
 
Зі сторони Банку  ______________                                          Сторінка 1 з 2                                                Зі сторони Клієнта  _______________ 

   
 

 Тарифний пакет "ЛЕГКИЙ"                                                                                                                                                                                                        
Тарифи ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»  за розрахунково-касове обслуговування поточних 

рахунків фізичних осіб-підприємців   

 
 

  
 

  

  
  

 
  

Діють з 03 квітня 2023 року 

№ Найменування послуги 
Тарифи 

ПДВ 
в національній валюті в іноземній валюті * 

Вартість тарифного пакету   **                                                                                                                                      50 грн. Без ПДВ 

Частина 1. Розрахунково-касове обслуговування  

1.1 
Відкриття поточного рахунку                                                                                                                                                                                                            
При відкриті поточного рахунку в іноземній валюті обов’язковим є відкриття 
поточного рахунку в національній валюті. 

Входить у вартість тарифного пакету Без ПДВ 

1.2 
Надання офіційної довідки на фірмовому бланку про відкриття/закриття  
поточного рахунку та рух коштів по ньому 1 

50 грн. Без ПДВ 

1.3 
Надання офіційної довідки на фірмовому бланку про стан поточного 
рахунку, руху коштів по ньому або ін. інформації по запиту Клієнта, 
пов’язаної з розрахунково-касовим обслуговуванням рахунку  

150 грн. Без ПДВ 

1.4 
Надання дублікатів виписок по рахунку за запитом Клієнта за кожен 
рахунок, на паперовому носії 

10 грн.  
за кожен робочий день (макс. 500 грн.) 

Без ПДВ 

1.4.1 
Видача дубліката виписки по рахунку англійською мовою на кожну звітну 
дату  

150 грн. Без ПДВ 

1.5 Видача дублікатів договорів та платіжних документів, завірених Банком 100 грн. Без ПДВ 

1.6 
Уточнення  платежу/ відкликання платежу/ проведення розслідування за 
платежем/ зміна дати валютування переказу 

50 грн. 500 грн. Без ПДВ 

1.7 
Оформлення платіжних документів Клієнту технічними засобами Банку (на 
вимогу Клієнта) в т.ч. SWIFT повідомлення 

24 грн. 100 грн. Без ПДВ 

1.8 Оформлення грошової чекової книжки 75 грн. Без ПДВ 

1.9 Закриття поточного рахунку з ініціативи Клієнта або при ліквідації Входить у вартість тарифного пакету   

1.10 Надання вхідного / вихідного SWIFT- повідомлення 
25 грн.  

(за кожне SWIFT-повідомлення) 
Без ПДВ 

1.11 

Попередня перевірка документів, на підставі яких по рахункам суб’єктів 
господарювання та/або пов’язаних фізичних осіб виконуються безготівкові 
операції щодо яких згідно діючого законодавства України у сфері 
фінансового моніторингу існують вимоги поглибленого 
вивчення/з’ясування джерел походження коштів (за договорами 
фінансової допомоги, позики, переуступки тощо)******* 

0,5% від суми 
(мін. 500 грн.) 

Без ПДВ 

Частина 2. Касові операції 

2.1 Прийняття готівкових коштів Клієнта для зарахування на поточний рахунок Входить у вартість тарифного пакету Без ПДВ 

2.2 Видача готівкових коштів з рахунку Клієнта 1 % min 10 грн. 1% Без ПДВ 

2.3 Термінова підготовка готівкових коштів без попередньої заявки Клієнта 
     0,5 % min 10 грн.                                                                                

(утримується додатково до  п.2.2) 
Без ПДВ 

2.4 
Прийом платежів на користь Клієнта з укладанням договору про приймання 
платежів від фізичних осіб/фізичних осіб-підприємців 

0,5% min 10 грн. - Без ПДВ 

2.5 Продаж бланків векселів 30 грн.  - В т.ч. ПДВ 

2.5 

Попередня перевірка документів, на підставі яких по рахункам суб’єктів 
господарювання та/або пов’язаних фізичних осіб (що є Клієнтами Банку) 
виконуються касові операції (внесення/видачі готівкових коштів, у т.ч. за 
договорами фінансової допомоги, позики, переуступки тощо), зокрема (але 
не виключено) щодо яких згідно діючого законодавства України у сфері 
фінансового моніторингу існують вимоги поглибленого 
вивчення/з’ясування джерел походження коштів******** 

1% від суми 
(мін. 500 грн.) 

