
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Тарифного комітету

АТ «АКБ «КОНКОРД» 

від 28.01.2021 року

діють з 01.03.2021 року

MasterCard Debit Standard 

- 5 років 

MasterCard Debit Unembossed 

- 5 років                                     

   MasterCard Debit Standard PayPass 

- 5 років 

   MasterCard Debit World

- 5 років 

VISA REWARDS GOLD

- 5 років 

українська гривня (980)

№ з/п Операції та послуги Розмір тарифу

1. Відкриття рахунку, оформлення платіжної картки
входить у вартість інших послуг в рамках 

тарифного пакету
-

2. Оформлення та видача додаткових платіжних карток
входить у вартість інших послуг в рамках 

тарифного пакету
-

3. Перевипуск платіжної картки:  

3.1. Основної/додаткової за ініціативою клієнта (втрата, пошкодження, тощо) 25 грн. списання з рахунку

3.2. Основної/додаткової за ініціативою Банку (потенційна компрометація та ін.)
входить у вартість інших послуг в рамках 

тарифного пакету

3.3. Основної платіжної картки по закінченні строку дії
входить у вартість інших послуг в рамках 

тарифного пакету

3.4.

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)

500 грн.

окремим розрахунковим 

документом в день надання 

послуги

4. Перевипуск пін-коду за ініціативою клієнта 10 грн. списання з рахунку

5. Повернення платіжної картки, вилученої банкоматом Банку:

5.1. протягом 2-х банківських днів 200 грн.

окремим розрахунковим 

документом в день надання 

послуги

5.2. після планової інкасації
входить у вартість інших послуг в рамках 

тарифного пакету
-

6. Плата за супроводження несанкціонованої заборгованості (від суми заборгованості, відсотків на день) 0,10% списання з рахунку

7.

7.1. в готівковій  формі 

7.2. в безготівковій формі 

8.

8.1. в касах та банкоматах Банку

8.2. в касах та банкоматах  інших українських банків*

8.3. в касах та банкоматах закордонних банків (плюс комісії інших банків)* 1,5% + 50 грн.

9.

9.1.
на рахунки Благодійної організації "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "БІРЖА БЛАГОДІЙНОСТІ "ДОБРОДІЙ" 

які відкрито в АТ «АКБ «КОНКОРД»

входить у вартість інших послуг в рамках 

тарифного пакету
-

9.2. на карти Банку за допомогою  банкоматів:  

9.2.1. АТ «АКБ «КОНКОРД» послуга не надається -

9.2.2. банків-партнерів послуга не надається -

9.3. на інші рахунки 15 грн.
окремим розрахунковим 

документом 

9.4. здійснення безготівкових розрахунків в торгівельно-сервісній мережі
входить у вартість інших послуг в рамках 

тарифного пакету
-

10.
Зміна ПІН-коду в АТМ за наявності технічної можливості (під АТМ в даному пункті Тарифів та в Виписці слід 

розуміти Банкомати та платіжні термінали)
5 грн.

списання з рахунку, під час 

відображення операції на 

рахунку

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

11.1. перегляд балансу (Витратного ліміту) на екрані або на чеку в Банкоматах, платіжних терміналах:

11.1.1. українських банків 3 грн.

11.1.2. закордонних банків 10 грн.

12. Надання довідки про наявність та стан рахунку:

12.1. на українській мові 50 грн.

12.2. на англійській мові 100 грн.

12.3. Надання щомісячних виписок по рахунку (один раз на місяць)
входить у вартість інших послуг в рамках 

тарифного пакету
-

13. Конвертація коштів, якщо  валюта операції відрізняється від валюти рахунку 1%

списання з рахунку, під час 

відображення операції на 

рахунку

14. Обслуговування недіючого рахунку** 10 грн. 

щомісячно списання з 

рахунку, але не більше 

залишку на рахунку

15. Плата за безпідставне оскарження операції Клієнтом 400 грн.

