
Тарифи ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" 

на послуги з документарними акредитивами 

  
Діють з 01 травня 2009 року 

№ 

п/п 
Найменування операції Тариф  Строк оплати 

АКРЕДИТИВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ* 

Імпортний акредитив 

1. Відкриття акредитива: 

- покритого (без телекомунікаційних витрат) 
0,22 %  від суми акредитива                  

(min 100 USD max 1050 USD) 
протягом 3-х 

банківських днів 

- 
непокритого (без телекомунікаційних 

витрат) 

згідно рішення Кредитного 

комітету 
протягом 3-х 

банківських днів 

2. 
Відкриття покритого акредитива зі складними умовами (револьверного, рамбурсного, 

трансферабельного, з негоціацією та ін.) (без телекомунікаційних витрат) 

- покритого (без телекомунікаційних витрат)  
0,25% від суми акредитива   (min 

100 USD max 1050 USD)  
протягом 3-х 

банківських днів 

- 
непокритого (без телекомунікаційних 

витрат) (за квартал або його частину) 

0,3%-0,5% від суми акредитива                                                                      

(min 100 USD max 500 USD)                 

протягом 3-х 

банківських днів з 

дня здійснення 

підтвердження, 

згідно рішення 

Кредитного комітету 

3. Внесення змін в умови акредитива: 

- 

зміна суми акредитивата/або пролонгація 

акредитива                      (без 

телекомунікаційних витрат) 

0,22% від суми зміни акредитива 

/від суми акредитива                                                   

(min 80 USD max 1000 USD) 

протягом 3-х 

банківських днів 

- інші зміни (без телекомунікаційних витрат) 40 USD за кожну зміну 
протягом 3-х 

банківських днів 

4. Попереднє авізування 50 USD   

5. Авізування акредитива 50 USD   

6. Перевірка документів  

0,17% від суми документів  за 

кожний пакет документів                           

(min 80 USD max 1000 USD) 

протягом 3-х 

банківських днів з 

дня отримання 

банком документів 

7. 

Перевірка документів зі складними умовами 

(револьверного, рамбурсного, 

трансферабельного, з негоціацією та ін.) 

0,22% від суми документів за 

кожний пакет документів                            

(min 100 USD max 1000 USD) 

протягом 3-х 

банківських днів з 

дня отримання 

банком документів 

8. Виконання платежу за акредитивом 
0,15% від суми платежу                              

(min 30 USD max 500 USD) 
протягом 3-х 

банківських днів 

9. 

Обслуговування непокритого акредитива 

(забезпечення – застава майнових прав на 

депозит або інше) 

згідно рішення Кредитного 

комітету 

щомісячно у строк, 

не пізніше 

останнього робочого 

дня поточного місяця 

10. 
Анулювання акредитива до закінчення його 

строку 
50 USD 

протягом 3-х 

банківських днів 

11. 
Пересилання документів спецзв'язком, 

поштою, кур'єром ін. 

Сума фактичних витрат + 10 

USD за кожний пакет документів                          

(в т.ч.ПДВ) 

протягом 3-х 

банківських днів з 

дня  фактичного 

відправлення банком 

документів 

12. 
Листування з іншими банками на прохання 

клієнта 
30 USD (в т.ч.ПДВ) 

протягом 3-х 

банківських днів 

Експортний акредитив 

1. Попереднє авізування акредитива 50 USD 
протягом 3-х 

банківських днів 

2. Авізування акредитива 
0,17% від суми акредитива                             

(min 80 USD max 1050 USD) 
протягом 3-х 

банківських днів 



3. Перевірка  документів  

0,12% (min 80 USD max 800 

USD) за кожний пакет 

документів 

протягом 3-х 

банківських днів з 

дня отримання 

банком документів 

4. 

Перевірка  документів зі складними умовами 

(револьверного, рамбурсного, 

трансферабельного та ін.)  

0,22% від суми акредитива                              

(min 100 USD max 1000 USD) за 

кожний пакет документів 

протягом 3-х 

банківських днів з 

дня отримання 

банком документів 

5. Виконання платежу за акредитивом 
0,15% від суми платежу                              

(min 30 USD max 200 USD) 
протягом 3-х 

банківських днів 

6. Негоціація або акцепт тратт 
 0,17% від суми акредитива                 

(min 150 USD max 1000 USD) 
протягом 3-х 

банківських днів 

7. 
Повернення документів з розбіжностями 

(без поштових витрат) 
25 USD 

протягом 3-х 

банківських днів з 

дня отримання 

банком документів 

8. Переказ трансферабельного акредитива 
0,17% від суми                                                

(min 100 USD max 700 USD) 
протягом 3-х 

банківських днів 

9. 
Запит до інших банків на прохання клієнта 

(пересилання повідомлення) 
30 USD за кожний запит 

протягом 3-х 

банківських днів 

10. 
Пересилання документів спецзв'язком, 

поштою, кур'єром ін. 

Сума фактичних витрат + 10 

USD за кожний пакет документів                          

(в т.ч.ПДВ) 

протягом 3-х 

банківських днів з 

дня  фактичного 

відправлення банком 

документів 

11. 
Листування з іншими банками на прохання 

клієнта 
30 USD (в т.ч.ПДВ) 

протягом 3-х 

банківських днів 

12. 

Внесення змін в умови акредитива в т.ч. 

