Додаток 1
до Протоколу Тарифного комітету від " 18 "жовтня 2017 року.
Затверджено
Головою Тарифного комітету ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"
__________________Баклаєва В.О.

КОНТАКТ - ЦЕНТР:
800 503 880

Тарифи ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків для ведення незалежної професійної
діяльності.

0

(Безкоштовно з
мобільних та стаціонарних телефонів по Україні)

Діють з "18" жовтня 2017 року
№

Найменування послуги

Тарифи
В національній валюті
В іноземній валюті *

Примітки

ПДВ

Частина 1. Загальні послуги по поточних рахунках:
Комісія сплачується одноразово при відкриті
першого поточного рахунку в мережі ПуАТ "КБ
"АКОРДБАНК"
Комісія сплачується одноразово при відкриті
кожного наступного поточного рахунку в
мережі ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"

1.1

Відкриття поточного рахунку в валютах: гривня/ долар США/ Євро

100 грн.

1.2

Відкриття поточного рахунку в валютах: гривня/ долар США/ Євро

10 грн.

1.3

Відкриття, закриття поточного рахунку з метою відправки та виплати переказів за міжнародними платіжними системами

Не тарифікується

-

-

1.4
1.5

Закриття поточного рахунку

Не тарифікується
75 грн.

-

Без ПДВ

Без ПДВ

За кожну довідку

Без ПДВ

1.6

Надання офіційної довідки на фірмовому бланку про стан поточного рахунку, руху коштів на ньому або ін. інформації
пов’язаної з розрахунково - касовим обслуговуванням рахунку, на запит Клієнта

150 грн.

За кожну довідку

В т.ч. ПДВ

1.7
1.8
1.9

Надання виписок про стан поточного рахунку на паперовому носії (за попередні періоди)
Надання дублікатів виписок по рахунку за запитом Клієнта за кожен рахунок, на паперовому носії
Видача дублікатів договорів та платіжних документів, завірених Банком

50 грн.
10 грн
100 грн.

За кожен робочий день ( мак. 500 грн)
За кожний документ

Без ПДВ
Без ПДВ
Без ПДВ

Надання офіційної довідки на фірмовому бланку про стан поточного рахунку та рух коштів на ньому 1

1.10 Уточнення платежу/ відкликання платежу/ проведення розслідування за платежем/ зміна дати валютування переказу

50 грн.

500 грн.

За кожний документ

Без ПДВ

1.11 Оформлення платіжних документів Клієнту технічними засобами Банку (на вимогу Клієнта) в т.ч. SWIFT повідомлення

24 грн.

60 грн.

За кожний документ

Без ПДВ

За кожний документ
При кожній заміні

Без ПДВ
Без ПДВ
Без ПДВ

1.12 Оформлення співробітником банку картки зразків підписів
1.13 Запит до РРП про доставку електронного платіжного доручення через СЕП НБУ в банк одержувача
1.14 Переоформлення співробітником Банку картки зразків підписів
1.15 Ведення неактивного поточного рахунку 2
Частина 2. Готівкові операції по поточних рахунках:
2.1 Прийняття власних готівкових коштів Клієнта для зарахування на його поточний рахунок
2.1.1

Перерахунок та оброблення готівки при зарахуванні готівкових коштів Клієнта на рахунок (для загальної суми внесення коштів
50000,00 грн. і більше на протязі одного операційного дня банку)

2.2
2.3

Видача готівки з поточного рахунку Клієнта
Термінова підготовка готівкових коштів без попередньої заявки Клієнта
Прийом платежів на користь Клієнта з укладанням договору про приймання платежів від фізичних осіб/фізичних осіб2.4
підприємців
Частина 3. Безготівкові операції по поточних рахунках:
3.1 Безготівкове зарахування коштів на поточний рахунок Клієнта
3.2 Переказ коштів з поточного рахунку в національній валюті за дорученням Клієнта ( у відділені Банку):
3.2.1 На рахунки фізичних або юридичних осіб в ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"
3.2.2 На рахунки фізичних або юридичних осіб в інших банках
3.2.3 На власні поточні , депозитні, карткові рахунки (крім карткового продукту "Вільні гроші") в ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"
3.3 Переказ коштів з поточного рахунку в національній валюті по системі "Клієнт Банк":
3.3.1 на рахунки в інші банки в межах операційного дня Банку за допомогою системи "Клієнт-банк"
3.3.2 на рахунки в інші Банки після закінчення операційного часу банку за допомогою системи "Клієнт-банк"*****
3.4 Переказ коштів з поточного рахунку в іноземній валюті за дорученням Клієнта:
3.4.1 На рахунки фізичних або юридичних осіб в інших банках за межами України 3
3.4.2 На власні поточні , депозитні, карткові рахунки в ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"
3.5 Нарахування відсотків за користування коштами, що знаходяться на поточному рахунку (річних)
Частина 4. Обслуговування по системі "Клієнт-банк"
4.1

Підключення до системи "Клієнт-Банк"

