
ЗАТВЕРДЖЕНО
Протоколом Тарифного Комітету

від 10.08.2021 року
Тарифи діють з 15.09.2021 року

на послуги (операції) з розрахунково-касового обслуговування поточних (окрім карткових) рахунків фізичних осіб АТ "АКБ "КОНКОРД"

№ з/п Найменування послуги

Вартість послуги

Примітки
гривня долар США євро * російський рубль фунт стерлінгів Злотий

1. Відкриття рахунків: 50,00 грн./не тарифікується** сплачується при відкритті рахунку

2. Закриття рахунку входить у вартість відкриття рахунку -

3. Ведення поточного рахунку входить у вартість відкриття рахунку -

4. Нарахування процентів на залишок коштів на рахунку 0% -

5. Поповнення рахунку: входить у вартість відкриття рахунку -

6. Переказ коштів з рахунку:

6.1. 0,4% min 30 USD – max 500 USD

6.2. - 50 USD - - - -

6.3. -

6.4. на рахунки відкриті в АТ "АКБ "КОНКОРД" не передбачено -

7. Видача коштів з рахунку:

7.1. що надійшли на поточний рахунок у безготівковій формі 1%

7.2. що надійшли на поточний рахунок у готівковій формі 1%

7.3. що надійшли з депозитних рахунків входить у вартість відкриття рахунку -

8. Надання виписок:

8.1. щоденних, на паперових носіях, та додаткових до них входить у вартість відкриття рахунку -

8.2. дублікатів щоденних виписок та додатків до них, у разі втрати їх клієнтом:

8.2.1. за дату поточного року 30,00 грн.
за кожний документ

8.2.2. за дату минулих років 100,00 грн.

9. Надання довідок:

9.1. про наявність та стан рахунку

9.1.1. на українській мові 50,00 грн.
за кожну довідку

9.1.2. на англійській мові 100,00 грн.

9.2. про обороти грошових коштів за рахунком:

9.2.1. за період поточного року 50,00 грн.
за кожну довідку

9.2.2. за період минулих років 200,00 грн.

9.3. інші довідки з ініціативи клієнта 80,00 грн. за кожний документ

11. Розшук по переказам згідно заяви клієнта:

11.1. в національній валюті 50,00 грн. - за кожний запит

11.2. в іноземній валюті 1-ої категорії класифікатора НБУ - 50 USD + комісія банків кореспондентів 

11.3. в іноземній валюті 2-ої категорії класифікатора НБУ - 30 USD + комісія банків кореспондентів 

12. Уточнення/зміна  реквізитів переказів:

12.1. в національній валюті 30,00 грн. - за кожний запит

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

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

13. Відкликання платіжного доручення та його повернення:

13.1. в національній валюті не передбачено - -

13.2. в іноземній валюті 1-ої категорії класифікатора НБУ - 50 USD + комісія банків кореспондентів 

13.3. в іноземній валюті 2-ої категорії класифікатора НБУ - 30 USD + комісія банків кореспондентів 

14. Купівля/продаж валюти:

14.1. Купівля/продаж на МВРУ (за заявою клієнта): 0,1%

14.2. 0,1%

14.3. Купівля/продаж на МВРУ (для оплати за навчання): Не тарифікується

15. Система дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк»:

15.1.

100,00 грн. не передбачено -15.2. Непланова заміна ключів, шифрів ( з вини клієнта)

15.3. Повторна інсталяція системи

*- тарифи застосовуються для рахунків які відкрито в інших іноземних валютах

** - відкриття рахунку не тарифікується, якщо рахунок відкривається у доларах клієнтам - власникам преміальних пакетів АТ "АКБ "КОНКОРД" (Infinite, World Elite, Platinum платіжних систем Visa / MasterCard)

***-оплата комісії банків-корреспондентів здійснюється протягом 15 банківських днів з дати отримання інформації про таку комісію від банка- корреспондента

Переказ коштів з рахунку, в т.ч.через систему дистанційного 
обслуговування «Клієнт-Банк» 0,5% min 2,50 грн. 

