покупки (в т.ч. в
мережі інтернет):

6.2.1.

- на торгівельному майданчику Aliexpress (у торговців, у яких в адресі платіжного терміналу, через
який виконувалась операція покупки, міститься "aliexpress")

6.2.2.

- в спеціалізованих магазинах дитячого одягу (за операціями з MCC - 5641) [2]

7.
7.1.
7.2.
7.3.

8.
8.1.
8.2.
9.
9.1.
9.1.1.

Умови надання Кредитного ліміту / Санкціонованого овердрафту
Процентна ставка за користування Кредитним лімітом (овердрафтом)
Процентна ставка за користування Кредитним лімітом (овердрафтом) у пільговий період [3]
Пільговий період користування Кредитним лімітом (Санкціонованим овердрафтом) [3]
Мінімальний щомісячний платіж: Процент від суми заборгованості на передостанній робочий день
місяця + нараховані проценти за попередній місяць
Плата за супроводження простроченої/несанкціонованої загальної заборгованості(від суми
заборгованості)
Санкції за порушення зобов'язань за кредитом(від щоденних залишків, процентів на місяць)[4]
Поповнення рахунку:
в готівковій формі
в безготівковій формі
Видача коштів з рахунку
Видача коштів з рахунку за рахунок власних коштів:
в касах та банкоматах Банку

9.1.2.

в касах відділень Банку без використання картки [8]

9.1.3.
9.1.4.
9.2.

в касах та банкоматах інших українських банків [5]
в касах та банкоматах закордонних банків [5]
Видача коштів з рахунку за рахунок Кредитного ліміту (овердрафту):

9.2.1.

в касах та банкоматах Банку

9.2.2.

в касах відділень Банку без використання картки

9.2.3.
9.2.4.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.6.1.

в касах та банкоматах інших українських банків [5]
в касах та банкоматах закордонних банків [5]
Переказ коштів:
за рахунок власних коштів Клієнта на власні рахунки відкриті в Банку
за рахунок власних коштів Клієнта на інші рахунки
за рахунок Кредитного ліміту (овердрафту)
в порядку договірного списання на підставі заяви Клієнта
безготівкових розрахунків в торгівельно-сервісній мережі
Митєві перекази з картки на картку Р2Р:
за рахунок власних коштів [6]

7.4.
7.5.
7.6.

10.6.2. за рахунок кредитних коштів [6]

50 грн.
не тарифікується
50 грн.

окремим розрахунковим документом в день
надання послуги / списання з рахунку
списання з рахунку

500 грн.

окремим розрахунковим документом в день
надання послуги / списання з рахунку

10 грн.

списання з рахунку

200 грн.
не тарифікується
не здійснюється
Максимальная сума виплати за всіма
нижчезазначеними категоріями - 1000 грн. на
місяць

окремим розрахунковим документом в день
надання послуги
В разі, якщо одна операція відповідає
критеріям для виплати за обома критеріями
згідно з п. 6.2.1 та 6.2.2, то виплата
здійснюється за одним критерієм з
максимальним розміром нарахування

15% від суми операцій, які будуть відображені по
виплачується не пізніше останнього робочого
рахунку до 1.05.2019
дня місяця, з утриманням відповідних
7% від суми операцій, які будуть відображені по
податків
рахунку в період до 31.01.2019 р.
45% річних
0,01% річних
до 62 календарних днів
5%

Погашення заборгованості - до останнього
дня місяця включно, наступного за звітним.
Здійснюється автоматично за умови наявності
на рахунку доступного залишку (власних або
кредитних коштів)

7,6% на місяць

списання з рахунку

7,6%+10 грн.

списання з рахунку

не тарифікується

-

не тарифікується

окремим розрахунковим документом в день
надання послуги
списання з рахунку, під час відображення
операції на рахунку

1% + 10 грн.
не тарифікується
1,5% + 70 грн.

4% + 5 грн.