- Без ПДВ 

Частина 3. Безготівкові операції з поточного рахунку Клієнта 

3.1 Безготівкове зарахування коштів на поточний рахунок Клієнта Входить у вартість тарифного пакету Без ПДВ 

3.24 Переказ коштів в національній валюті за дорученням Клієнта4:       

3.2.1 
на рахунки в інші банки в межах операційного дня Банку за допомогою 
системи "Клієнт-банк" 

1,5 грн. - Без ПДВ 

3.2.1.1 
на рахунки в інші банки в межах операційного дня Банку за допомогою 
системи "Клієнт-банк" за переказ платежів на суму від 100 000,01 грн. 3 

10 грн. (утримується 
додатково до п 3.2.1) 

- Без ПДВ 

3.2.2 
на рахунки в інші банки в межах операційного дня Банку на паперових 
носіях 

20 грн.  - Без ПДВ 

3.2.2.1 
на рахунки в інші банки в межах операційного дня Банку на паперових 
носіях , сума переказу від 100 тис. грн. 3 

10 грн. (утримується 

додатково до п 3.2.2) 
- Без ПДВ 

3.2.3 
на рахунки фізичних осіб-підприємців/ юридичних осіб в ПуАТ "КБ 
"АКОРДБАНК" 

Входить у вартість 
тарифного пакету 

-   

3.2.4 На власні поточні, карткові рахунки фізичної особи в інших банках 
0,5% від суми 
(мін. 20 грн.) 

-  Без ПДВ 

3.2.5 
На власні поточні, карткові рахунки фізичної особи в ПуАТ "КБ 
"АКОРДБАНК" (за виключенням корпоративної картки) 

0,25% від суми 
(мін. 20 грн.) 

-  Без ПДВ 

3.2.6 
На власний картковий рахунок корпоративної картки в ПуАТ "КБ 
"АКОРДБАНК" 

Входить у вартість 
тарифного пакету 

-  Без ПДВ 
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3.2.7 На власні депозитні рахунки в ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" 
Входить у вартість 
тарифного пакету 

-  Без ПДВ 

3.3 Переказ коштів в іноземній валюті за дорученням Клієнта:       

3.3.1 На рахунки фізичних осіб-підприємців або юридичних осіб в інших банках  - 

0,3% (min 30 USD/EUR; в 

GBP,CHF,RUB, JPY, PLN 
мінімальна сума, яка 
еквівалентна 30 EUR) 

Без ПДВ 

3.3.2 На власні поточні, депозитні, карткові рахунки в ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" - 
Входить у вартість тарифного 

пакету 
Без ПДВ 

3.4 
Нарахування процентів за користування коштами, що знаходяться на 
поточному рахунку (річних)  

0% річних 0% річних - 

3.5 Договірне списання з рахунку та регулярні платежі 

500 грн.(Сплачується щомісячно з рахунку договірного 

списання у гривні . Комісія сплачується на період дії договору 
про договірне списання.  У разі недостатності коштів на рахунку 
на кінець поточного місяця, заборгованість має бути сплачена в 

наступному місяці. Сплачується додатково до п.п. 3.1.-3.3.) 

Без ПДВ 

Частина 4. Обслуговування по системі "Клієнт-банк" 

4.1 Підключення до системи "Клієнт-Банк" 120 грн. Без ПДВ 

4.2 Розрахункове обслуговування по системі "Клієнт Банк" ****** 100 грн. Без ПДВ 

4.3 
Розрахункове обслуговування по системі "Клієнт-банк" з використанням 
електронних ключів "іТокеn"/пристроїв OTP-токен (за один пристрій) *** 

60 грн. Без ПДВ 

4.4 Вартість реалізації електронних ключів "іТокеn" 525 грн. В т.ч. ПДВ 

4.5 Вартість реалізації пристроїв OTP-токен 220 грн. В т.ч. ПДВ 

4.6 Виїзд співробітника банку за викликом Клієнта (не з вини Банку) 180 грн. В т.ч. ПДВ 