анулювання акредитива до закінчення його 

строку 

25 USD за кожну зміну 
протягом 3-х 

банківських днів 

Підтвердження акредитива 

1. 
з переведенням банком-кореспондентом 

грошового покриття    (за квартал або його 

частину) 

0,2% від суми акредитива (min 

100 USD max 1050 USD) 

протягом 3-х 

банківських днів з 

дня здійснення 

підтвердження 

2. без переведення банком-кореспондентом 

грошового покриття  (за квартал або його 

частину) 

0,3%-0,5% від суми акредитива                                                                      

(min 100 USD max 500 USD)                 

протягом 3-х 

банківських днів з 

дня здійснення 

підтвердження, 

згідно рішення 

Кредитного комітету 

 

 

АКРЕДИТИВ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ 

1. Відкриття покритого акредитива 500 грн. 
протягом 3-х 

банківських днів 

2. Відкриття непокритого акредитива 
згідно рішення Кредитного 

комітету 
протягом 3-х 

банківських днів 

3. Обслуговування непокритого акредитиву 1,5% річних від суми акредитива 

щомісячно у строк, 

не пізніше 

останнього робочого 

дня поточного 

місяця 

4. Зміна умов акредитива: 

- 
зміна суми акредитивата/або пролонгація 

акредитива 

0,15% від суми зміни акредитива/ 

суми  акредитива                                               

(min 150 грн. max 5000 грн.) 

протягом 3-х 

банківських днів 

- інші зміни 50 грн. за кожну зміну 
протягом 3-х 

банківських днів 

5. Перевірка документів по акредитиву 

0,17% від суми документів за 

кожний пакет документів                                               

(min 300 грн. max 2500 грн.) 

протягом 3-х 

банківських днів з 

дня отримання 

банком документів 



6. 

Перевірка  документів зі складними 

умовами (револьверного, рамбурсного, 

трансферабельного та ін.)  

0,22% від суми  акредитива                                             

(min 300 грн. max 2500 грн.) за 

кожний пакет жокументів 

протягом 3-х 

банківських днів з 

дня отримання 

банком документів 

7. 
Відслідковування платежу по акредитиву з 

відстрочкою платежу 

0,1% від суми платежу                                 

(min 50 грн. max 500 грн.) 

щомісячно у строк, 

не пізніше 

останнього робочого 

дня поточного 

місяця 

8. 
Пересилання документів спецзв'язком, 

поштою, кур'єром ін. 

Сума фактичних витрат + 50 грн. 

за кожний пакет документів 

протягом 3-х 

банківських днів з 

дня отримання 

банком документів 

9. Попереднє авізування 75 грн. 
протягом 3-х 

банківських днів 

10. Авізування акредитива 
0,15% від суми акредитива                               

(min 300 грн. max 2500 грн.) 
протягом 3-х 

банківських днів 

11. Авізування змін акредитива 50 грн. за кожну зміну 
протягом 3-х 

банківських днів 

12. Платіж проти документів з розбіжностями 200 грн. 
протягом 3-х 

банківських днів 

13. Підтвердження акредитива: 

- 

з переведенням  грошового покриття 

0,25% річних (min 200 грн.) 

щомісячно у строк, 

не пізніше 

останнього робочого 

дня поточного 

місяця 

- 

без переведення  грошового покриття  

від 0,3% від суми 

підтвердження             за кожні 

90 днів                                                          

(min 200 грн. max 1000 грн.)                 

щомісячно у строк, 

не пізніше 

останнього робочого 

дня поточного 

місяця 

14. Переказ трансферабельного акредитива 
0,2% від суми                                                 

(min 200 грн. max 1000 грн.)   
протягом 3-х 

банківських днів 

15. Негоціація документів за домовленністю сторін 
протягом 3-х 

банківських днів 

16. 
Листування з іншими банками на прохання 

клієнта 
50 грн. (в т.ч. ПДВ) 

протягом 3-х 

банківських днів 

17. 
Анулювання акредитива до закінчення його 

строку 
200 грн. 

протягом 3-х 

банківських днів 

    
ІНШІ КОМІСІЇ 

1. 
Складання умов акредитива та/або платіжної 

частини контракту: 
    

- 
за перевірку та корегування відповідності 

умов контракта умовам операції, що 

планується 

100 грн.(в т.ч.ПДВ) 
протягом 3-х днів з 

дня складання 

- 
разробка та складання платіжних умов 

контракту (договору) 

200 грн.-500 грн.                                          

в залежності від складності 

робіт         (в т.ч.ПДВ)  

протягом 3-х днів з 

дня складання 

 

 

* Сплачується у гривні за офіційним курсом НБУ на дату здійснення операції. Тариф за послуги по документарних операціях, 

що проводяться з використанням спеціальних засобів зв‘язку, збільшується на суму витрат повязаних з використанням 

спеціальних засобів зв'язку. 

 

Примітки: 
  

►    Тарифи можуть бути збільшені на суму комісій банків кореспондентів згідно їх тарифів, при цьому такі комісії 

компенсуються клієнтом в гривнях за офіційним курсом НБУ на дату здійснення операції. 

►    За квартал приймається 90 календарних днів, за рік 365 календарних днів, частина кварталу вважається кількість 

днів не менше 20-ти календарних днів). 

 

 

 



   

 

 


