Додаток 6
до Протоколу Тарифного комітету від 11 липня 2018 року.
Затверджено
Головою Тарифного комітету ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"
__________________Баклаєва В.О.

КОНТАКТ - ЦЕНТР:
0 800 503 880

Тарифи ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків фізичних
осіб для клієнтів Головного Банку ( м. Київ, вул. Стеценка, 6)

(Безкоштовно з мобільних
та стаціонарних телефонів
по Україні)

Діють з 11 липня 2018 року
№

Найменування послуги

В національній

Тарифи
В іноземній валюті *

Примітки

ПДВ

за один рахунок

Без ПДВ

Частина 1. Загальні послуги по поточних рахунках:
1.1

Відкриття поточного рахунку в національній валюті

1.2

Відкриття поточного рахунку у двох валютах (у національній та одній іноземній валюті на вибір) 1

110 грн.

Без ПДВ

1.3

Відкриття поточного рахунку у трьох та більше валютах (у національній та іноземних валютах на
вибір)

150 грн.

Без ПДВ

1.4

1.5
1.6

100 грн.

Відкриття, закриття поточного рахунку з метою:
- відправки та виплати переказів за міжнародними платіжними системами (окрім системи SWIFT)
- розміщення коштів на депозитний рахунок у валюті засобами Системи Інтернет-Банкінг
Закриття поточного рахунку
Надання офіційної довідки на фірмовому бланку про стан та рух коштів на рахунку 2

Не тарифікується

-

-

Не тарифікується
75 грн.

За кожну довідку

Без ПДВ

1.7

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

150 грн.

За кожну довідку

Без ПДВ

1.8

Надання виписок про стан поточного рахунку на паперовому носії (за попередні періоди)

50 грн.

-

Без ПДВ

1.9

Видача дублікатів договорів та платіжних документів, завірених Банком
Уточнення платежу/ відкликання платежу / проведення розслідування за платежем / зміна дати
валютування переказу
Оформлення платіжних документів Клієнту технічними засобами Банку (на вимогу Клієнта) в т.ч.
SWIFT повідомлення

1.10
1.11
1.12

Запит до РРП про доставку електронного платіжного доручення через СЕП НБУ в банк одержувача

1.13 Переоформлення співробітником банку картки зразків підписів фізичної особи
Частина 2. Готівкові операції по поточних рахунках фізичних осіб:
2.1 Внесення готівкових коштів на поточний рахунок
Внесення готівкових коштів на поточний рахунок в національній валюті третьою особою (окрім
2.2
осіб, що мають, довіреність на право розпорядження рахунком):
2.3 Видача готівки з поточного рахунку (крім п.2.4.Тарифів):
при безготівковому надходженні на рахунок:
до 10 000,00 грн.
від 10 000,01 до 50 000,00 грн.
2.3.1
від 50 000,01 до 100 000,00 грн.
від 100 000,01 грн. до 2 499 999 грн
від 2 500 000 грн і більше
2.3.2 При готівковому надходженні на рахунок
При безготівковому надходженні з рахунків ТОВ "ФК "АЛЬТА КАПІТАЛ" на поточний рахунок
2.3.3
фізичної особи:
Видача готівкових коштів з поточного рахунку, що були зараховані на поточний рахунок:
при поверненні депозиту, який був зарахований на вкладний рахунок безготівковим шляхом та
перебував на вкладному рахунку більше 90 днів
при поверненні депозиту, який був зарахований на поточний рахунок з вкладного рахунку
засобами Системи Інтернет-Банкінг
2.4 при поверненні відсотків, що були перераховані по депозиту
кошти, що надійшли по міжнародним платіжним системам та міжнародним платіжним системам
грошових переказів з якими співпрацює Банк
кошти, що залишились від купівлі/ продажу іноземної валюти на МВРУ (у разі готівкового
надходження коштів в іноземній валюті до каси Банку)
кредитні кошти
Частина 3. Безготівкові операції по поточних рахунках фізичних осіб **:
3.1 Переказ коштів з поточного рахунку в національній валюті за дорученням Клієнта:
3.1.1 На рахунки фізичних або юридичних осіб в ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"
3.1.2 На рахунки фізичних або юридичних осіб в інших банках
На власні поточні , депозитні, карткові рахунки (крім карткового продукту "Вільні гроші") в ПуАТ
3.1.3
"КБ "АКОРДБАНК"
3.1.4 Переказ кредитних коштів на рахунок автосалону
3.1.5 Переказ з поточного рахунку на рахунок кредитної заборгованості фізичної особи
3.1.6 На рахунки забудовника ТОВ "РОЯЛ ХАУЗ ГРУП» та ПВНЗІФ «Хауз Капітал»
3.1.7 На рахунки забудовника ТОВ "КІЙЖИТЛО" (ЖК «Совські ставки») :
3.1.7.1 До 250 000 грн
3.1.7.2 Від 250 000,01 та більше

За кожний документ

Без ПДВ

200 грн.

