
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Тарифного комітету № 77-ТК від 01.08.2022 року

АТ «АКБ «КОНКОРД» 

діють з 01.08.2022 року

Примітки

гривня у іноземній валюті*

1. Відкриття рахунків: -

2. Закриття рахунку -

3. Ведення поточного рахунку -

4. Нарахування процентів на залишок коштів на рахунку -

5. Поповнення рахунку: -

5.1
Зарахування коштів  для спеціального добровільного 

декларування
2 000,00 грн.

6.

6.1. на рахунки в інших банках 0,5% min 20 грн. 
0,4% (min 30 дол. США - max 500 дол. 

США) + комісія банків-кореспондентів***

Нараховується від суми переказу. 

Сплачується у гривні по курсу НБУ на 

дату здійснення операції

6.2.
на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку 

України в електронній формі
- 0,5% від суми переказа (min 50 USD)

Нараховується від суми переказу. 

Сплачується у гривні по курсу НБУ на 

дату здійснення операції

6.3. на рахунки відкриті в АТ "АКБ "КОНКОРД" 0,1% min 20 грн. не передбачено -

6.4.

на рахунки відкриті в АТ "АКБ "КОНКОРД" продавцю 

нерухомості, згідно програми кредитування "Кредит 

фізичним особам на придбання нерухомості на 

вторинному ринку" 

0,1% від суми 

перерахування        min 

500,00 грн.         max 2 

500,00 грн.

не передбачено -

7.

7.1. що надійшли на поточний рахунок у безготівковій формі

Нараховується від суми переказу. 

Сплачується у гривні по курсу НБУ на 

дату здійснення операції

7.2. що надійшли на поточний рахунок у готівковій формі -

7.3. що надійшли з депозитних рахунків -

7.4.

що надійшли на рахунок продавця, як перерахування за 

придбану нерухомість згідно програми кредитування 

"Кредит фізичним особам на придбання нерухомості на 

вторинному ринку" 

-

8.

8.1.

8.1.1. на українській мові

8.1.2. на англійській мові

9.

9.1. в національній валюті 100,00 грн. - за кожний запит

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

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

10

10.1. в національній валюті 100,00 грн. - за кожний запит

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

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

11.

11.1. в національній валюті не передбачено - -

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.

12.1. Купівля/продаж на МВРУ (за заявою клієнта):

12.2. Конвертація однієї іноземної валюти в іншу іноземну валюту:

** - відкриття рахунку не тарифікується, якщо рахунок відкривається клієнтам - власникам преміальних пакетів АТ "АКБ "КОНКОРД" (Infinite, World Elite, Platinum 

платіжних систем Visa / MasterCard) та клієнтам (позичальник/продавець нерухомості), згідно програми кредитування "Кредит фізичним особам на придбання 

нерухомості на вторинному ринку")

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

за одну операцію, сплачується у 

гривні по курсу НБУ на дату 

здійснення операції

Купівля/продаж валюти:

0,2%

0,2%

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

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

Відкликання платіжного доручення та його повернення:

за кожний запит, сплачується у гривні 

по курсу НБУ на дату здійснення 

операції

Уточнення/зміна  реквізитів переказів:

50,00 грн.

250,00 грн.

Розшук по переказам згідно заяви клієнта:

за кожну довідку

про наявність та стан рахунку

Надання довідок:

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

Найменування послуги№ з/п

Видача коштів з рахунку:

Переказ коштів з рахунку:

100 грн. **

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

Вартість послуги

0%

не тарифікується

0,5%

не тарифікується

не тарифікується


