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Додаток №1
 ЗАТВЕРДЖЕНО Тарифним комітетом ПАТ "АКБ"КОНКОРД" від 12.03.2015р

Діють з 17.03.2015р
Тарифний пакет "Морський"

на послуги (операції) з розрахунково-касового обслуговування поточних (окрім карткових) рахунків фізичних осіб                    Одеського відділення №17  АТ 
"АКБ "КОНКОРД" 

№ 
з/п Найменування послуги Приміткидолар США євро 

1. Відкриття рахунків (здійснюється за умови надання 
посвідчення моряка) 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

Нараховується від суми переказу. Сплачується у 
гривні по курсу НБУ на дату здійснення операції6.2. 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.
що надійшли на поточний рахунок у безготівковій  формі (за 
виключенням тих, що надійшли з власних депозитних 
рахунків)

0,6% Нараховується від суми переказу. Сплачується у 
гривні по курсу НБУ на дату здійснення операції

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 документ8.2.2. за дату минулих років 100,00 грн.

9. Надання довідок:
9.1. про наявність та стан рахунку
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9.1.1. на українській мові 50,00 грн. за кожну довідку9.1.2. 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 довідку9.2.2. 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 50 USD + комісія банків кореспондентів за кожний запит, сплачується у гривні по курсу НБУ 
на дату здійснення операції11.3. в іноземній валюті 2-ої категорії класифікатора НБУ 30 USD + комісія банків кореспондентів 

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

12.2. в іноземній валюті 1-ої категорії класифікатора НБУ 30 USD + комісія банків кореспондентів за кожний запит, сплачується у гривні по курсу НБУ 
на дату здійснення операції12.3. 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 - -

13.2. в іноземній валюті 1-ої категорії класифікатора НБУ 50 USD + комісія банків кореспондентів за кожний запит, сплачується у гривні по курсу НБУ 
на дату здійснення операції13.3. в іноземній валюті 2-ої категорії класифікатора НБУ 30 USD + комісія банків кореспондентів 

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

за одну операцію, сплачується у гривні по курсу НБУ 
на дату здійснення операції14.2. суми від 10 000,01 USD до 100 000,00 USD (або в еквіваленті) 0,8%

14.3. суми більше 100 000,00 USD (або в еквіваленті) 0,5%
15. Система дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк»:

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

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


