
Тарифи на операції з переказу коштів (без відкриття рахунку) АТ "АКБ"КОНКОРД"для клієнтів Одеського відділення №1 

№з/п Операції та послуги Розмір тарифу ПДВ Примітки до тарифу 

1. 

Прийом платежів у національній валюті для 

зарахування на користь юридичної особи при 
укладеному договорі між банком та юридичною 

особою 

Згідно переліку* договорів укладених 

між юридичними особами 

отримувачами платежів та банком 

- - 

2. 

Прийом платежів у національній валюті від фізичних 

осіб на користь АТ "АКБ"КОНКОРД" в якості 
погашення кредитної заборгованості за кредитами АТ 

"АКБ"КОНКОРД" 

- Без ПДВ 
оплата включена в умови 

надання кредиту 

3. 

Прийом платежів у національній валюті на 
поповнення статутного капіталу з подальшим 

зарахування на  рахунок отримувача юридичної особи 

відкритий в АТ "АКБ"КОНКОРД" 

до 300 000,00 грн. -  не тарифікується 

від 300 000,01 – 0,2% max 7 000 грн 
- - 

4. Інші платежі 0,5% min 5 грн.  Без ПДВ за кожний платіж 

5. Купівля/продаж готівкової іноземної валюти 
згідно розпорядження діючого на 

момент здійснення операції 
- - 

6. Перерахунок готівкових коштів (банкнот): 

6.1. в національній валюті 0,10 грн.  
Без ПДВ 

за 1 банкноту, але не 
менше           10,00 грн. 6.2. в іноземній валюті 0,20 грн.  

7. Визначення справжності та платіжності банкнот: 

7.1. в національній валюті 0,50 грн. 
Без ПДВ 

за 1 банкноту, але не 

менше           10,00 грн. 7.2. в іноземній валюті 0,80 грн. 

8. 
Надання довідки про офіційний курс гривні до 

іноземних валют 
40,00 грн. Без ПДВ 

за кожний примірник 

довідки 

9. Видача копії документу про оплату 20,00 грн.     

10. Уточнення реквізитів платежу 

10.1. в національній валюті 30,00 грн. 

Без ПДВ 

за кожний запит, 

сплачується у гривні по 
курсу НБУ на дату 

здійснення операції 

10.2. в іноземній валюті 1-ої категорії класифікатора НБУ 30 USD + комісія банків кореспондентів  

10.3. в іноземній валюті 2-ої категорії класифікатора НБУ 25 USD + комісія банків кореспондентів  

11. Проведення операцій в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 

11.1. перевірка наявності/відсутності обтяжень 

72,00 грн. В т.ч. ПДВ 

сплачується в день 
надання послуги через 

касу Банку, або з будь-

якого власного рахунку 
відкритого в Банку 

11.2. реєстрація обтяження 

11.3. внесення змін (за кожне внесення змін) 

** тариф діє для вкладників Банку    

 

Тарифи на операції з переказу коштів (без відкриття рахунку) АТ "АКБ"КОНКОРД"для клієнтів  Криворізького відділення №4 

№з/п Операції та послуги Розмір тарифу ПДВ Примітки до тарифу 

1. 

Прийом платежів у національній валюті для 

зарахування на користь юридичної особи при 
укладеному договорі між банком та юридичною 

особою 

Згідно переліку* договорів укладених 

між юридичними особами 

отримувачами платежів та банком 

- - 

2. 

Прийом платежів у національній валюті від фізичних 
осіб на користь АТ "АКБ"КОНКОРД" в якості 

погашення кредитної заборгованості за кредитами АТ 

"АКБ"КОНКОРД" 

до 300 000,00 грн. -  не тарифікується 

від 300 000,01 – 0,2% max 7 000 грн 
Без ПДВ 

оплата включена в умови 

надання кредиту 

3. 
комунальні платежі  (опалення, квартплата, послуги 
Інтернет, телебачення, електроенергія, послуги ліфта, 

домофона, послуги зв’язку, вода, газ, вивіз сміття) 

згідно переліку підприємств, що 

входять до ЄМАСКР 
Без ПДВ за кожний платіж 

4. 