16.
Плата за додаткові послуги міжнародної платіжної системи (екстрена видача готівки, екстрена заміна картки, 

послуги з нестандартного проведення авторизації, проведення процедури арбітражу тощо)

Сума фактичних витрат банку згідно 

повідомлення платіжної системи

17. Розблокування платіжної карти за зверненням власника платіжної карти 10 грн. списання з рахунку

18. Щомісячна плата за надання сервісу SMS-banking про операції за картковим рахунком
входить у вартість інших послуг в рамках 

тарифного пакету****
-

19.
Плата за проведення розслідування операції з використанням платіжної картки з отриманням файлів 

відеоспостереження з банкомату
250 грн.

окремим розрахунковим 

документом в день надання 

послуги

20. Нарахування процентів на залишок коштів на рахунку 0,1% -

21.

Нарахування процентів на суму дебетового обороту по рахунку за операціями в торгівельно-сервісній 

мережі*** 0,75%

виплачується в 

передостанній

робочий день місяця, з 

утриманням

відповідних податків

**** - SMS не надсилається по транзакціях в національній валюті до 100 грн., крім транзакцій на 1 грн., Card Verification та неуспішних транзакціях

ТАРИФНИЙ ПАКЕТ НА ВИПУСК ТА  ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК АТ"АКБ"КОНКОРД" "Корпоративна"

Тип  картки - Термін дії картки

Валюта рахунку

Порядок сплати 

списання з рахунку під час 

відображення операції на 

рахунку

Поповнення рахунку:

Видача коштів з рахунку:

не тарифікується

-

-

окремим розрахунковим 

документом. Сплачується в 

день надання послуги

0,70%

*** -  дебетовий оборот - сума операцій за період з останнього робочого дня попереднього місяця до передостаннього робочого дня поточного місяця включно. Нарахування здійснюється виключно  за 

операціями, які класифіковано за кодом МСС 3501,4112,4121,4131,5814, 5943 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

окремим розрахунковим 

документом за кожну довідку

Переказ коштів:

списання з рахунку, під час 

відображення операції на 

рахунку

*- по операціях  – можлива комісія банка екваєра.

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Тарифного комітету

АТ «АКБ «КОНКОРД» 

від 16.04.2021 року

діють з 10.06.2021 року

MasterCard Debit Standard 

- 5 років 

MasterCard Debit Unembossed 

- 5 років                                     

   MasterCard Debit Standard PayPass 

- 5 років 

   MasterCard Debit World

- 5 років 

VISA REWARDS GOLD

- 5 років 

Валюта рахунку долар США (840), євро (978)

№ з/п Операції та послуги Розмір тарифу 

1. Відкриття рахунку, оформлення платіжної картки
входить у вартість інших послуг в рамках 

тарифного пакету
-

2. Оформлення та видача додаткових платіжних карток
входить у вартість інших послуг в рамках 

тарифного пакету
-

3. Перевипуск платіжної картки:  

3.1. Основної/додаткової за ініціативою клієнта (втрата, пошкодження, тощо) 25 грн.

списання з рахунку, під час відображення операції на рахунку, 

комісія сплачується за поточним курсом НБУ на дату 

здійснення операції

3.2. Основної/додаткової за ініціативою Банку (потенційна компрометація та ін.)
входить у вартість інших послуг в рамках 

тарифного пакету
-

3.3. Основної платіжної картки по закінченні строку дії
входить у вартість інших послуг в рамках 

тарифного пакету
-

3.4.

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)

500 грн.

окремим розрахунковим документом в день надання послуги, 

комісія сплачується за поточним курсом НБУ на дату 

здійснення операції

4. Перевипуск пін-коду за ініціативою клієнта 10 грн.

списання з рахунку, під час відображення операції на рахунку, 

комісія сплачується за поточним курсом НБУ на дату 

здійснення операції

5. Повернення платіжної картки, вилученої банкоматом Банку:

5.1. протягом 2-х банківських днів 200 грн.

окремим розрахунковим документом в день надання послуги, 

комісія сплачується за поточним курсом НБУ на дату 

здійснення операції

5.2. після планової інкасації
входить у вартість інших послуг в рамках 

тарифного пакету
-

6. Плата за супроводження несанкціонованої заборгованості (від суми заборгованості, відсотків на день) 0,10%
комісія сплачується в гривні за поточним курсом НБУ на день 

проведення конвертації

7.

