
  МС Debit 

Standart/МС Debit 

World                                          

MC Debit Gold  MC Debit Platinum 

1.1. Валюта карткового рахунку

1.2. Відкриття КР -

1.3. Оформлення та обслуговування основної ПК протягом строку дії ПК 50 грн./1 USD/1 EUR 250грн./10 USD/10 EUR 1000грн./40 USD/40 EUR

1.4. Оформлення та обслуговування додаткової  ПК протягом строку дії ПК 50 грн./1 USD/1 EUR 250грн./10 USD/10 EUR 1000грн./40 USD/40 EUR

1.5.

- за ініціативою клієнта (у тому числі при її втраті, пошкодженні тощо) 50 грн./1 USD/1 EUR 250грн./10 USD/10 EUR 1000грн./40 USD/40 EUR

- по закінченню терміну дії 50 грн./1 USD/1 EUR 250грн./10 USD/10 EUR 1000грн./40 USD/40 EUR

1.6. Термін дії картки -

1.7. Незнижуваний залишок на КР -

1.8.
Плата за термінове оформлення платіжної картки (додатково до плати, шо 

передбачена п.п. 1.3. - 1.5.)
2 Cписується  Банком з КР в день замовлення ПК

1.9. Проценти за користування несанкціонованим овердрафтом (річних)
Нараховуються щоденно  та погашаються в момент 

поповнення КР

1.10. Нарахування процентів на суму залишку на картковому рахунку (річних) -

2.1.

у банкоматі або пункті видачі готівки ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»

у банкоматі іншого банку на території України

у пункті видачі готівки іншого банку на території України

у банкоматі або пункті видачі готівки іншого банку за межами України

2.2.

на власні поточні рахунки, відкриті в ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"  (повернення коштів) -

на  рахунки інших клієнтів ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"" 

на інші  рахунки за межі Банку

2.3. Комісія за проведення розрахунків в торгових точках, з використанням ПК -

3.1.

безготівкове поповнення КР клієнта грошовими коштами

готівкове поповнення в касі та терміналі самообслуговування Банку

4.1. Надання щомісячної виписки по КР у відділенні Банку -

4.2. Плата за надання додаткової (позачергової) виписки по КР  Cписується  Банком з КР в день отримання виписки

4.3. Плата за надання довідки про стан КР Держателю ПК українською мовою

4.4.
Плата за надання довідки про стан КР Держателю ПК англійською та 

російською мовами

4.5. Штраф за неправомірне опротестування трансакції
Cписується з КР після прийняття Банком рішення 

про неправомірність опротестування трансакції

4.6.
Плата за отримання інформації про залишок грошових коштів на КР у 

банкоматі іншого банку (за кожний запит)

4.7.
Плата за отримання інформації про залишок грошових коштів на КР в касі 

Банку (за кожний запит)

4.8.
Плата за отримання інформації про 5-ть останніх транзакцій по КР (міні-

виписка) в банкоматах Банку та банків-партнерів 
3
 (за кожний запит) 

4.9.
Надання інформації про рух грошових коштів по КР шляхом SMS-повідомлень 

на мобільний телефон (за місяць) за кожний підключений номер телефону

4.10.
Надання інформації про рух грошових коштів по ПК шляхом повідомлень на e-

mail (за місяць) за кожний підключений e-mail

4.11. Переоформлення ПІН-коду Списується Банком з КР в день отримання послуги

4.12. Зміна ПІН-коду в мережі банкоматів ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" Списується Банком з КР в день отримання послуги

1
 Оформлення та обслуговування ПК здійснюється в межах "Договору про відкриття поточного рахунку та надання і використання корпоративної платіжної картки" з юридичною особою або 

фізичною особою - підприємцем.

2
 Послуга доступна при оформленні КР у відділеннях Банку, що знаходяться в м. Києві;

3
 Інформацію щодо переліку банкоматів банків-партнерів можна отримати зателефонувавши до Контакт-центру або відвідавши сайт Банку: www.accordbank.com.ua;

4
 Якщо валюта операції відрізняється від валюти КР, конвертація коштів здійснюється по курсу, який встановлено ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" на день списання;

5
 Комісія з КР в іноземній валюті, відповідно до даних Тарифів, сплачується у гривні за курсом, який склався на міжбанківському валютному ринку на день здійснення продажу валюти. Для 

цього Клієнт доручає Банку здійснити продаж валюти на міжбанківському валютному ринку та сплатити комісію. 

Не тарифікується

50 грн./2 USD/2 EUR

50 грн./2 USD/2 EUR

100 грн./3 USD/3 EUR

200 грн./10 USD/10 EUR

Плата за переказ грошових коштів з КР:

Не тарифікується

0,5%

Не тарифікується

3. Поповнення КР:

Не нараховується

2. Розрахункові операції з ПК:

0,5% + 3 грн.

1,5% + 5 грн.

1,5%  мін 5 USD

Одержання готівки, власні кошти клієнта:

Переоформлення основної та додаткової платіжних карток, що перевипускаються:

3 роки

0 UAH/2 USD/2 EUR

250 грн./10 USD/10 EUR

0,0001%

3 грн.

10 грн./0,5 USD/0,5 EUR

15 грн./0,75 USD/ 0,75 EUR

15 грн./0,75 USD/ 0,75 EUR

Плата за поповнення КР клієнта

Не тарифікується

4. Інші послуги

гривня/долар США/Євро

Не тарифікується

1. Відкриття та обслуговування карткового рахунку (далі- КР) і оформлення платіжної картки (далі - ПК)

Строки та умови оплатиОперації та послуги

Додаток № 2 до Правил банківського обслуговування фізичних осіб у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»

Тарифи по випуску та обслуговуванню корпоративних платіжних карток 

для клієнтів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в рамках продукту "Корпоративний_Старт"_(UAH/USD/EUR)
1

Діють з 30.04.2021

Розмір тарифу по типам карток

Комісія списується Банком з КР 10 числа поточного 

місяця

Списується Банком з КР в день отримання послуги

 Cписується  Банком з КР в день отримання довідки

Списується Банком одноразово з КР не пізніше 7 

банківських днів з дати оформлення ПК.  

Списується Банком одноразово з КР не пізніше 7 

банківських днів з дати оформлення ПК.  

-

Нараховуються та списуються Банком з КР на дату 

списання коштів з КР

Cписується Банком з КР на дату списання коштів з 

КР