Нараховується від суми переказу. 
Сплачується у гривні по курсу НБУ на дату 

здійснення операції

Переказ коштів з рахунку, в т.ч.через систему дистанційного 
обслуговування «Клієнт-Банк» з подальшою конвертацією

Переказ коштів з рахунку, в т.ч. через систему дистанційного 
обслуговування «Клієнт-Банк», на підставі індивідуальних 
ліцензій Національного банку України в електронній формі

0,5% min 50 
USD

0,5%  min 65 EUR 
+ комісія банків 

кореспондентів***

0,5% min 400 RUB
+ комісія банків 

кореспондентів***

0,5%  min 50 
GPB 

+ комісія банків 
кореспондентів

***

0,5%  min 150 
PLN + комісія 

банків-
кореспондентів

***

входить у 
вартість відкриття 

рахунку

Нараховується від суми переказу. 
Сплачується у гривні по курсу НБУ на дату 

здійснення операції

за кожний запит, сплачується у гривні по 
курсу НБУ на дату здійснення операції

за кожний запит, сплачується у гривні по 
курсу НБУ на дату здійснення операції

за кожний запит, сплачується у гривні по 
курсу НБУ на дату здійснення операції

за одну операцію, сплачується у гривні по 
курсу НБУ на дату здійснення операції

Конвертація однієї іноземної валюти в іншу іноземну 
валюту:

Підключення (стандартне) до системи дистанційного 
обслуговування «Клієнт-Банк»



ЗАТВЕРДЖЕНО
Протоколом Тарифного Комітету

від 22.03.2019 року
діють з 26.03.2019 року

Тарифи
на послуги (операції) з розрахунково-касового обслуговування поточних (окрім карткових) рахунків фізичних осіб пакет "Швидкий крок"

Найменування послуги
Вартість послуги

Примітки
гривня

1. Відкриття рахунку (ів) покупцю та/або продавцю; сплачується при відкритті рахунку
2 Зарахування готівкових коштів на рахунок покупця;  - 
3 Оформлення платіжного доручення на перерахування коштів продавцю;  - 
4 Перерахування коштів на рахунок продавця;  - 
5 Оформлення документів, яки підтверджують здійснення розрахунків; -
6 Зняття готівкових коштів з рахунку продавця; -
7 Закриття рахунку (ів) продавця та/або покупця. -
8 Безготівкове зарахування коштів, що надійшли з рахунків іншіх банків 0,50% Нараховується від суми зарахування.

*сплачується в національній валюті покупцем/продавцем або продавцем та покупцем рівними долями.

№ з/
п

0,1% min 900 грн. від суми операції з купівлі-
продажу майна *



ЗАТВЕРДЖЕНО
Протоколом Тарифного Комітету

від 21.10.2020 року
діють з 21.10.2020 року

Тарифи

Найменування послуги
Вартість послуги

Примітки
гривня

1. Відкриття рахунку (ів) покупцю та/або продавцю; сплачується при відкритті рахунку
2 Зарахування готівкових коштів на рахунок покупця;  - 
3 Оформлення платіжного доручення на перерахування коштів продавцю;  - 
4 Перерахування коштів на рахунок продавця;  - 
5 Оформлення документів, які підтверджують здійснення розрахунків; -
6 Зняття готівкових коштів з рахунку продавця; -
7 Закриття рахунку (ів) продавця та/або покупця. -
8 Безготівкове зарахування коштів, що надійшли з рахунків інших банків 0,50% Нараховується від суми зарахування.

*сплачується в національній валюті покупцем/продавцем або продавцем та покупцем рівними долями.

на послуги (операції) з розрахунково-касового обслуговування поточних (окрім карткових) рахунків фізичних осіб пакет "Швидкий крок" для клієнтів  
Одеського відділення №6, Одеського відділення № 1

№ з/
п

0,1% min 400 грн. від суми операції з 
купівлі-продажу майна *



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Тарифного комітету №3 від 18.01.2019 р.

АТ «АКБ «КОНКОРД» 

діють з 22.01.2019 року

Тарифи

на послуги (операції) з розрахунково-касового обслуговування поточних (окрім карткових) рахунків фізичних осіб АТ "АКБ "КОНКОРД" пакет "СДО"

№ з/п Найменування послуги
Вартість послуги

Примітки
гривня долар США євро

1 Відкриття рахунку (здійснюється виключно в СДО icON25) не тарифікується -

2 Закриття рахунку не тарифікується -

3 Ведення поточного рахунку не тарифікується -

4 Нарахування процентів на залишок коштів на рахунку 0% -

5 Поповнення рахунку:

5.1. в готівковій  формі не тарифікується -

5.2. в безготівковій формі з рахунків в АТ "АКБ "КОНКОРД" не тарифікується -

5.3. в безготівковій формі з інших рахунків 0,50%

6. Переказ коштів з рахунку:

6.1. на власні рахунки відкриті в АТ "АКБ "КОНКОРД" не тарифікується -

6.2. на інші рахунки послуга не надається -

7. Видача коштів з рахунку не тарифікується -

8. Надання виписок:

8.1. щоденних, на паперових носіях, та додаткових до них не тарифікується -

8.2. дублікатів щоденних виписок та додатків до них, у разі втрати їх клієнтом:

8.2.1. за дату поточного року 30,00 грн.
за кожний документ

8.2.2. за дату минулих років 100,00 грн.