7.1. в готівковій  формі 

7.2. в безготівковій формі 

8.

8.1. в касах Банку та інших українських банків 
входить у вартість інших послуг в рамках 

тарифного пакету
-

8.2. в банкоматах Банку та банкоматах  інших українських банків послуга не надається -

8.3. в касах та банкоматах закордонних банків (плюс комісії інших банків)* 1,5% + 2 usd/2 euro

списання з рахунку, під час відображення операції на рахунку, 

комісія сплачується в гривні за поточним курсом НБУ на дату 

здійснення операції

9.

9.1.
на рахунки Благодійної організації "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "БІРЖА БЛАГОДІЙНОСТІ "ДОБРОДІЙ" які відкрито в 

АТ «АКБ «КОНКОРД»
послуга не надається -

9.2. на карти Банку за допомогою  банкоматів:  

9.2.1. АТ «АКБ «КОНКОРД» послуга не надається -

9.2.2. банків-партнерів послуга не надається -

9.2.3. на інші рахунки послуга не надається -

9.3. при оплаті за товари/послуги з використанням картки або її реквізитів (номер, строк дії картки, тощо)***
входить у вартість інших послуг в рамках 

тарифного пакету
-

9.4. здійснення безготівкових розрахунків в торгівельно-сервісній мережі
входить у вартість інших послуг в рамках 

тарифного пакету
-

10.
Зміна ПІН-коду в АТМ за наявності технічної можливості (під АТМ в даному пункті Тарифів та в Виписці слід розуміти 

Банкомати та платіжні термінали)
5  грн.

списання з рахунку, під час відображення операції на рахунку, 

комісія сплачується за поточним курсом НБУ на дату 

здійснення операції

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

11.1. перегляд балансу (Витратного ліміту) на екрані або на чеку в Банкоматах, платіжних терміналах:

11.1.1. українських банків 3 грн.

11.1.2. закордонних банків 10 грн.

12. Надання довідки про наявність та стан рахунку:

12.1. на українській мові 50 грн.

12.2. на англійській мові 100 грн.

12.3. Надання щомісячних виписок по рахунку (один раз на місяць)
входить у вартість інших послуг в рамках 

тарифного пакету
-

13. Купівля/продаж/конвертація іноземної валюти, якщо  валюта операції відрізняється від валюти рахунку 1%

списання з рахунку, під час відображення операції на рахунку, 

комісія сплачується в гривні за поточним курсом НБУ на дату 

здійснення операції

14. Обслуговування недіючого рахунку**
по рахунках в доларах США - еквівалент 0,3 

usd/ по рахунку в євро - еквівалент 0,3 euro

щомісячно списання з рахунку, але не більше залишку на 

рахунку. Окремим розрахунковим

документом, комісія сплачується в гривні за

поточним курсом НБУ надату здійснення операції

15. Плата за безпідставне оскарження операції Клієнтом 400 грн.

окремим розрахунковим документом. Сплачується в день 

надання послуги за поточним курсом НБУ на дату здійснення 

операції

16.
Плата за додаткові послуги міжнародної платіжної системи (екстрена видача готівки, екстрена заміна картки, послуги з 

нестандартного проведення авторизації, проведення процедури арбітражу тощо)

Сума фактичних витрат банку згідно 

повідомлення платіжної системи

окремим розрахунковим документом. Сплачується в день 

надання послуги в гривні за поточним курсом НБУ на дату 

здійснення операції

17. Розблокування платіжної карти за зверненням власника платіжної карти 10 грн.

списання з рахунку, під час відображення операції на рахунку, 

комісія сплачується за поточним курсом НБУ на дату 

здійснення операції

18. Щомісячна плата за надання сервісу SMS-banking про операції за картковим рахунком
входить у вартість інших послуг в рамках 

тарифного пакету****
-

19.
Плата за проведення розслідування операції з використанням платіжної картки з отриманням файлів 

відеоспостереження з банкомату
250 грн.

