
ПРОСТІР                                                   

  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 

1.4.

- за ініціативою клієнта (у тому числі при її втраті, пошкодженні тощо) не тарифікується

50 грн.                               

віртуальні ПК  - не 

тарифікуються

250 грн.  1000 грн.

- по закінченню терміну дії

1.5. Оформлення та обслуговування додаткової  ПК протягом строку дії ПК не тарифікується

50 грн.                               

віртуальні ПК  - не 

тарифікуються

250 грн. 1000 грн.

1.6. Переоформлення додаткової ПК, що перевипускається:

- за ініціативою клієнта (у тому числі при її втраті, пошкодженні тощо)

50 грн.                               

віртуальні ПК  - не 

тарифікуються

250 грн. 1000 грн.

- по закінченню терміну дії

50 грн.                               

віртуальні ПК  - не 

тарифікуються

250 грн.  1000 грн.

1.7. Термін дії картки

1.8. Незнижуваний залишок на КР

1.9.
Плата за термінове оформлення платіжної картки протягом трьох робочих днів 

(додатково до плати, шо передбачена п.п. 1.4. - 1.6.) 
Списується  Банком з КР в день замовлення ПК

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

поповнення КР

1.11. 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.

з КР на власні рахунки, відкриті в ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"

з КР на рахунки інших клієнтів ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"" 

з КР на інші рахунки за межі Банку

Переказ з картки на картку, в т.ч. на картки Банку (P2P) Списується Банком з КР на дату списання коштів з КР

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

3.1. безготівкове поповнення КР клієнта грошовими коштами 

3.2.
готівкове поповнення в касі та терміналі самообслуговування Банку, крім поповнення, що 

здійснюється  з використанням ПК власником КР та/або держателем додаткової ПК 
4

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 мовою

4.5. Штраф за неправомірне опротестування трансакції
Списується 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  (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

Зміна/нагадування ПІН-коду:

в системі дистанційного банківського обслуговування Інтернет-Банкінг

в АТМ, відділенні, контакт-центрі Банку Списується Банком з КР в день отримання послуги

4.12. Комісія за обслуговування неактивного рахунку 
5 Списується Банком з КР в передостанній робочий день 

місяця

5.1. Пільговий період -

5.2. Розмір процентної ставки за користування кредитними ресурсами  (річних) 

Нараховуються щомісячно в Розрахунковий день та 

списуються з КР, в т.ч. і за рахунок Несанкцонованого 

овердрафту.

5.3. Тип процентної ставки -

5.4. Щомісячна плата за розрахунково-касове обслуговування Кредитного ліміту 

Нараховуються щомісячно в Розрахунковий день та 

списуються з КР, в т.ч. і за рахунок Несанкцонованого 

овердрафту, при умові, що на передостанній робочий день 

поточного місяця на КР присутня заборгованість по 

кредитному ліміту

5.5. Мінімальний обов’язків платіж (МОП) 

5.6. Штраф у разі повного або часткового прострочення погашення МОП -

2. Розрахункові операції з ПК:

Одержання готівки, власні кошти клієнта
8
:

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

Тарифи по випуску та обслуговуванню зарплатних платіжних карток для клієнтів 

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в рамках продукту "Зарплатний - Вільний"_(UAH)

Діють з 01.05.2023

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

Операції та послуги Строки та умови оплати

Розмір тарифу по типам карток

гривня

відповідно до договору з підприємством 
1

відповідно до договору з підприємством 
1

-

Списується з КР в день відображення операції по КР

-

4.11.

Списується Банком з КР на дату списання коштів з КР

4. Інші послуги

0,5% мін. 5 грн.

Не тарифікується

цільові кошти
 3

 - не тарифікується; 

нецільові кошти - 0,5%

0,5%

Не тарифікується

50 грн.

50 грн.

100 грн.

200 грн.

Плата за переказ грошових коштів з КР 
2,8

 :

Списується Банком з КР на дату списання коштів з КР

відсутній

33%

фіксована

29 грн.

відсутній

-

Переоформлення основної ПК, що перевипускається:

-

не нараховується

Не тарифікується

1,5% + 5 грн.

1,5%  мін. 5 USD

0,0001%

-

не тарифікується

3 роки

не встановлюється

250 грн.

0,7% (min. 30 грн., max. 5000 грн.)
7

0,3% (min. 30 грн., max. 3500 грн.)
7

3 грн.

10 грн.

не тарифікується

5. Умови встановлення та обслуговування Кредитного ліміту за Картковим рахунком

відсутній

3. Плата за поповнення КР 
8
:

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

15 грн.

20 грн.



6
 Якщо валюта операції відрізняється від валюти рахунку, конвертація коштів здійснюється по курсу, який встановлено ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" на день списання операції з КР.