Прийом платежів у національній валюті на 
поповнення статутного капіталу з подальшим 

зарахування на  рахунок отримувача юридичної особи 

відкритий в АТ "АКБ"КОНКОРД" 

не тарифікується  - - 

5. інші платежі 0,7% min 7 грн. Без ПДВ за кожний платіж 

6. Купівля/продаж готівкової іноземної валюти 
згідно розпорядження діючого на 

момент здійснення операції 
- - 

7. Перерахунок готівкових коштів (банкнот): 

7.1. в національній валюті 0,10 грн. Без ПДВ 
 

за 1 банкноту, але не 
менше           10,00 грн. 7.2. в іноземній валюті 0,20 грн. 

8. Визначення справжності та платіжності банкнот: 

8.1. в національній валюті 0,50 грн. Без ПДВ 

 

за 1 банкноту, але не 

менше           10,00 грн. 8.2. в іноземній валюті 0,80 грн. 

9. 
Надання довідки про офіційний курс гривні до 
іноземних валют 

40,00 грн. Без ПДВ за кожний примірник 
довідки 

10. Видача копії документу про оплату 20,00 грн. Без ПДВ   

11. Уточнення реквізитів платежу 

11.1. в національній валюті 30,00 грн. 

Без ПДВ 

за кожний запит, 

сплачується у гривні по 
курсу НБУ на дату 

здійснення операції 

11.2. в іноземній валюті 1-ої категорії класифікатора НБУ 30 USD + комісія банків кореспондентів  

11.3. в іноземній валюті 2-ої категорії класифікатора НБУ 25 USD + комісія банків кореспондентів  

12. Проведення операцій в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 

12.1. перевірка наявності/відсутності обтяжень 

72,00 грн. В т.ч. ПДВ 

сплачується в день 

надання послуги через 

касу Банку, або з будь-
якого власного рахунку 

відкритого в Банку 

12.2. реєстрація обтяження 

12.3. внесення змін (за кожне внесення змін) 

** тариф діє для вкладників Банку    

 



Тарифи на операції з переказу коштів (без відкриття рахунку) АТ "АКБ"КОНКОРД" для клієнтів Стрілецького відділення №7 

№з/п Операції та послуги Розмір тарифу ПДВ Примітки до тарифу 

1. 

Прийом платежів у національній валюті для 

зарахування на користь юридичної особи при 
укладеному договорі між банком та юридичною 

особою 

Згідно переліку* договорів 

укладених між юридичними 
особами отримувачами платежів та 

банком 

- - 

2. 

Прийом платежів у національній валюті від 

фізичних осіб на користь АТ "АКБ"КОНКОРД" в 
якості погашення кредитної заборгованості за 

кредитами АТ "АКБ"КОНКОРД" 

- Без ПДВ 
оплата включена в умови 

надання кредиту 

3. 

Комунальні платежі  (опалення, квартплата, 
послуги Інтернет, телебачення, електроенергія, 

послуги ліфта, домофона, послуги зв’язку, вода, 

газ, вивіз сміття) 

7,00 грн./не тарифікується** Без ПДВ за кожний платіж 

4. 

Прийом платежів у національній валюті на 
поповнення статутного капіталу з подальшим 

зарахування на  рахунок отримувача юридичної 

особи відкритий в АТ "АКБ"КОНКОРД" 

до 300 000,00 грн. -  не 

тарифікується від 300 000,01 – 0,2% 
max 7 000 грн 

- - 

5. Інші платежі 0,5% min 5 грн. Без ПДВ за кожний платіж 

6. Купівля/продаж готівкової іноземної валюти 
згідно розпорядження діючого на 

момент здійснення операції 
- - 

7. Перерахунок готівкових коштів (банкнот): 

7.1. в національній валюті 0,10 грн.  
Без ПДВ 

за 1 банкноту, але не менше 
10,00 грн. 7.2. в іноземній валюті 0,20 грн.  