Розрахункове обслуговування по системі "Клієнт Банк" **
Кількість безоплатних платежів на рахунки в інші банки, проведених за допомогою системи "Клієнт-банк" з поточного рахунку
4.3
***
Розрахункове обслуговування по системі "Клієнт-банк" з використанням електронних ключів "іТокеn"/пристроїв OTP-токен (за
4.4
один пристрій) ****
4.5 Вартість реалізації електронних ключів "іТокеn"
4.6 Вартість реалізації пристроїв OTP-токен
4.7 Виїзд співробітника банку за викликом Клієнта (не з вини Банку)
4.8 Відключення від системи "Клієнт -Банк"
Частина 5. Обслуговування рахунку для обліку коштів в розрахунках фізичних осіб (2622 - для Нотаріусів)
5.1 Відкриття рахунку для обліку коштів в розрахунках фізичних осіб (2622)
5.2 Оформлення платіжних документів Клієнту технічними засобами Банку (на вимогу Клієнта)
5.3 Закриття рахунку для обліку коштів в розрахунках фізичних осіб
5.4 Безготівкове зарахування коштів на рахунок
Переказ коштів з рахунку для обліку коштів в розрахунках фізичних осіб в національній валюті за дорученням Клієнта (на
5.5
папирових носіях):
5.5.1 На рахунки фізичних або юридичних осіб в ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"
5.5.2 На рахунки фізичних або юридичних осіб в інших банках

Не тарифікується
50 грн.
Не передбачено
20 грн.
240 грн.
Не тарифікується
0,1% від суми (максимум 750,00 грн.)
1% (min. 10 грн.)
0,5 % min 10 грн.

1% (min. 10 USD/ EUR)

0,5% min 10 грн.

-

Без ПДВ

0,1%
0,3%

-

За кожний платіж
min. 10 грн., max. 250 грн.
min. 10 грн., max. 1000 грн.

Не тарифікується

-

5 грн.
0,1%
мін. 10. макс.250 грн

-

0 % річних

1%
Не тарифікується
0 % річних

(утримується

Не тарифікується

Без ПДВ
Без ПДВ
Без ПДВ

За кожний платіж

Без ПДВ
% від суми кожного платежу. Сплачується
додатково до п.3.3.1
За кожний платіж

50 грн

(Комісія

Без ПДВ

min. 25 USD/ EUR max. 1000 USD/ EUR

Без ПДВ

-

-

Без ПДВ

Без ПДВ

100 грн.

Без ПДВ

Без ПДВ

5 платежів

Без ПДВ

Без ПДВ

60 грн.

Без ПДВ

Без ПДВ

450 грн.
220 грн.
180 грн.
Не тарифікується

В т.ч. ПДВ
В т.ч. ПДВ
В т.ч. ПДВ

В т.ч. ПДВ
В т.ч. ПДВ
В т.ч. ПДВ

-

Без ПДВ

сплачується у день підключення)

4.2

5.6

Комісія застосовується у разі внесення Клієнтом на
свій рахунок загальної суми в межах одного
операційного дня банку 50 000,00 грн. і більше

100 грн.
не надається
24 грн.
не надається
Не тарифікується
не надається
Не тарифікується

Без ПДВ
За кожний платіж

0,1%
0,3%

-

min. 10 грн., max. 250 грн.
min. 10 грн., max. 1000 грн.

Без ПДВ
Без ПДВ

10 грн.
0,1%
мін. 10. макс.250 грн
0 % річних

-

За кожний платіж
% від суми кожного платежу. Сплачується
додатково до п.5.6.1

Без ПДВ

0 % річних

-

-

-

0,5%
0,5%
0,2%

min. 100 грн.
min. 100 грн.

Без ПДВ
Без ПДВ
Без ПДВ

Переказ коштів з рахунку для обліку коштів в розрахунках фізичних осіб в національній валюті по системі "Клієнт Банк":

5.6.1 на рахунки в межах операційного дня Банку за допомогою системи "Клієнт-банк"
5.6.2 на рахунки в інші Банки після закінчення операційного часу банку за допомогою системи "Клієнт-банк"*****
5.7 Нарахування відсотків за користування коштами, що знаходяться на поточному рахунку (річних)
Частина 6. Операції з іноземною валютою:
6.1 Купівля безготівкової іноземної валюти на МВРУ
6.2 Продаж безготівкової іноземної валюти на МВРУ
6.3 Конверсія однієї безготівкової іноземної валюти в іншу за заявою Клієнта

Без ПДВ

* Комісійна винагорода за проведення операцій по рахункам в іноземній валюті стягується у гривні за офіційним курсом НБУ, встановленому на день проведення операції.
** У разі, якщо в звітному місяці операцій за допомогою системи «Клієнт-банк» не було, комісія не сплачується.
***Враховується кількість платежів, виконаних протягом календарного місяця.
****Комісія сплачується додатково до вартості тарифного пакету У разі, якщо в звітному місяці операцій за допомогою системи "Клієнт-банк" не було, комісія не сплачується.
***** Тривалість операційного часу встановлюється Банком відповідно до його внутрішніх нормативних актів. Ознайомлення клієнтів щодо тривалості операційного часу здійснюється шляхом розміщення такої інформації в операційному залі Банку на інформаційних стендах та/або на
офіційному сайті Банку.
1

Довідка про закриття рахунку в день закриття рахунку – не тарифікується.

2

Комісія сплачується щороку, якщо за результатами щорічної інвентаризації станом на 01 листопада встановлено, що протягом останнього року (в період з 01 листопада попереднього року по 31 жовтня поточного року, включно) за поточним рахунком відсутні будь-які операції (крім операцій,
ініційованих Банком). Якщо залишок на поточному рахунку менше встановленого розміру комісії, комісія встановлюється в розмірі залишку на даному рахунку.
3

При надсиланні переказу фізичної особи мінімальний залишок коштів на рахунку в національній валюті повинен складати 100,00 грн. у разі наявності комісії третіх банків.