окремим розрахунковим документом в день надання послуги, 

комісія сплачується за поточним курсом НБУ на дату 

здійснення операції

20. Нарахування процентів на залишок коштів на рахунку послуга не надається -

21.
Нарахування процентів на суму дебетового обороту по рахунку за операціями в торгівельно-сервісній мережі 

послуга не надається -

Примітки:

**** - SMS не надсилаються по транзакціях в іноземній валюті до 3,5 usd/3,5 euro, крім транзакцій на 0,03 usd/0,03 euro, Card Verification та неуспішних транзакціях

*** - крім оплати операцій не пов'язаних з діяльність юридичної особи, а також за операціями, які класифіковано за кодом МСС  7994, 7995, 6211  (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

ТАРИФНИЙ ПАКЕТ НА ВИПУСК ТА  ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК АТ"АКБ"КОНКОРД" "Корпоративна" (для резидента)

Тип  картки - Термін дії картки

Порядок сплати 

списання з рахунку, під час відображення операції на рахунку, 

комісія сплачується за поточним курсом НБУ на дату 

здійснення операції

Поповнення рахунку:

Видача коштів з рахунку:

входить у вартість інших послуг в рамках 

тарифного пакету
-

окремим розрахунковим документом за кожну довідку, комісія 

сплачується за поточним курсом НБУ на дату здійснення 

операції

Переказ коштів:

* - по операціях  – можлива комісія банка екваєра.

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Тарифного комітету

АТ «АКБ «КОНКОРД» 

від 16.04.2021 року

діють з 10.06.2021 року

MasterCard Debit Standard 

- 5 років 

MasterCard Debit Unembossed 

- 5 років                                     

   MasterCard Debit Standard PayPass 

- 5 років 

   MasterCard Debit World

- 5 років 

VISA REWARDS GOLD

- 5 років 

Валюта рахунку долар США (840), євро (978)

№ з/п Операції та послуги Розмір тарифу

1. Відкриття рахунку, оформлення платіжної картки
входить у вартість інших послуг в рамках 

тарифного пакету
-

2. Оформлення та видача додаткових платіжних карток
входить у вартість інших послуг в рамках 

тарифного пакету
-

3. Перевипуск платіжної картки:  

3.1. Основної/додаткової за ініціативою клієнта (втрата, пошкодження, тощо) 25 грн.

списання з рахунку, під час відображення операції на рахунку, 

комісія сплачується за поточним курсом НБУ на дату здійснення 

операції

3.2. Основної/додаткової за ініціативою Банку (потенційна компрометація та ін.) не тарифікується -

3.3. Основної платіжної картки по закінченні строку дії не тарифікується -

3.4.

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)

500 грн.

окремим розрахунковим документом в день надання послуги, 

комісія сплачується за поточним курсом НБУ на дату здійснення 

операції

4. Перевипуск пін-коду за ініціативою клієнта 10 грн.

списання з рахунку, під час відображення операції на рахунку, 

комісія сплачується за поточним курсом НБУ на дату здійснення 

операції

5. Повернення платіжної картки, вилученої банкоматом Банку:

5.1. протягом 2-х банківських днів 200 грн.

окремим розрахунковим документом в день надання послуги, 

комісія сплачується за поточним курсом НБУ на дату здійснення 

операції

5.2. після планової інкасації
входить у вартість інших послуг в рамках 

тарифного пакету
-

6. Плата за супроводження несанкціонованої заборгованості (від суми заборгованості, відсотків на день) 0,10%
комісія сплачується в гривні за поточним курсом НБУ на день 

проведення конвертації

7. Поповнення рахунку в безготівковій формі 
входить у вартість інших послуг в рамках 

тарифного пакету
-

8.

8.1. в касах Банку та інших українських банків 

8.2. в банкоматах Банку та банкоматах  інших українських банків 

8.3. в касах та банкоматах закордонних банків (плюс комісії інших банків)* послуга не надається -

9.