8. Визначення справжності та платіжності банкнот: 

8.1. в національній валюті 0,50 грн. 
Без ПДВ 

за 1 банкноту, але не менше 

10,00 грн. 8.2. в іноземній валюті 0,80 грн. 

9. 
Надання довідки про офіційний курс гривні до 
іноземних валют 

40,00 грн. Без ПДВ 
за кожний примірник довідки 

10. Видача копії документу про оплату 20,00 грн. Без ПДВ   

11. Уточнення реквізитів платежу 

11.1. в національній валюті 30,00 грн. 

Без ПДВ 
за кожний запит, сплачується 

у гривні по курсу НБУ на 

дату здійснення операції 

11.2. 
в іноземній валюті 1-ої категорії класифікатора 
НБУ 

30 USD + комісія банків 
кореспондентів  

11.3. 
в іноземній валюті 2-ої категорії класифікатора 

НБУ 

25 USD + комісія банків 

кореспондентів  

12. Проведення операцій в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 

12.1. перевірка наявності/відсутності обтяжень 

72,00 грн. 
В т. ч. 

ПДВ 

сплачується в день надання 

послуги через касу Банку, або 

з будь-якого власного 
рахунку відкритого в Банку 

12.2. реєстрація обтяження 

12.3. внесення змін (за кожне внесення змін) 

** тариф діє для вкладників Банку    

Тарифи на операції з переказу коштів (без відкриття рахунку)  для клієнтів Одеського відділення №6 АТ "АКБ"КОНКОРД"  

№з/п Операції та послуги Розмір тарифу ПДВ Примітки до тарифу 

1. 

Прийом платежів у національній валюті для 
зарахування на користь юридичної особи при 

укладеному договорі між банком та юридичною 

особою 

Згідно переліку* договорів 
укладених між юридичними 

особами отримувачами платежів та 

банком 

- - 

2. 

Прийом платежів у національній валюті від фізичних 

осіб на користь АТ "АКБ"КОНКОРД" в якості 

погашення кредитної заборгованості за кредитами АТ 
"АКБ"КОНКОРД" 

- Без ПДВ 
оплата включена в умови 

надання кредиту 

3. 

Прийом платежів у національній валюті на 

поповнення статутного капіталу з подальшим 
зарахування на  рахунок отримувача юридичної особи 

відкритий в АТ "АКБ"КОНКОРД" 

до 300 000,00 грн. -  не 

тарифікується від 300 000,01 – 0,2% 

max 7 000 грн 

- - 

4. Прийом платежів у національній валюті від фізичних та юридичних осіб на користь третіх осіб  

4.1. до 5 000,00 грн. (включно) 1% від суми min 7,00 грн. 

Без ПДВ за кожний платіж 4.2. від 5 000,01 грн. до 10 000,00 грн. 0,6% від суми  

4.3. від 10 000,01 грн. 0,3% від суми min 100,00 грн.  

5. Купівля/продаж готівкової іноземної валюти 
згідно розпорядження діючого на 

момент здійснення операції 
- - 

6. Перерахунок готівкових коштів (банкнот): 

6.1. в національній валюті 0,10 грн.  
Без ПДВ 

за 1 банкноту, але не менше 
10,00 грн. 6.2. в іноземній валюті 0,20 грн.  

7. Визначення справжності та платіжності банкнот: 

7.1. в національній валюті 0,50 грн. 
Без ПДВ 

за 1 банкноту, але не менше 

10,00 грн. 7.2. в іноземній валюті 0,80 грн. 