100 грн.
500 грн.

За кожний документ

Без ПДВ

20 грн.

60 грн.

За кожний документ

Без ПДВ

Не передбачено

За кожний документ

Без ПДВ

При кожній заміні

Без ПДВ

50 грн.

20 грн.
Не тарифікується
1% min. 10 грн

Не надається

Без ПДВ

1% (min. 10 грн.)
0,80%
1% (min. 10 USD/ EUR)
0,70%
0,60%
0,40%
Не тарифікується
0,3% (min. 10 грн.)

Без ПДВ

Без ПДВ

Не надається

Не тарифікується

За кожний платіж
0,1%
0,5%

-

Не тарифікується

-

299 грн.
Не тарифікується
0,3%

-

1,0%
1,0%

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

Без ПДВ
Без ПДВ

Без ПДВ
min. 10 грн., max. 150 грн.

Без ПДВ

min. 10 грн., max. 150 грн.
max. 500 грн.

На рахунки забудовника ПрАТ "ЕНЕРГОПОЛЬ-УКРАЇНА" та ТОВ «КУА «Імідж Фінанс» ВЗНПІФ
«Міністерський»

0,3%

-

min. 10 грн., max. 350 грн.

Без ПДВ

На рахунки забудовника: ПАТ "ЗНВКІФ "ЕВЕРЕСТ", ТОВ "ЮНІОН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП", ТОВ "БК
"ЗЕЛЕНИЙ БУЛЬВАР", АТ "АВАНПОСТ",АТ "АТЛОН" , ТОВ "ОБОЛОНЬТОРГСТАНДАРТ",ПАТ "ГЕОС
3.1.9 ІНВЕСТ",ТОВ "НОВОГРАД" , ТОВ "ГЕОС-УКБ" , ТОВ "ГЕОС ДЕВЕЛОПМЕНТ" ,ПРАТ "ТРЕСТ
КИЇВМІСЬКБУД-6" , АТ "НІКА" и АТ "КІВІ", ПАТ "КОМПАНІЯ КАТРАН" , ТОВ "ФОРВАРДНИЙМАРКЕТ", АТ "МАРІОН ІНВЕСТ" ,ПАТ "ЗНВКІФ "ГЕОС ГЛОРІЯ" ,ТОВ "ЛВ-БРОК" , ТОВ"КУА "ВАЛПРИМ"

0,5%

-

min. 10 грн., max. 500 грн.

Без ПДВ

3.1.8

№

Найменування послуги

3.1.10 На рахунки забудовника: АТ ЗНВКІФ "АНТІЛІЯ", ТОВ "ДІМ КОНСТРАКШН"
На рахунки забудовника: ПАТ "ФОЛІО"
до 100 000 грн
від 100 000,01 до 250 000 грн
3.1.11 від 250 000,01 до 500 000 грн
від 500 000,01 до 750 000 грн
від 750 000,01 до 1 000 000 грн
від 1 000 000,01 та більше
На рахунки забудовника: ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРІМІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 32979256), ТОВ "ІБК
3.1.12
ОБРІЙ" (ЄДРПОУ 39556547), АТ "ІНТЕРФІНАНС" (ЄДРПОУ 41634545)
3.2 Переказ коштів з поточного рахунку в іноземній валюті за дорученням Клієнта:
3.2.1 На рахунки фізичних або юридичних осіб в інших банках за межами України 3
3.2.2 На власні поточні , депозитні, карткові рахунки в ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"
Нарахування відсотків за користування коштами, що знаходяться на поточному рахунку
3.3
(річних) 4

В національній
0,5%

Тарифи
В іноземній валюті *
-

Примітки

ПДВ

min. 10 грн., max. 400 грн.

Без ПДВ

100 грн
150 грн
250 грн
350 грн
500 грн
750 грн

-

-

-

Без ПДВ
Без ПДВ
Без ПДВ
Без ПДВ
Без ПДВ
Без ПДВ

0,3%

-

min. 150 грн., max. 400 грн.