9.1. при оплаті за товари/послуги з використанням картки або її реквізитів (номер, строк дії картки, тощо)***
входить у вартість інших послуг в рамках 

тарифного пакету
-

9.2. здійснення безготівкових розрахунків в торгівельно-сервісній мережі
входить у вартість інших послуг в рамках 

тарифного пакету
-

10.
Зміна ПІН-коду в АТМ за наявності технічної можливості (під АТМ в даному пункті Тарифів та в Виписці слід розуміти 

Банкомати та платіжні термінали)
5  грн.

списання з рахунку, під час відображення операції на рахунку, 

комісія сплачується за поточним курсом НБУ на дату здійснення 

операції

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

11.1. перегляд балансу (Витратного ліміту) на екрані або на чеку в Банкоматах, платіжних терміналах:

11.1.1. українських банків 3 грн.

11.1.2. закордонних банків 10 грн.

12. Надання довідки про наявність та стан рахунку:

12.1. на українській мові 50 грн.

12.2. на англійській мові 100 грн.

12.3. Надання щомісячних виписок по рахунку (один раз на місяць)
входить у вартість інших послуг в рамках 

тарифного пакету
-

13. Купівля/продаж/конвертація іноземної валюти, якщо  валюта операції відрізняється від валюти рахунку 1%

списання з рахунку, під час відображення операції на рахунку, 

комісія сплачується в гривні за поточним курсом НБУ на дату 

здійснення операції

14. Обслуговування недіючого рахунку**
по рахунках в доларах США - еквівалент 0,3 

usd/ по рахунку в євро - еквівалент 0,3 euro

щомісячно списання з рахунку, але не більше залишку на рахунку. 

Окремим розрахунковим

документом, комісія сплачується в гривні за поточним курсом 

НБУ надату здійснення операції

15. Плата за безпідставне оскарження операції Клієнтом 400 грн.
окремим розрахунковим документом. Сплачується в день надання 

послуги за поточним курсом НБУ на дату здійснення операції

16.
Плата за додаткові послуги міжнародної платіжної системи (екстрена видача готівки, екстрена заміна картки, послуги з 

нестандартного проведення авторизації, проведення процедури арбітражу тощо)

Сума фактичних витрат банку згідно 

повідомлення платіжної системи

окремим розрахунковим документом в день надання послуги, 

комісія сплачується в гривні за поточним курсом НБУ на дату 

здійснення операції

17. Розблокування платіжної карти за зверненням власника платіжної карти 10 грн.

списання з рахунку, під час відображення операції на рахунку, 

комісія сплачується за поточним курсом НБУ на дату здійснення 

операції

18. Щомісячна плата за надання сервісу SMS-banking про операції за картковим рахунком
входить у вартість інших послуг в рамках 

тарифного пакету****
-

19.
Плата за проведення розслідування операції з використанням платіжної картки з отриманням файлів відеоспостереження з 

банкомату
250 грн.

окремим розрахунковим документом в день надання послуги, 

комісія сплачується за поточним курсом НБУ на дату здійснення 

операції

20.
Нарахування процентів на суму дебетового обороту по рахунку за операціями в торгівельно-сервісній мережі 

послуга не надається -

Примітки:

**** - SMS не надсилаються по транзакціях в іноземній валюті до 3,5 usd/3,5 euro, крім транзакцій на 0,03 usd/0,03 euro, Card Verification та неуспішних транзакціях

Видача коштів з рахунку:

послуга не надається

Переказ коштів:

ТАРИФНИЙ ПАКЕТ НА ВИПУСК ТА  ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК АТ"АКБ"КОНКОРД" "Корпоративна" (для нерезидента)

Тип  картки - Термін дії картки

Порядок сплати 

-

*** - крім оплати операцій не пов'язаних з діяльність юридичної особи, а також за операціями, які класифіковано за кодом МСС  7994, 7995, 6211  (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

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

списання з рахунку, під час відображення операції на рахунку, 

комісія сплачується за поточним курсом НБУ на дату здійснення 

операції

окремим розрахунковим документом за кожну довідку, комісія 

сплачується за поточним курсом НБУ на дату здійснення операції

* - по операціях  – можлива комісія банка екваєра.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Тарифного комітету

АТ «АКБ «КОНКОРД» 