9. Надання довідок:

9.1. про наявність та стан рахунку

9.1.1. на українській мові 50,00 грн.
за кожну довідку

9.1.2. на англійській мові 100,00 грн.

9.2. про обороти грошових коштів за рахунком:

9.2.1. за період поточного року 50,00 грн.
за кожну довідку

9.2.2. за період минулих років 200,00 грн.

9.3. інші довідки з ініціативи клієнта 80,00 грн. за кожний документ

Сплачується у гривні по курсу НБУ на дату 
здійснення операції



Додаток №1

 ЗАТВЕРДЖЕНО Тарифним комітетом ПАТ "АКБ"КОНКОРД" від 12.03.2015р

Діють з 17.03.2015р

Тарифний пакет "Морський"

Найменування послуги Примітки
долар США євро 

1. 50,00 грн. сплачується при відкритті рахунку

2. Закриття рахунку входить у вартість відкриття рахунку -
3. Ведення поточного рахунку входить у вартість відкриття рахунку -
4. Нарахування процентів на залишок коштів на рахунку 0% -

5. Поповнення рахунку: входить у вартість відкриття рахунку -

6. Переказ коштів з рахунку, в т.ч.через систему дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк»:

6.1. протягом операційного часу 3% min 35 USD

6.2. в післяопераційний час не передбачено

6.3. за рахунок внесеної готівки в той же операційний день 3,5% min 35 USD

6.4. на рахунки відкриті в ПАТ "АКБ "КОНКОРД" входить у вартість відкриття рахунку -

7. Видача коштів з рахунку:

7.1. що надійшли на поточний рахунок у готівковій формі входить у вартість відкриття рахунку -

7.2. 0,6%

7.2. що надійшли з власних депозитних рахунків входить у вартість відкриття рахунку -
8. Надання виписок:

8.1. щоденних, на паперових носіях, та додаткових до них входить у вартість відкриття рахунку -

8.2. дублікатів щоденних виписок та додатків до них, у разі втрати їх клієнтом:
8.2.1. за дату поточного року 30,00 грн.

за кожний документ
8.2.2. за дату минулих років 100,00 грн.

9. Надання довідок:
9.1. про наявність та стан рахунку

9.1.1. на українській мові 50,00 грн.
за кожну довідку

9.1.2. на англійській мові 100,00 грн.
9.2. про обороти грошових коштів за рахунком:

9.2.1. за період поточного року 50,00 грн.
за кожну довідку

9.2.2. за період минулих років 200,00 грн.

9.3. інші довідки з ініціативи клієнта 80,00 грн. за кожний документ

11. Розшук по переказам згідно заяви клієнта:
11.1. в національній валюті - за кожний запит

11.2. в іноземній валюті 1-ої категорії класифікатора НБУ

11.3. в іноземній валюті 2-ої категорії класифікатора НБУ

12. Уточнення/зміна  реквізитів переказів:
12.1. в національній валюті - за кожний запит

12.2. в іноземній валюті 1-ої категорії класифікатора НБУ

12.3. в іноземній валюті 2-ої категорії класифікатора НБУ

13. Відкликання платіжного доручення та його повернення:
13.1. в національній валюті - -

13.2. в іноземній валюті 1-ої категорії класифікатора НБУ

13.3. в іноземній валюті 2-ої категорії класифікатора НБУ

14. Купівля/продаж на МВРУ (за заявою клієнта):
14.1. суми до 10 000,00USD (або в еквіваленті) 1%

14.2. 0,8%

14.3. суми більше 100 000,00 USD (або в еквіваленті) 0,5%

15. Система дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк»:

15.1.
не передбачено -

15.2. Непланова заміна ключів, шифрів ( з вини клієнта)
15.3. Повторна інсталяція системи

на послуги (операції) з розрахунково-касового обслуговування поточних (окрім карткових) рахунків фізичних осіб            Одеського відділення 
№1 та Одеського відділення №6 ПАТ "АКБ "КОНКОРД" 

№ з/
п

Відкриття рахунків (здійснюється за умови надання 
посвідчення моряка)

Нараховується від суми переказу. Сплачується у 
гривні по курсу НБУ на дату здійснення операції

що надійшли на поточний рахунок у безготівковій  формі 
(за виключенням тих, що надійшли з власних депозитних 
рахунків)

Нараховується від суми переказу. Сплачується у 
гривні по курсу НБУ на дату здійснення операції

50 USD + комісія банків 
кореспондентів за кожний запит, сплачується у гривні по курсу 

НБУ на дату здійснення операції30 USD + комісія банків 
кореспондентів 

30 USD + комісія банків 
кореспондентів за кожний запит, сплачується у гривні по курсу 

НБУ на дату здійснення операції25 USD + комісія банків 
кореспондентів 

50 USD + комісія банків 
кореспондентів за кожний запит, сплачується у гривні по курсу 

НБУ на дату здійснення операції30 USD + комісія банків 
кореспондентів 

за одну операцію, сплачується у гривні по курсу 
НБУ на дату здійснення операції

суми від 10 000,01 USD до 100 000,00 USD (або в 
еквіваленті)

Підключення (стандартне) до системи дистанційного 
обслуговування «Клієнт-Банк»



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Тарифного комітету №12 від 20.02.2015 р.