8. 
Надання довідки про офіційний курс гривні до 
іноземних валют 

40,00 грн. Без ПДВ за кожний примірник довідки 

9. Видача копії документу про оплату 20,00 грн. Без ПДВ   

10. Уточнення реквізитів платежу 

10.1. в національній валюті 30,00 грн. Без ПДВ 

за кожний запит, сплачується 
у гривні по курсу НБУ на 

дату здійснення операції 

10.2. в іноземній валюті 1-ої категорії класифікатора НБУ 
30 USD + комісія банків 

кореспондентів  
Без ПДВ 

10.3. в іноземній валюті 2-ої категорії класифікатора НБУ 
25 USD + комісія банків 

кореспондентів  
Без ПДВ 

11. Проведення операцій в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 

11.1. перевірка наявності/відсутності обтяжень 72,00 грн. В т.ч. ПДВ 

сплачується в день надання 

послуги через касу Банку, або 

з будь-якого власного 
рахунку відкритого в Банку 

Тарифи на операції з переказу коштів (без відкриття рахунку) АТ "АКБ"КОНКОРД" для клієнтів 



 Відділення №9 "Львівська регіональна дирекція" 

№з/п Операції та послуги Розмір тарифу ПДВ Примітки до тарифу 

1. 

Прийом платежів у національній валюті для 

зарахування на користь юридичної особи при 
укладеному договорі між банком та юридичною 

особою 

Згідно переліку* договорів 

укладених між юридичними 
особами отримувачами платежів та 

банком 

- - 

2. 

Прийом платежів у національній валюті від фізичних 

осіб на користь АТ "АКБ"КОНКОРД" в якості 
погашення кредитної заборгованості за кредитами АТ 

"АКБ"КОНКОРД" 

- Без ПДВ 
оплата включена в умови 

надання кредиту 

3. 
Комунальні платежі  (опалення, квартплата, послуги 
Інтернет, телебачення, електроенергія, послуги ліфта, 

домофона, послуги зв’язку, вода, газ, вивіз сміття) 

не тарифікується Без ПДВ за кожний платіж 

4. 

Прийом платежів у національній валюті на 

поповнення статутного капіталу з подальшим 
зарахування на  рахунок отримувача юридичної особи 

відкритий в АТ "АКБ"КОНКОРД" 

до 300 000,00 грн. -  не 

тарифікується від 300 000,01 – 0,2% 

max 7 000 грн 

- - 

5. Інші платежі 0,5% min 5 грн.  Без ПДВ за кожний платіж 

6. Купівля/продаж готівкової іноземної валюти 
згідно розпорядження діючого на 

момент здійснення операції 
- - 

7. Перерахунок готівкових коштів (банкнот): 

7.1. в національній валюті 0,10 грн.  
Без ПДВ 

за 1 банкноту, але не менше 

10,00 грн. 7.2. в іноземній валюті 0,20 грн.  

8. Визначення справжності та платіжності банкнот: 

8.1. в національній валюті 0,50 грн. 
Без ПДВ 

за 1 банкноту, але не менше 

10,00 грн. 8.2. в іноземній валюті 0,80 грн. 

9. 
Надання довідки про офіційний курс гривні до 

іноземних валют 
40,00 грн. Без ПДВ 

за кожний примірник довідки 

10. Видача копії документу про оплату 20,00 грн. Без ПДВ   

11. Уточнення реквізитів платежу 

11.1. в національній валюті 30,00 грн. 

Без ПДВ 

за кожний запит, сплачується 

у гривні по курсу НБУ на 
дату здійснення операції 

11.2. в іноземній валюті 1-ої категорії класифікатора НБУ 
30 USD + комісія банків 

кореспондентів  

11.3. в іноземній валюті 2-ої категорії класифікатора НБУ 
25 USD + комісія банків 

кореспондентів  

12. Проведення операцій в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 

12.1. перевірка наявності/відсутності обтяжень 

72,00 грн. 
В т. ч. 

ПДВ 

сплачується в день надання 
послуги через касу Банку, або 

з будь-якого власного 

рахунку відкритого в Банку 

12.2. реєстрація обтяження 

12.3. внесення змін (за кожне внесення змін) 

Тарифи на операції з переказу коштів (без відкриття рахунку) АТ "АКБ"КОНКОРД"для клієнтів  Запорізького відділення №8 

№з/п Операції та послуги Розмір тарифу ПДВ Примітки до тарифу 

1. 