від 28.01.2021 року

діють з 01.03.2021 року

MasterCard Debit Standard

 - 5 років 

MasterCard Debit Standard 

PayPass - 5 років  

MasterCard Debit World

- 5 років 

MasterCard Debit Unembossed

 - 5 років 

українська гривня (980)

№ з/п Операції та послуги Розмір тарифу

1. Відкриття рахунку, оформлення платіжної картки

входить у вартість інших 

послуг в рамках тарифного 

пакету

-

2. Оформлення та видача додаткових платіжних карток

входить у вартість інших 

послуг в рамках тарифного 

пакету

-

3. Перевипуск платіжної картки:  

3.1. Основної/додаткової за ініціативою клієнта (втрата, пошкодження, тощо) 25 грн. списання з рахунку

3.2. Основної/додаткової за ініціативою Банку (потенційна компрометація та ін.)

входить у вартість інших 

послуг в рамках тарифного 

пакету

-

3.3. Основної платіжної картки по закінченні строку дії

входить у вартість інших 

послуг в рамках тарифного 

пакету

-

3.4.

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)

500 грн.

окремим розрахунковим 

документом в день надання 

послуги

4. Перевипуск пін-коду за ініціативою клієнта 10 грн. списання з рахунку

5. Повернення платіжної картки, вилученої банкоматом Банку:

5.1. протягом 2-х банківських днів 200 грн.

окремим розрахунковим 

документом в день надання 

послуги

5.2. після планової інкасації

входить у вартість інших 

послуг в рамках тарифного 

пакету

-

6. Плата за супроводження несанкціонованої заборгованості (від суми заборгованості, відсотків на день) 0,10% списання з рахунку

7.

7.1. в готівковій  формі 

7.2. в безготівковій формі 

8.

8.1. в касах та банкоматах Банку

8.2. в касах та банкоматах  інших українських банків*

8.3. в касах та банкоматах закордонних банків (плюс комісії інших банків)* 1,5% + 50 грн.

9.

9.1.
на рахунки Благодійної організації "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "БІРЖА БЛАГОДІЙНОСТІ "ДОБРОДІЙ" 

які відкрито в АТ «АКБ «КОНКОРД»

входить у вартість інших 

послуг в рамках тарифного 

пакету

-

9.2. на карти Банку за допомогою  банкоматів:  

9.2.1. АТ «АКБ «КОНКОРД» послуга не надається -

9.2.2. банків-партнерів послуга не надається

списання з рахунку, під час 

відображення операції на 

рахунку

9.3. на інші рахунки 15 грн.
окремим розрахунковим 

документом 

9.4. здійснення безготівкових розрахунків в торгівельно-сервісній мережі

входить у вартість інших 

послуг в рамках тарифного 

пакету

-

10.
Зміна ПІН-коду в АТМ за наявності технічної можливості (під АТМ в даному пункті Тарифів та в Виписці 

слід розуміти Банкомати та платіжні термінали)
5 грн.

списання з рахунку, під час 

відображення операції на 

рахунку

11.

11.1.

11.1.1. українських банків 3 грн.

11.1.2. закордонних банків 10 грн.

12. Надання довідки про наявність та стан рахунку:

12.1. на українській мові 50 грн.

12.2. на англійській мові 100 грн.

12.3. Надання щомісячних виписок по рахунку (один раз на місяць)

входить у вартість інших 

послуг в рамках тарифного 

пакету

-

13. Конвертація коштів, якщо  валюта операції відрізняється від валюти рахунку 1%

списання з рахунку, під час 

відображення операції на 

рахунку

14. Обслуговування недіючого рахунку** 10 грн. 

щомісячно списання з рахунку, 

але не більше залишку на 

рахунку

15. Плата за безпідставне оскарження операції Клієнтом 400 грн.

16.
Плата за додаткові послуги міжнародної платіжної системи (екстрена видача готівки, екстрена заміна 

картки, послуги з нестандартного проведення авторизації, проведення процедури арбітражу тощо)

Сума фактичних витрат банку 

згідно повідомлення платіжної 

системи

17. Розблокування платіжної карти за зверненням власника платіжної карти 10 грн. списання з рахунку

18. Щомісячна плата за надання сервісу SMS-banking про операції за картковим рахунком

входить у вартість інших 

послуг в рамках тарифного 

пакету***

-

19.
Плата за проведення розслідування операції з використанням платіжної картки з отриманням файлів 

відеоспостереження з банкомату
250 грн.