1
 Під "договір з підприємством" слід розуміти Договір обслуговування зарплатного проекту, що укладений між Банком і Підприємством – роботодавцем;

3
До цільових коштів відносяться наступні зарахування на КР: заробітної плати та інших виплат від підприємства, кредитних коштів при оформлені кредитів готівкою у Банку; коштів з депозитного рахунку

клієнта та процентів за депозитом, за винятком безстрокових депозитів; коштів, отриманих у результаті операцій із купівлі/продажу/обміну безготівкової іноземної валюти у Системі дистанційного

банківського обслуговування Інтернет-Банкінг; коштів  для погашення кредитної заборгованості засобами Системи Інтернет-Банкінг через розділ «Кредити»;
4

Комісія не списується у випадку зарахування сум грошових коштів в касі Банку без використання ПК на погашення заборгованості за несанкціонованим овердрафтом та/або кредитним лімітом і відсотків

за користування несанкціонованим овердрафтом, кредитним лімітом;

2
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»;

5
 У разі, якщо залишок на неактивному КР менше тарифу, комісія встановлюється у розмірі суми залишку на рахунку;

7
Тариф за безготівковий переказ коштів на рахунки юридичних осіб/фізичних осіб-підприємців з метою надання фінансової допомоги, поповнення статутного капіталу, купівлі/продажу частки в

статутному капіталі - 1 % min. 30 грн. Комісія сплачується в касі Банку.
8

При виконанні операцій (внесення/видачі готівкових коштів, переказу коштів, у т.ч. за договорами фінансової допомоги, позики, переуступки, тощо), щодо яких, зокрема (але не виключно), відповідно до

діючого законодавства України у сфері фінансового моніторингу існують вимоги поглибленого вивчення, з`ясування джерел походження коштів, додатково до тарифу за виконання операції утримується

комісія за попередню перевірку документів, на підставі яких виконується операція, у розмірі 2 % min. 500 грн. від суми кожної угоди та/або фінансової операції. Розгляд документів відбувається після

сплати комісії. Комісія сплачується в касі Банку.



 

 

Паспорт споживчого кредиту 

відповідно до Умов кредитування за програмою “Картковий овердрафт”  

Інформація, яка надається Клієнту до укладення договору про споживчий кредит 

1. Інформація та контактні дані кредитодавця 

Найменування кредитодавця та його структурного або відокремленого підрозділу, 

в якому поширюється інформація 
ПуАТ«КБ«АКОРДБАНК» 

Місцезнаходження кредитодавця та адреса структурного або відокремленого 

підрозділу, в якому поширюється інформація 

Адреса кредитодавця: 04136, м. Київ, вул. Стеценка, 6 

 

Ліцензія/Свідоцтво Ліцензія НБУ №245 від 07.11.2011 року 

Номер контактного телефону (044) 538-18-61 

Адреса електронної пошти info@accordbank.com.ua 

Адреса офіційного веб-сайту www.accordbank.com.ua  

2. Інформація та контактні дані кредитного посередника* 

Найменування кредитного посередника - 

Місцезнаходження - 

Номер контактного телефону - 

Адреса електронної пошти - 

Адреса офіційного веб-сайту* - 

3. Основні умови кредитування з урахуванням побажань споживача 

Тип кредиту Кредитування рахунку (Відновлювана кредитна лінія) 

Сума / ліміт кредиту, грн. 1 000 – 50 000  грн. 

Строк кредитування_місяців 12 міс. з пролонгацією 

Мета отримання кредиту на споживчі цілі, не пов'язані з підприємницькою діяльністю 

Спосіб надання кредиту готівковим/безготівковим шляхом 

Можливі види (форми) забезпечення кредиту без забезпечення 

Необхідність проведення оцінки забезпечення кредиту ні 

Мінімальний розмір власного платежу (фінансової участі) споживача за умови 

отримання кредиту на придбання товару/роботи/послуги, % 
не встановлюється 

4. Інформація щодо реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача 

Процентна ставка, відсотків річних 33 % 

Тип процентної ставки фіксована 

Порядок зміни змінюваної процентної ставки - 

Платежі за додаткові та супутні послуги кредитодавця, обов’язкові для укладання 

договору, грн.: 
  

1. Щомісячна комісія за обслуговування Кредитного ліміту 

Сплачується на щомісячній основі, починаючи з місяця оформлення Кредитної 

лінії, при умові, що на  передостанній робочий день поточного місяця на 

картковому рахунку Клієнта присутня заборгованість по Кредитному ліміту 

29 грн. 

 

Застереження: витрати на такі послуги можуть змінюватися протягом строку дії 

договору про споживчий кредит 
є незмінними 

Платежі за послуги кредитного посередника, що підлягають сплаті споживачем, 

грн.* 
- 

Загальні витрати за кредитом, грн. 

4 231 грн. 

(розрахунки базуються на припущенні, що клієнт використає 10  000,00 грн. Кредитного 

ліміту для безготівкової оплати платіжною карткою за товари в торгово-сервісній 

мережі в день встановлення Кредитного ліміту, при цьому Клієнт кожного місяця 

здійснюватиме погашення виключно процентів і комісій, а в останній день терміну 

кредитування буде здійснено повне погашення заборгованості за Кредитним лімітом, а 

також нарахованих у звітному місяці процентів і комісій). 

Орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача за весь строк користування 

кредитом (у т.ч. тіло кредиту, відсотки, комісії та інші платежі), грн. 

14 231 грн. 