Прийом платежів у національній валюті для 

зарахування на користь юридичної особи при 

укладеному договорі між банком та юридичною 
особою 

Згідно переліку* договорів 

укладених між юридичними 

особами отримувачами платежів та 
банком 

- - 

2. 

Прийом платежів у національній валюті від фізичних 

осіб на користь АТ "АКБ"КОНКОРД" в якості 
погашення кредитної заборгованості за кредитами АТ 

"АКБ"КОНКОРД" 

- Без ПДВ 
оплата включена в умови 

надання кредиту 

3. 

Прийом платежів у національній валюті на 

поповнення статутного капіталу з подальшим 
зарахування на  рахунок отримувача юридичної особи 

відкритий в АТ "АКБ"КОНКОРД" 

до 300 000,00 грн. -  не 

тарифікується від 300 000,01 – 0,2% 
max 7 000 грн 

- - 

4. 
Комунальні платежі  (опалення, квартплата, послуги 
Інтернет, телебачення, електроенергія, послуги ліфта, 

домофона, послуги зв’язку, вода, газ, вивіз сміття) 

0,5% min 5 грн. Без ПДВ за кожний платіж 

5. Інші платежі 0,5% min 5 грн.  Без ПДВ за кожний платіж 

6. Купівля/продаж готівкової іноземної валюти 
згідно розпорядження діючого на 

момент здійснення операції 
- - 

7. Перерахунок готівкових коштів (банкнот): 

7.1. в національній валюті 0,10 грн.  
Без ПДВ 

за 1 банкноту, але не менше           

10,00 грн. 7.2. в іноземній валюті 0,20 грн.  

8. Визначення справжності та платіжності банкнот: 

8.1. в національній валюті 0,50 грн. 
Без ПДВ 

за 1 банкноту, але не менше           
10,00 грн. 8.2. в іноземній валюті 0,80 грн. 

9. 
Надання довідки про офіційний курс гривні до 

іноземних валют 
40,00 грн. Без ПДВ за кожний примірник довідки 

10. Видача копії документу про оплату 20,00 грн. Без ПДВ   

11. Уточнення реквізитів платежу 

11.1. в національній валюті 30,00 грн. 

Без ПДВ 

за кожний запит, сплачується 

у гривні по курсу НБУ на 
дату здійснення операції 

11.2. в іноземній валюті 1-ої категорії класифікатора НБУ 
30 USD + комісія банків 

кореспондентів  

11.3. в іноземній валюті 2-ої категорії класифікатора НБУ 
25 USD + комісія банків 

кореспондентів  

12. Проведення операцій в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 

12.1. перевірка наявності/відсутності обтяжень 

72,00 грн. В т.ч. ПДВ 

сплачується в день надання 
послуги через касу Банку, або 

з будь-якого власного 

рахунку відкритого в Банку 

12.2. реєстрація обтяження 

12.3. внесення змін (за кожне внесення змін) 

Тарифи на операції з переказу коштів (без відкриття рахунку) АТ "АКБ"КОНКОРД" Центрального відділення №10 "Дніпровської 

регіональної дирекції" 

№з/п Операції та послуги Розмір тарифу ПДВ Примітки до тарифу 



1. 

Прийом платежів у національній валюті для 
зарахування на користь юридичної особи при 

укладеному договорі між банком та юридичною 
особою 

Згідно переліку* договорів 
укладених між юридичними 

особами отримувачами платежів та 
банком 

- - 

2. 

Прийом платежів у національній валюті від фізичних 

осіб на користь АТ "АКБ"КОНКОРД" в якості 

погашення кредитної заборгованості за кредитами АТ 
"АКБ"КОНКОРД" 

- - 
оплата включена в умови 

надання кредиту 

3. 