окремим розрахунковим 

документом в день надання 

послуги

20. Нарахування процентів на залишок коштів на рахунку 0,1% -

*** - SMS не надсилається по транзакціях в національній валюті до 100 грн., крім транзакцій на 1 грн., Card Verification та неуспішних транзакціях

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

ТАРИФНИЙ ПАКЕТ "ТОРГОВЕЦЬ" НА ВИПУСК ТА  ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ БАНКІВСЬКИХ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК АТ"АКБ"КОНКОРД"

  (для Клієнтів Банку, що встановили та використовують POS-термінал Банку)

Тип  картки - Термін дії картки

Порядок сплати 

Валюта рахунку

Поповнення рахунку:

входить у вартість інших 

послуг в рамках тарифного 

пакету

-

Видача коштів з рахунку:

Переказ коштів:

0,50% списання з рахунку, під час 

відображення операції на 

рахунку

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

перегляд балансу (Витратного ліміту) на екрані або на чеку в Банкоматах, платіжних терміналах: списання з рахунку під час 

відображення операції на 

рахунку

окремим розрахунковим 

документом за кожну довідку

окремим розрахунковим 

документом. Сплачується в день 

надання послуги

*- по операціях  – можлива комісія банка екваєра.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Тарифного комітету

АТ «АКБ «КОНКОРД» 

від 28.01.2021 року

діють з 01.03.2021 року

MasterCard Debit Standard PayPass - 

5 років  

MasterCard Debit World

- 5 років 

VISA REWARDS GOLD

- 5 років 

українська гривня (980)

№ з/п Операції та послуги Розмір тарифу

1. Відкриття рахунку, оформлення платіжної картки
входить у вартість інших послуг в 

рамках тарифного пакету
-

2. Оформлення та видача додаткових платіжних карток
входить у вартість інших послуг в 

рамках тарифного пакету
-

3. Перевипуск платіжної картки:  

3.1. Основної/додаткової за ініціативою клієнта (втрата, пошкодження, тощо) 25 грн. списання з рахунку

3.2. Основної/додаткової за ініціативою Банку (потенційна компрометація та ін.)
входить у вартість інших послуг в 

рамках тарифного пакету
-

3.3. Основної платіжної картки по закінченні строку дії
входить у вартість інших послуг в 

рамках тарифного пакету
-

3.4.

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)

500 грн.
окремим розрахунковим документом в день 

надання послуги

4. Перевипуск пін-коду за ініціативою клієнта 10 грн. списання з рахунку

5. Повернення платіжної картки, вилученої банкоматом Банку:

5.1. протягом 2-х банківських днів 200 грн.
окремим розрахунковим документом в день 

надання послуги

5.2. після планової інкасації
входить у вартість інших послуг в 

рамках тарифного пакету
-

6. Плата за супроводження несанкціонованої заборгованості (від суми заборгованості, відсотків на день) 0,10% списання з рахунку

7.

7.1. в готівковій  формі 

7.2. в безготівковій формі 

8.

8.1. в касах та банкоматах Банку

8.2. в касах та банкоматах  інших українських банків*

8.3. в касах та банкоматах закордонних банків (плюс комісії інших банків)* 1,5% + 50 грн.

9.

9.1.
на рахунки Благодійної організації "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "БІРЖА БЛАГОДІЙНОСТІ "ДОБРОДІЙ" які 

відкрито в АТ «АКБ «КОНКОРД»

входить у вартість інших послуг в 

рамках тарифного пакету
-

9.2. на карти Банку за допомогою  банкоматів:  

9.2.1. АТ «АКБ «КОНКОРД» послуга не надається -

9.2.2. банків-партнерів послуга не надається
списання з рахунку, під час відображення операції 

на рахунку

9.3. на інші рахунки 15 грн. окремим розрахунковим документом 

9.4. здійснення безготівкових розрахунків в торгівельно-сервісній мережі
входить у вартість інших послуг в 

рамках тарифного пакету
-

10.
Зміна ПІН-коду в АТМ за наявності технічної можливості (під АТМ в даному пункті Тарифів та в Виписці слід 

розуміти Банкомати та платіжні термінали)
5 грн.