4.7 Відключення від системи "Клієнт -Банк" Входить у вартість тарифного пакету   

4.8 
Підключення до мобільного модуля Smartphone-banking системи «Клієнт-
банк»/«Інтернет-банк» 

Входить у вартість тарифного пакету (послуга 

підключається за окремою заявою Клієнта) 
Без ПДВ 

4.9 
Користування мобільним модулем Smartphone-banking системи «Клієнт-
банк»/«Інтернет-банк» 

50 грн. (Сплачується щомісячно за кожне робоче місце) Без ПДВ 

Частина 5. Додаткові послуги фізичним особам 

5.1 
GSM-banking (надання інформації про стан поточних рахунків та обороти по 
них у формі SMS/e-mail - повідомлень) ***** 

20 грн. (За кожний номер мобільного телефону та за кожну 

e-mail  адресу). 
Послуга підключається за окремою заявою Клієнта  

Без ПДВ 

5.2 Зміна тарифного плану з ініціативи Клієнта 100 грн. Без ПДВ 

5.3 Ведення неактивного поточного рахунку 2 240 грн. - Без ПДВ 

Частина 6. Операції з  безготівкової купівлі - продажу іноземної валюти 

6.1 Купівля безготівкової іноземної валюти на МВРУ - 0,4% min. 100 грн. Без ПДВ 

6.2 Продаж безготівкової іноземної валюти на МВРУ - 0,2% min. 100 грн. Без ПДВ 

6.3 Конверсія однієї безготівкової іноземної валюти в іншу по заяві Клієнта - 0,2% min. 100 грн. Без ПДВ 

*  Комісійна винагорода за проведення операцій по рахункам в іноземній валюті стягується у гривнях по офіційному курсу НБУ, встановленому на день проведення операції. У разі 
відсутності на рахунку  Клієнта коштів в національній валюті, необхідних для сплати комісійної винагороди, Клієнт доручає Банку здійснити списання та продаж валюти на 
міжбанківському валютному ринку для погашення  заборгованості по комісії за надані послуги Банком.  
**Комісія сплачується щомісячно в гривні за період з 28-го числа попереднього місяця по 27-е число поточного місяця. У разі, якщо в звітному місяці руху грошових коштів по поточним рахункам 
Клієнта не було (окрім платежів по оплаті послуг Банку та платежів з зарахування (списання) на власні депозитні та кредитні рахунки) та Клієнт не користувався жодною з послуг, що входять в 
вартість тарифного пакету, комісія не сплачується. 
***Комісія сплачується додатково до вартості тарифного пакету  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 щомісячно, в останній робочий день поточного місяця. У разі, якщо в звітному місяці надання послуг GSM-banking не було, комісія не сплачується. 
****** У разі, якщо в звітному місяці операцій за допомогою системи «Клієнт-банк»/«Інтернет-банк» не було, комісія не сплачується. При цьому за відсутності операцій за допомогою 
системи «Клієнт- банк»/«Інтернет-банк» протягом 45 календарних днів відбувається відключення системи «Клієнт- банк»/«Інтернет-банк». 

******   % від суми кожної угоди та/або фінансової операції. Розгляд документів відбувається після сплати комісії. Сплачується додатково до п.п. 3.2.-3.3. 
*******   % від суми кожної угоди та/або фінансової операції. Розгляд документів відбувається після сплати комісії. Сплачується додатково до п.п. 2.1.-2.4. 

 

1 Довідка про відкриття/закриття рахунку в день відкриття/закриття рахунку – не тарифікується. Надається Банком на прохання клієнта. 
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 Комісія не стягується при проведенні платежів згідно пунктів 3.2.4 та 3.2.5 
4 Платіжні інструкції, отримані у вихідні або святкові дні, що не вимагають додаткового контролю працівників Банку  виконуються банком в день отримання, або в перший 
операційний день, що слідує за святковим або вихідним днем, якщо виконання такої платіжної інструкції потребує додаткових контрольних функцій банку.  

 
 

 

 