комунальні платежі  (опалення, квартплата, послуги 

Інтернет, телебачення, електроенергія, послуги ліфта, 
домофона, послуги зв’язку, вода, газ, вивіз сміття) 

7,00 грн./не тарифікується** Без ПДВ за кожний платіж 

4. 

Прийом платежів у національній валюті на 

поповнення статутного капіталу з подальшим 

зарахування на  рахунок отримувача юридичної особи 
відкритий в АТ "АКБ"КОНКОРД" 

до 300 000,00 грн. -  не 
тарифікується від 300 000,01 – 0,2% 

max 7 000 грн 

- - 

5. інші платежі 0,5% min 5 грн.  Без ПДВ за кожний платіж 

6. Купівля/продаж готівкової іноземної валюти 
згідно розпорядження діючого на 

момент здійснення операції 
- - 

7. Перерахунок готівкових коштів (банкнот):  

7.1. в національній валюті 0,10 грн.  
Без ПДВ 

за 1 банкноту, але не менше 

10,00 грн. 7.2. в іноземній валюті 0,20 грн.  

8. Визначення справжності та платіжності банкнот: 

8.1. в національній валюті 0,50 грн. 
Без ПДВ 

за 1 банкноту, але не менше 
10,00 грн. 8.2. в іноземній валюті 0,80 грн. 

9. 
Надання довідки про офіційний курс гривні до 

іноземних валют 
40,00 грн. Без ПДВ 

за кожний примірник довідки 

10. Видача копії документу про оплату 20,00 грн. Без ПДВ   

11. Уточнення реквізитів платежу 

11.1. в національній валюті 30,00 грн. Без ПДВ 

за кожний запит, сплачується 

у гривні по курсу НБУ на 

дату здійснення операції 

11.2. в іноземній валюті 1-ої категорії класифікатора НБУ 
30 USD + комісія банків 

кореспондентів  
Без ПДВ 

11.3. в іноземній валюті 2-ої категорії класифікатора НБУ 
25 USD + комісія банків 

кореспондентів  
Без ПДВ 

12. Проведення операцій в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 

12.1. перевірка наявності/відсутності обтяжень 

72,00 грн. В т.ч. ПДВ 

сплачується в день надання 

послуги через касу Банку, або 
з будь-якого власного 

рахунку відкритого в Банку 

12.2. реєстрація обтяження 

12.3. внесення змін (за кожне внесення змін) 

Тарифи на операції з переказу коштів (без відкриття рахунку) АТ "АКБ"КОНКОРД" для клієнтів  Київської регіональної дирекції 

відділення №100 

№з/п Операції та послуги Розмір тарифу ПДВ Примітки до тарифу 

1. 

Прийом платежів у національній валюті для 

зарахування на користь юридичної особи при 

укладеному договорі між банком та юридичною 
особою 

Згідно переліку* договорів 

укладених між юридичними 

особами отримувачами платежів та 
банком 

- - 

2. 

Прийом платежів у національній валюті від фізичних 

осіб на користь АТ "АКБ"КОНКОРД" в якості 
погашення кредитної заборгованості за кредитами АТ 

"АКБ"КОНКОРД" 

- Без ПДВ 
оплата включена в умови 

надання кредиту 

3. 

Комунальні платежі  (опалення, квартплата, послуги 

Інтернет, телебачення, електроенергія, послуги ліфта, 
домофона, послуги зв’язку, вода, газ, вивіз сміття) 

2,00 грн. Без ПДВ за кожний платіж 

4. 

Прийом платежів у національній валюті на 

поповнення статутного капіталу з подальшим 
зарахування на  рахунок отримувача юридичної особи 

відкритий в АТ "АКБ"КОНКОРД" 

до 300 000,00 грн. -  не 

тарифікується від 300 000,01 – 0,2% 

max 7 000 грн 

- - 

5. Інші платежі 0,5% min 5 грн.  Без ПДВ за кожний платіж 

6. Купівля/продаж готівкової іноземної валюти згідно розпорядження  - - 

7. Перерахунок готівкових коштів (банкнот): 

7.1. в національній валюті 0,10 грн.  
Без ПДВ 

за 1 банкноту, але не менше 

10,00 грн. 7.2. в іноземній валюті 0,20 грн.  