(розрахунки базуються на припущенні, що клієнт використає 10  000,00 грн. Кредитного 

ліміту для безготівкової оплати платіжною карткою за товари в торгово-сервісній 

мережі в день встановлення Кредитного ліміту, при цьому Клієнт кожного місяця 

здійснюватиме погашення виключно процентів і комісій, а в останній день терміну 

кредитування буде здійснено повне погашення заборгованості за Кредитним лімітом, а 

також нарахованих у звітному місяці процентів і комісій). 

Реальна річна процентна ставка, відсотків річних 

42,3% 

(розрахунки базуються на припущенні, що клієнт використає 10  000,00 грн. Кредитного 

ліміту для безготівкової оплати платіжною карткою за товари в торгово-сервісній 

мережі в день встановлення Кредитного ліміту, при цьому Клієнт кожного місяця 

здійснюватиме погашення виключно процентів і комісій, а в останній день терміну 

кредитування буде здійснено повне погашення заборгованості за Кредитним лімітом, а 

також нарахованих у звітному місяці процентів і комісій). 

Застереження: наведені обчислення реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача є репрезентативними та базуються на обраних 

споживачем умовах кредитування, викладених вище, і на припущенні, що договір про споживчий кредит залишатиметься дійсним протягом погодженого строку, а 

кредитодавець і споживач виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в договорі.  

Реальна річна процентна ставка обчислена на основі припущення, що процентна ставка та інші платежі за послуги кредитодавця залишатимуться незмінними та 

застосовуватимуться протягом строку дії договору про споживчий кредит. 

Застереження: використання інших способів надання кредиту та/або зміна інших вищезазначених умов кредитування можуть мати наслідком застосування іншої реальної 

річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача. 
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5. Порядок повернення кредиту 

Кількість та розмір платежів, періодичність внесення 

Відповідно до умов Договору клієнт зобов’язаний щомісячно протягом платіжного 

періоду здійснювати погашення нарахованих відсотків та комісії за користування 

кредитним лімітом, а також не пізніше закінчення строку кредитування повністю 

погасити суми використаних кредитних коштів. 

При умові виставлення Банком вимоги на дострокове повернення суми використаних 

кредитних коштів відповідно до умов договору, Клієнт зобов’язаний здійснити 

дострокове повернення суми використаних кредитних коштів протягом 30 (тридцяти) 

календарних днів з моменту одержання повідомлення Банку. 

6. Додаткова інформація* 

Додаткові та супутні послуги третіх осіб, обов’язкові для отримання кредиту:   

послуги нотаріуса не передбачено 

послуги оцінювача не передбачено 

послуги страховика не передбачено 

Наслідки прострочення виконання та/або невиконання зобов’язань за договором 

про споживчий кредит: 
  

пеня не передбачено 

штрафи не передбачено 

процентна ставка, яка застосовується при невиконанні зобов’язання щодо 

повернення кредиту 
0,0001% (нуль цілих одна десятитисячна) процентів річних. 

інші платежі 

500,00 грн. (П'ятсот гривень, 00 коп), у разі порушення умов Договору в частині 

необхідності підтвердження свого фінансового стану та спроможності виконати 

зобов’язання за Договором. 

7. Інші важливі правові аспекти 

Споживач має право безкоштовно отримати копію проекту договору про споживчий кредит у письмовій чи електронній формі за своїм вибором. Це положення не 

застосовується у разі відмови кредитодавця від продовження процесу укладання договору зі споживачем. 

Споживач має право відмовитися від договору про споживчий кредит протягом 14 

календарних днів у порядку та на умовах, визначених Законом України "Про 

споживче кредитування". 

так  

Споживач має право достроково повернути споживчий кредит без будь-якої додаткової плати, пов’язаної з достроковим поверненням. Договором про споживчий кредит може 

бути встановлений обов’язок повідомлення кредитодавця про намір дострокового повернення споживчого кредиту з оформленням відповідного документа. 

Умови договору про споживчий кредит можуть відрізнятися від інформації, наведеної в цьому Паспорті споживчого кредиту, та будуть залежати від проведеної 

кредитодавцем оцінки кредитоспроможності споживача з урахуванням, зокрема, наданої ним інформації про майновий та сімейний стан, розмір доходів тощо. 

Дата надання інформації:  Ця інформація зберігає чинність та є актуальною до:  

Підпис кредитодавця: 

 

                              ____________/_______________/ 

                                   (підпис) 

 

    

Підтверджую отримання та ознайомлення з інформацією про умови кредитування та орієнтовну загальну вартість кредиту, надані виходячи із обраних мною умов 

кредитування. 

Підтверджую отримання мною всіх пояснень, необхідних для забезпечення можливості оцінити, чи адаптовано договір до моїх потреб та фінансової ситуації, зокрема шляхом 

роз’яснення наведеної інформації, в тому числі суттєвих характеристик запропонованих послуг та певних наслідків, які вони можуть мати для мене, в тому числі в разі 

невиконання мною зобов’язань за таким договором. 

Підпис споживача: 

 

                                               ____________/_______________/                                                                                                                                                                                  

                                                       (підпис) 

 

 

 

*Інформація заповнюється за наявністі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