списання з рахунку, під час відображення операції 

на рахунку

11.

11.1.

11.1.1. українських банків 3 грн.

11.1.2. закордонних банків 10 грн.

12. Надання довідки про наявність та стан рахунку:

12.1. на українській мові 50 грн.

12.2. на англійській мові 100 грн.

12.3. Надання щомісячних виписок по рахунку (один раз на місяць)
входить у вартість інших послуг в 

рамках тарифного пакету
-

13. Конвертація коштів, якщо  валюта операції відрізняється від валюти рахунку 1%
списання з рахунку, під час відображення операції 

на рахунку

14. Обслуговування недіючого рахунку** 10 грн. 
щомісячно списання з рахунку, але не більше 

залишку на рахунку

15. Плата за безпідставне оскарження операції Клієнтом 400 грн.

16.
Плата за додаткові послуги міжнародної платіжної системи (екстрена видача готівки, екстрена заміна картки, 

послуги з нестандартного проведення авторизації, проведення процедури арбітражу тощо)

Сума фактичних витрат банку згідно 

повідомлення платіжної системи

17. Розблокування платіжної карти за зверненням власника платіжної карти 10 грн. списання з рахунку

18. Щомісячна плата за надання сервісу SMS-banking про операції за картковим рахунком
входить у вартість інших послуг в 

рамках тарифного пакету****
-

19.
Плата за проведення розслідування операції з використанням платіжної картки з отриманням файлів 

відеоспостереження з банкомату
250 грн.

окремим розрахунковим документом в день 

надання послуги

20. Нарахування процентів на залишок коштів на рахунку 0,1% -

21.

Нарахування процентів на суму дебетового обороту по рахунку за операціями в торгівельно-сервісній 

мережі*** 0,75%

виплачується в передостанній

робочий день місяця, з утриманням

відповідних податків

**** - SMS не надсилається по транзакціях в національній валюті до 100 грн., крім транзакцій на 1 грн., Card Verification та неуспішних транзакціях

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

ТАРИФНИЙ ПАКЕТ "IT-SPECIALIST" НА ВИПУСК ТА  ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ БАНКІВСЬКИХ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК АТ"АКБ"КОНКОРД"

  (для Клієнтів, що маються одним із видів економічної  діяльності наступний КВЕД-2010: 62.01   - Комп’ютерне програмування; 63.11  -  Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах 

і пов'язана з ними діяльність;  62.02 - Консультування з питань інформатизації;  62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням; 58.21 - Видання комп'ютерних ігор;  58.29 - Видання іншого програмного 

забезпечення; 62.09. - Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем; 63.12 Веб-портали; 74.10  - Спеціалізована діяльність із дизайну; 74.20  - Діяльність у сфері фотографії;  74.30 -  

Надання послуг перекладу; 74.90 - Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.)

Тип  картки - Термін дії картки

Порядок сплати 

Валюта рахунку

Поповнення рахунку:

входить у вартість інших послуг в 

рамках тарифного пакету
-

Видача коштів з рахунку:

5  грн.

Переказ коштів:

списання з рахунку, під час відображення операції 

на рахунку

*** -  дебетовий оборот - сума операцій за період з останнього робочого дня попереднього місяця до передостаннього робочого дня поточного місяця включно. Нарахування здійснюється виключно  за операціями, які 

класифіковано за кодом МСС 3501,4112,4121,4131,5814, 5943 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

перегляд балансу (Витратного ліміту) на екрані або на чеку в Банкоматах, платіжних терміналах:
списання з рахунку під час відображення операції 

на рахунку

окремим розрахунковим документом за кожну 

довідку

окремим розрахунковим документом. Сплачується 

в день надання послуги

*- по операціях  – можлива комісія банка екваєра.

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