8. Визначення справжності та платіжності банкнот: 

8.1. в національній валюті 0,50 грн. 
Без ПДВ 

за 1 банкноту, але не менше 

10,00 грн. 8.2. в іноземній валюті 0,80 грн. 

9. 
Надання довідки про офіційний курс гривні до 

іноземних валют 
40,00 грн. Без ПДВ 

за кожний примірник довідки 

10. Видача копії документу про оплату 20,00 грн. Без ПДВ   

11. Уточнення реквізитів платежу 

11.1. в національній валюті 30,00 грн. 

Без ПДВ 

за кожний запит, сплачується 

у гривні по курсу НБУ на 

дату здійснення операції 

11.2. в іноземній валюті 1-ої категорії класифікатора НБУ 
30 USD + комісія банків 

кореспондентів  

11.3. в іноземній валюті 2-ої категорії класифікатора НБУ 
25 USD + комісія банків 

кореспондентів  

12. Проведення операцій в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 

12.1. перевірка наявності/відсутності обтяжень 

72,00 грн. 
В т. ч. 

ПДВ 

сплачується в день надання 

послуги через касу Банку, або 

з будь-якого власного 
рахунку відкритого в Банку 

12.2. реєстрація обтяження 

12.3. внесення змін (за кожне внесення змін) 

 

Тарифи на операції з переказу коштів (без відкриття рахунку) АТ "АКБ"КОНКОРД" “Харківської регіональної дирекції” відділення №11  

№з/п Операції та послуги Розмір тарифу ПДВ Примітки до тарифу 



1. 
Прийом платежів у національній валюті для зарахування на 
користь юридичної особи при укладеному договорі між 

банком та юридичною особою 

Згідно переліку* договорів 
укладених між юридичними 

особами отримувачами 
платежів та банком 

- - 

2. 

Прийом платежів у національній валюті від фізичних осіб на 

користь АТ "АКБ"КОНКОРД" в якості погашення кредитної 

заборгованості за кредитами АТ "АКБ"КОНКОРД" 

- - 
оплата включена в умови 

надання кредиту 

3. 

комунальні платежі  (опалення, квартплата, послуги 

Інтернет, телебачення, електроенергія, послуги ліфта, 

домофона, послуги зв’язку, вода, газ, вивіз сміття) 

7,00 грн./не тарифікується** Без ПДВ за кожний платіж 

4. 

Прийом платежів у національній валюті на поповнення 
статутного капіталу з подальшим зарахування на  рахунок 

отримувача юридичної особи відкритий в АТ 

"АКБ"КОНКОРД" 

до 300 000,00 грн. -  не 

тарифікується від 300 000,01 
– 0,2% max 7 000 грн 

- - 

5. інші платежі 

до 10 000,00 грн. - 1%  

від 10 000,01 грн. – 0,5%  

min 10 грн.  

Без ПДВ за кожний платіж 

6. Купівля/продаж готівкової іноземної валюти 
згідно розпорядження 

діючого на момент 

здійснення операції 

- - 

7. Перерахунок готівкових коштів (банкнот):  

7.1. в національній валюті 0,10 грн.  
Без ПДВ 

за 1 банкноту, але не менше 
10,00 грн. 7.2. в іноземній валюті 0,20 грн.  

8. Визначення справжності та платіжності банкнот: 

8.1. в національній валюті 0,50 грн. 
Без ПДВ 

за 1 банкноту, але не менше 

10,00 грн. 8.2. в іноземній валюті 0,80 грн. 