Без ПДВ

-

За кожний платіж
min. 25 USD/ EUR max. 1000 USD/ EURБез ПДВ
1%
Не тарифікується

0 % річних

0 % річних

-

-

Частина 4. Додаткові послуги фізичним особам:
Надання розрахунково - касової послуги при проведені розрахунків між фізичними особами - резидентами України за угодами купівлі – продажу (позики, оренди, дарування)
4.1
понад граничні суми готівкових розрахунків ,в т.ч., що підлягають нотаріальному посвідченню:
4.1.1 відкриття поточного рахунку
100 грн.
Кожному учаснику угоди
внесення готівки на поточний рахунок покупця:
4.1.2 до 150 000,00 грн
800 грн.
від 150 000,01 грн та більше
0,1% (min.1 300 грн)
4.1.3 перерахування коштів з рахунку покупця на рахунки продавців в ПуАТ"КБ "АКОРДБАНК"
Не тарифікується
4.1.4 перерахування коштів з рахунку покупця на рахунки продавців в інші банки
зг.п.3.1.2
4.1.5 видача готівкових коштів з поточного рахунку продавців
Не тарифікується
Надання розрахунково - касової послуги з використанням рахунку для обліку коштів в розрахунках фізичних осіб (2622) за угодами купівлі – продажу (позики, оренди,
4.2
дарування) понад граничні суми готівкових розрахунків ,в т.ч., що підлягають нотаріальному посвідченню:
4.2.1 відкриття поточного рахунку
100 грн.
Кожному учаснику угоди
4.2.2 внесення готівки на поточний рахунок покупця
Не тарифікується
4.2.3 перерахування коштів з рахунку покупця на рахунки Депонування (2622*)
0,1% (min 1 500 грн)
видача готівкових коштів з поточного рахунку продавців, що надійшли з рахунку Депонування
4.2.5
Не тарифікується
*2622*)
4.3 Розрахунково -касове обслуговування фізичних осіб - Пакет «Туристичний»
100 грн.

4.3.1 відкриття поточного рахунку

0,2% (min. 100 грн)

4.3.2 внесення готівкових коштів на поточний рахунок Клієнта
4.3.3

надання офіційної довідки на фірмовому бланку про стан поточного рахунку, та рух коштів по
ньому

100 грн.
не тарифікується

4.3.4 видача коштів з поточного рахунку , що були внесені готівкою
4.4 Розрахунково -касове обслуговування фізичних осіб за Е-ЛІЦЕНЗІЄЮ

4.4.2.

Переказ коштів з поточного рахунку в іноземній валюті на рахунки фізичних або юридичних осіб в

0,5%

3

інших банках за межами України згідно Е- ліцензії НБУ.
4.5 Ведення неактивного поточного рахунку 5
Частина 5. Операції з іноземною валютою:
5.1 Купівля безготівкової іноземної валюти на МВРУ

Сплачується в день
надання
пакету документів для
перевірки в банк
min. 25 USD/ EUR, max.
250 USD/ EUR

1 500,00 грн

4.4.1. Перевірка банком пакету документів клієнта для отриманняіндивідуальної Е-ліцензії від НБУ

240 грн.

З ПДВ

Без ПДВ
Без ПДВ

-

0,5% (min. 100 грн )

Без ПДВ

5.2

Продаж безготівкової іноземної валюти на МВРУ

-

0,5% (min. 100 грн )

Без ПДВ

5.3

Конверсія однієї безготівкової іноземної валюти в іншу за заявою Клієнта

-

0,2%

Без ПДВ

* Комісійна винагорода за проведення операцій по рахункам в іноземній валюті стягується у гривні за офіційним курсом НБУ, встановленому на день проведення операції.
**Операції, що проводяться через Систему дистанційного банківського обслуговування Інтернет-Банкінг, тарифікується згідно «Тарифів на підключення, обслуговування і проведення операцій у Cистемі Інтернет-Банкінг
для фізичних осіб - клієнтів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»
1

У випадку бажання Клієнта відкрити рахунок в іноземній валюті за наявності у нього раніше відкритого рахунку в національній валюті, кожний новий рахунок в іноземній валюті відкривається за тарифом визначеним у п.
1.2 Тарифів
2
Довідка про закриття рахунку в день закриття рахунку – не тарифікується.
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.

4

Від середньоденних залишків на рахунку за місяць. Відсотки нараховуються в останній день місяця. Відсотки не нараховуються на залишки на рахунках , відкритих для проведення розрахунків за нотаріально
посвідченими угодами, та рахунків в рамках пакету "Туристичний".
5

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.