АТ «АКБ «КОНКОРД» 

Тарифи діють з 20.02.2016 року

№ п/п Послуга Тариф (з ПДВ) Термін та порядок оплати

1. ОПЕРАЦІЇ З ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОТОЧНИХ РАХУНКІВ В БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛАХ

1.1. Відкриття поточного рахунку у банківських металах 1.00 грн. сплачується при відкритті рахунку

1.2. Ведення поточного рахунку  у банківських металах входить у вартість відкриття рахунку -

1.3. Закриття поточного рахунку в банківських металах   входить у вартість відкриття рахунку -

1.4. входить у вартість відкриття рахунку -

1.5. Позачергова виписка 15.00 грн. Без ПДВ

1.5.1. Виписка за термін до одного року від дати запиту 25.00 грн. Без ПДВ

1.5.2. Виписка за термін одного року та більше від дати запиту 50.00 грн. Без ПДВ

1.6. Надання довідки про наявність  та стан рахунку:

1.6.1. на українській мові 50,00 грн. Окремим розрахунковим документом за кожну довідку

1.6.2. на англійській мові 100,00 грн. Окремим розрахунковим документом за кожну довідку

1.7. 40.00 грн. Без ПДВ В день надходження письмового запиту від Клієнта

1.8. 65.00 грн. Без ПДВ. В день надходження письмового запиту від Клієнта

1.9. Без ПДВ Згідно Договору банківського рахунку

2. ПЕРЕКАЗИ В БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛАХ

2.1. входить у вартість відкриття рахунку – –

2.2. 50,00 USD Без ПДВ В день списання банківських металів  з рахунку

2.3. 80,00 USD Без ПДВ В день надходження письмового запиту від Клієнта

3. ОПЕРАЦІЇ НА МІЖБАНКІВСЬКОМУ ВАЛЮТНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ З БАНКІВСЬКИМИ МЕТАЛАМИ

3.1. входить у вартість відкриття рахунку – –

3.2. входить у вартість відкриття рахунку – –

4. ОПЕРАЦІЇ З БАНКІВСЬКИМИ МЕТАЛАМИ 

4.1. входить у вартість відкриття рахунку – –

4.2. Внесення зливків на поточний рахунок Клієнта входить у вартість відкриття рахунку – –

на послуги, що надаються фізичним особам при обслуговуванні поточних рахунків в банківських металах та проведенні операцій на міжбанківському валютному 
ринку 

В т.ч. ПДВ, 
грн.

Надання щомісячних виписок по рахунку (один раз на 
місяць)

Надання довідки про офіцій ний курс гривні до банківських 
металів,за кожен день 

Надання інших довідок невстановленої форми для надання 
іншим організаціям, установам (листи, запити, 
підтвердження тощо) 

Відсоток, що сплачується банком   за залишок коштів на 
рахунку 

0.01% річних від суми щоденного 
залишку на рахунку

Переказ банківських металів в межах Банку на інші 
рахунки Клієнта
Переказ банківських металів за межі Банку з поточного 
рахункуЗапит на адресу іншого  банку (про неотримання 
бенефіціаром банківських металів, для одержання деталей 
трансакції тощо)

Продаж на міжбанківському валютному ринку банківських 
металів згідно заяви клієнта 

Купівля на міжбанківському валютному ринку банківських 
металів згідно заяви клієнта 

Видача з поточного рахунку Клієнта банківських металів 
(придбаних з фізичною поставкою або внесених на рахунок 
зливками)

Всі тарифи,  сплачуються виключно у національній валюті. При цьому у разі, якщо розмір тарифу вказаний у банківському металі, або іноземній валюті  його 
сплата здійснюється у еквіваленті у національній валюті за офіційним курсом банківських металів або іноземної валюти, встановленим Національним банком 
України на день проведення операції.  



ПриватБанк 1%
Глобус 250 грн
КредитДнепр 1%
Радабанк 1000 грн
Аваль 1% мах 1000 грн
Идеябанк 0,60%
Укрсиббанк 1% мах 1000 грн.
Правексбанк 1,2% мах 600 грн.
Конкорд все 0,1% мин 400 грн 900 грн
Конкорд КривойРог0,1% мин 600 грн
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