9. 
Надання довідки про офіційний курс гривні до іноземних 
валют 

40,00 грн. Без ПДВ 
за кожний примірник довідки 

10. Видача копії документу про оплату 20,00 грн. Без ПДВ   

11. Уточнення реквізитів платежу 

11.1. в національній валюті 30,00 грн. Без ПДВ 

за кожний запит, сплачується 
у гривні по курсу НБУ на 

дату здійснення операції 

11.2. в іноземній валюті 1-ої категорії класифікатора НБУ 
30 USD + комісія банків 

кореспондентів  
Без ПДВ 

11.3. в іноземній валюті 2-ої категорії класифікатора НБУ 
25 USD + комісія банків 

кореспондентів  
Без ПДВ 

12. Проведення операцій в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 

12.1. перевірка наявності/відсутності обтяжень 

72,00 грн. В т.ч. ПДВ 

сплачується в день надання 

послуги через касу Банку, або 

з будь-якого власного 
рахунку відкритого в Банку 

12.2. реєстрація обтяження 

12.3. внесення змін (за кожне внесення змін) 

Тарифи на операції з переказу коштів (без відкриття рахунку) АТ "АКБ"КОНКОРД" для клієнтів "Київського центрального відділення №111 

№з/п Операції та послуги Розмір тарифу ПДВ Примітки до тарифу 

1. 
Прийом платежів у національній валюті для зарахування на 
користь юридичної особи при укладеному договорі між 

банком та юридичною особою 

Згідно перелікудоговорів 

укладених між юридичними 

особами отримувачами 
платежів та банком 

- - 

2. 

Прийом платежів у національній валюті від фізичних осіб на 

користь АТ "АКБ"КОНКОРД" в якості погашення кредитної 
заборгованості за кредитами АТ "АКБ"КОНКОРД" 

- Без ПДВ 
оплата включена в умови 

надання кредиту 

3. 

Комунальні платежі  (опалення, квартплата, послуги 

Інтернет, телебачення, електроенергія, послуги ліфта, 

домофона, послуги зв’язку, вода, газ, вивіз сміття) 

2,00 грн. Без ПДВ за кожний платіж 

4. 

Прийом платежів у національній валюті на поповнення 

статутного капіталу з подальшим зарахування на  рахунок 

отримувача юридичної особи відкритий в АТ 
"АКБ"КОНКОРД" 

до 300 000,00 грн. -  не 
тарифікується від 300 000,01 

– 0,2% max 7 000 грн 

- - 

5. Інші платежі 0,5% min5 грн. Без ПДВ за кожний платіж 

6. Купівля/продаж готівкової іноземної валюти 

згідно розпорядження 

діючого на момент 

здійснення операції 

- - 

7. Перерахунок готівкових коштів (банкнот): 

7.1. в національній валюті 0,10 грн.  
Без ПДВ 

за 1 банкноту, але не менше 

10,00 грн. 7.2. в іноземній валюті 0,20 грн.  

8. Визначення справжності та платіжності банкнот: 

8.1. в національній валюті 0,50 грн. 
Без ПДВ 

за 1 банкноту, але не менше 
10,00 грн. 8.2. в іноземній валюті 0,80 грн. 

9. 
Надання довідки про офіційний курс гривні до іноземних 

валют 
40,00 грн. Без ПДВ 

за кожний примірник довідки 

10. Видача копії документу про оплату 20,00 грн. Без ПДВ   

11. Уточнення реквізитів платежу 

11.1. в національній валюті 30,00 грн. 

Без ПДВ 

за кожний запит, сплачується 

у гривні по курсу НБУ на 
дату здійснення операції 

11.2. в іноземній валюті 1-ої категорії класифікатора НБУ 
30 USD + комісія банків 

кореспондентів  

11.3. в іноземній валюті 2-ої категорії класифікатора НБУ 
25 USD + комісія банків 

кореспондентів  

12. Проведення операцій в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 

12.1. перевірка наявності/відсутності обтяжень 

72,00 грн. 
В т. ч. 
ПДВ 

сплачується в день надання 

послуги через касу Банку, або 
з будь-якого власного 

рахунку відкритого в Банку 

12.2. реєстрація обтяження 

12.3. внесення змін (за кожне внесення змін) 

 