5% + 70 грн.
не тарифікується
1% min 5 грн.
4% min 5 грн.
не тарифікується
не тарифікується
не тарифікується
3% від суми переказу

Зміна ПІН-коду в АТМ за наявності технічної можливості (під АТМ в даному пункті Тарифів та в Виписці
5 грн.
слід розуміти Банкомати та платіжні термінали)
Отримання інформації про залишок коштів на рахунку (кожен запит та за наявності технічної можливості):
12.
12.1. перегляд балансу (Витратного ліміту) на екрані або на чеку в Банкоматах, платіжних терміналах:
12.1.1. українських банків
3 грн.
12.1.2. закордонних банків
10 грн.
13.
Щомісячна плата за надання сервісу SMS-banking про операції за картковим рахунком [7]
не тарифікується
Надання довідки про наявність та стан рахунку:
14.
14.1. Довідка українською мовою
50 грн.
14.2. Довідка англійською мовою
100 грн.
14.3. Надання щомісячних виписок по рахунку (один раз на місяць)
не тарифікується
15.
Конвертація коштів, якщо розрахункова валюта операції відрізняється від валюти рахунку
не тарифікується
Обслуговування недіючого рахунку: у разі, якщо термін дії всіх карток до рахунку закінчився,
10 грн., але не більше залишку коштів на
16.
Клієнт не перевипустив картку протягом 6-ти місяців, на рахунку є залишок власних коштів
рахунку
11.

Порядок сплати

списання з рахунку, під час відображення
операції на рахунку
окремим розрахунковим документом в день
надання послуги
списання з рахунку, під час відображення
операції на рахунку
окремим розрахунковим документом
списання з рахунку, під час відображення
операції на рахунку
списання з рахунку, під час відображення
операції на рахунку

списання з рахунку під час відображення
операції на рахунку
окремим розрахунковим документом за кожну
довідку
щомісячно списання з рахунку виключно за
рахунок власних коштів

Плата за безпідставне оскарження операції Клієнтом (в разі отримання відповідного повідомлення
400 грн.
окремим розрахунковим документом.
від платіжної системи)
Сплачується в день надання послуги
Плата за додаткові послуги міжнародної платіжної системи (екстрена видача готівки, екстрена заміна
Сума фактичних витрат банку згідно
18.
картки, послуги з нестандартного проведення авторизації, проведення процедури арбітражу тощо)
повідомлення платіжної системи
19.
Розблокування платіжної карти за зверненням власника платіжної карти
10 грн.
списання з рахунку
Плата за проведення розслідування операції з використанням платіжної картки з отриманням
окремим розрахунковим документом в день
20.
250 грн.
файлів відеоспостереження з банкомату
надання послуги
[1] - платіжні картки типу MC Debit Unembossed, MC Debit Standard, MC Debit Gold не випускаються. За необхідності (закінченні терміну дії, втрата тощо) випускаються картки типу MC Debit Standard Pay Pass.
[2] - дебетовий оборот - сума операцій за період з останнього робочого дня попереднього місяця до передостаннього робочого дня поточного місяця включно. МСС (Merchant Category Code) – це чотиризначний номер
який банк-еквайр присвоює торговцю, що приймає платіжні картки до оплати за товари/послуги, для класифікації такого торговця за видом діяльності.
[3] - Пільговий період діє з дня використання кредитних коштів до останнього дня місяця включно, наступного за звітним. Пільгова ставка нараховується виключно за умови погашення в повному обсязі заборгованості з
кредитом, а також процентам та комісіям, що виникла на кінець звітного місяця. Погашення здійснюється до останнього дня місяця включно, наступного за звітним. У разі невиконання умов Пільгового періода, процен
за користування Кредитним лімітом (Санкціонованим овердрафтом) за весь період перераховуються за процентною ставкою вказаної в п.7. цих Тарифів.
[4]- санкції за порушення зобов'язань за кредитом розраховується за формулою: сума у розмірі 10 грн.(виставляється до сплати щоденно) + 7,6% процентів на місяць від суми загальної заборгованості.
[5] - по операціях – можлива комісія банка екваєра.
[6] - по операціях – можлива комісія банка екваєра, в.т.ч. якщо екваєром виступає Банк
[7] - SMS надсилаються за всіма видами операцій, окрім успішних операцій на суму до 100 грн.
[8] - при закритті рахунку із залишком до 100 UAH - не тарифікується
17.

