
 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про істотні характеристики послуги електронні гроші на базі 

напередоплаченої картки  [ця інформація містить загальні умови 
випуску та здійснення операцій з електронними грошима та  не є 

пропозицією з надання цих послуг]  

I. Загальна інформація  

 Таблиця 

№ 
з/п 

Вид інформації Інформація для заповнення банком 

1 2 3 

1 1. Інформація про банк 

2 Найменування АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ 
БАНК «КОНКОРД» 

3 Номер та дата видачі банківської 
ліцензії 

 № 230 від 07.11.2011 року 

4 Адреса 49000, м. Дніпро, пл. Троїцька, 2 

5 Номер контактного(них) телефону(ів) +380 50 734 50 05  

+380 68 734 50 05 

+380 56 734 50 05 

6 Адреса електронної пошти info@concord.ua 

7 Адреса офіційного вебсайта www.concord.ua 

8 2. Основні умови  відкриття  електронного гаманця  та  виконання операцій з 
електроними горошима 



 

9 Мета отримання послуги Отримання електронного пристрою для 
здійснення операцій з електронними 
грошима 

10 Цільова група Клієнт Банку або особа, яка акцептувала 
банківську оферту 

11  Канал взаємодії, через який Користувач 
може оформити Картку, 
ініціювати/здійснювати операцій з 
електронними грошима 

додаток для мобільного телефону, 
WEB-cайт Банку, 
мессенджер Telegram/Viber 

12 Інформація про орієнтовану загальну вартість послуги 

13 Вартість оформлення картки та комісія 
за обслуговування  

не  тарифікується  

14 Тип платіжної картки   напередоплачена картка міжнародної 
платіжної системи VISA Inc. - Visa 
Classic Prepaid  

15 Валюта  електронні гроші, виражені в гривні 
(UAH) 

16 Платіжна схема  дебетна  

17 СМС- інформування  не тарифікується  

18 Процента  ставка на залишок власних 
коштів, % річних  

не нараховується  

19 Ліміти за операціями   Ліміт одномоментного залишку, 
доступного по Картці - 14 000 гривень; 
максимальна сума однієї видаткової 
операції по Картці - 14 000 гривень;  
Користувачі мають право 
використовувати електронні гроші для 
здійснення розрахунків за допомогою 
Картки, яка поповнюється і перебуває у 
розпорядженні Користувача, в сумі до 62 



 
000 (шістдесяти двох тисяч) гривень 
протягом календарного року  

20 Обмін електронних коштів для оплати 
за товари, послуги (в т.ч. в мережі 
Інтернет) з використанням наперед 
оплаченої картки (в т.ч. токену) або її 
реквізитів 

не  тарифікується  

21 Переказ електронних коштів на іншу 
картку через Канал взаємодії, коли 
банком-еквайером виступає АТ "АКБ 
"КОНКОРД", або з використанням 
сервісів платіжних систем (P2P 
переказ), коли еквайером виступає 
інший український банк 

1,5% +5 грн  

22 Погашення електронних грошей 2 % від суми погашення  

23 Попередження:  внесення банком будь-яких  змін до Публічного договору про 
використання електронних грошей, емітованих АТ «АКБ «КОНКОРД», операції з 
якими здійснюються за допомогою наперед оплачених карток МПС Visa 
International  здійснюється лише за  згодою з клієнтом (стороною договору), якщо 
інше не встановлено договором або законодавством  України 

24 3. Інформація про витрати клієнта та вимоги до клієнта 

25 Вимоги для клієнта Клієнт не ідентифікується     

26 Особливості відкриття для окремих 
категорій клієнтів 

Наперед оплачена картка закріплюється 
за конкретним номером Мобільного 
телефону, що є єдиним ідентифікатором 
Користувача.  

За одним номером мобільного телефону 
одночасно може бути закріплено не 
більше 3-х активних Карток 



 

27 Попередження: ліміт на використання електронних грошей для здійснення 
розрахунків за допомогою Картки, яка поповнюється і перебуває у розпорядженні 
Користувача, в сумі до 62 000 (шістдесяти двох тисяч) гривень протягом 
календарного року  не включає в себе операції з  погашення електронних грошей  

28 4. Права клієнта згідно з законодавством України 

29 Надання банку згоди та дозвілу на обробку персональних даних, включаючи їх 
збір для цілей, які є несумісними з цілями, що передують отримання послуги  
електронні гроші на базі напередоплаченої картки, якщо інше не 
передбачено Законом України “Про захист персональних даних”, а також 
відкликання цієї згоди в будь-який момент. 
 

30 Отримання інформації про умови надання доступу до персональних даних, 
інформації про третіх осіб, яким передаються персональні дані клієнта 

31 Ознайомлення з інформацією на вебсайті банку щодо участі банку в Фонді 
гарантування вкладів фізичних осіб та змістом довідки про систему гарантування 
вкладів фізичних осіб 

32 5. Подання звернення клієнта та терміни його розгляду 

33 До банку: 

34 перелік контактних даних банку зазначено в колонці 2 рядків 2, 4-7 таблиці 
додатка 2 до Положення про інформаційне забезпечення банками клієнтів щодо 
банківських та інших фінансових послуг. Термін розгляду звернення - не більше 
одного місяця з дня його надходження. Загальний термін розгляду звернення (у 
разі його подовження, якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні 
питання неможливо) не повинен перевищувати сорока п'яти днів або 

35 до Національного банку: 

36 перелік контактних даних розміщено в розділі “Звернення громадян” на сторінці 
офіційного Інтернет-представництва Національного банку. 
Термін розгляду звернення - не більше одного місяця з дня його надходження. | 
Загальний термін розгляду звернення (у разі його подовження, якщо в місячний 
строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен 
перевищувати сорока п'яти днів, або 



 

37 до суду: 

38 клієнт звертається до судових органів у порядку, визначеному законодавством 
України. (Клієнти - споживачі фінансової послуги звільняються від сплати 
судового збору за позовами, пов'язаними з порушенням їх прав як споживачів 
послуг) 

 


