
 

 

Затверджено 
рішенням Тарифного комітету №81  від 28.09.2021р.  

діють з 18.10.2021р. 

Тарифи на здійснення операцій через систему дистанційного банківського обслуговування фізичних осіб АТ "АКБ "КОНКОРД"1 

№ з/п Операції та послуги 
Розмір тарифу 

iсОN25 NEOBANK для всіх 

1. підключення до СДБО 
не тарифікується2 

2. обслуговування в СДБО 

3. Перекази коштів на оплату товарів/послуг при наявності укладеного договору про  надання послуг на прийом платежів: 

3.1. оплата  мобільного зв'язку   

не тарифікується 

Згідно тарифного пакету на 

обслуговування банківських 

платіжних карток АТ «АКБ 

«КОНКОРД» 

 

3.2. оплата комунальних  послуг 

3.3. оплата телефонії, телебачення, інтернет  

3.4. 
ігри, соціальні мережі, електронні гроші та інші 
платежі 

4. Переказ коштів з поточного рахунка/рахунка з використанням платіжної картки : 

4.1. на власні рахунки /картки рахунки  в Банку  
не передбачено 

Згідно тарифного пакету на 
обслуговування банківських 
платіжних карток АТ «АКБ 

«КОНКОРД» 

4.2. на рахунки /картки інших  клієнтів в Банку  
не передбачено 

4.3. 
на рахунки в інших банках за реквізитами IBAN 
в національній валюті3  

0,5% max 200 грн.; 
за рахунок кредитних коштів - 

додатково 3,5% від суми операції 

4.4. 
на картку Master Card / Visa  будь якого банка 
України  за допомогою сервісу р2р4 

не передбачено 

4.5. 
на картку Master Card / Visa  іноземного банку 
за допомогою сервісу р2р в  іноземній валюті  

не передбачено Не передбачено 

5. Поповнення  рахунку з використанням платіжної картки: 

5.1. 
поповнення власних карток в національній  
валюті  з платіжних карток інших українських 
банків за допомогою сервісу р2р 

не передбачено не тарифікується 

6. Безготівкова купівля/ продаж  іноземної валюти : 

6.1. 
купівля/продаж валюти на підставі  
дистанційного розпорядження Клієнта 
(виконується тільки між власними рахунками )  

не передбачено 

Згідно тарифного пакету на 
обслуговування банківських 
платіжних карток АТ «АКБ 

«КОНКОРД» 

7. оформлення  депозитного вкладу не передбачено не тарифікується 

8. 
блокування карт, зміна  лімітів на платіжні 
картки  

не тарифікується 
Згідно тарифного пакету на 

обслуговування банківських 

платіжних карток АТ «АКБ 

«КОНКОРД» 9. зміна ПІН-коду не тарифікується 

10. 
Переказ коштів за допомогою сервісу р2р між 
картками інших українських банків в 
національній валюті 

не передбачено 1% min 1 грн. 

 

 

 

                                                           
1 виконання операцій в Системі  здійснюється на сайті Банку за адресою:  https://icon25.ua/auth  або в Мобільних додатках «iсОN25» та/або 
«NEOBANK для всіх».  Реєстрація нових користувачів на сайті Банку за адресою:  https://icon25.ua/auth та Мобільний додаток «iсОN25» не 
здійснюється з 27.04.2021р. 
2 включено у вартість платних послуг за тарифним пакетом. Платні послуги сплачуються шляхом списання з рахунку. За валютними 
операціями комісія  сплачується в гривні за поточним курсом НБУ на дату здійснення операції. 
3 Операція переказу  коштів за реквізитами рахунку IBAN виконується тільки з використанням веб версії СДБО «icON25» на сайті 
https://icon25.ua/auth або в Мобільному додатку «NEOBANK для всіх».      
4 Р2Р-переказ - це переказ коштів з картки на картку за допомогою сервісів міжнародних платіжних систем VISA Inc. / MasterCard , можлива 
комісія банка згідно Тарифного пакету за  яким обслуговується рахунок з платіжною карткою. 

https://icon25.ua/auth
https://icon25.ua/auth

