
Додаток 1

Затверджено

Головою Тарифного комітету ПуАТ "КБ "АККОРДБАНК" 

__________________Баклаєва В.О.

Діють з 03 травня 2023 року

в національній валюті в іноземній валюті *

1.1 Прийом платежів на користь юридичних осіб ( крім п. 1.2 Тарифів): 1% (min 30 грн) - Від суми платежу Без ПДВ

за навчання /проживання в гуртожитку 0,5% (min 10 грн) - Від суми платежу Без ПДВ

на користь ВНЗ: Одеський національний морський університет, Одеська національна морська академія, 

Одеська державна академія будівництва та архітектури
0,3% (min 10 грн) - Від суми платежу Без ПДВ

на користь ВНЗ:  Одеський національний медичний університет (ЄДРПОУ 02010801):за навчання р/р 

UA428201720313251003201007338; за проживання в гуртожитках  р/р UA438201720313221003202007338
0,5% (min 15 грн) - Від суми платежу Без ПДВ

за туристичні послуги на користь туристичних агентств / туроператорів 0,2% (min 15 грн) - Від суми платежу Без ПДВ

за туристичні послуги на користь туристичних агентств / туроператорів (м. Миколаїв) - Без ПДВ

до 15 000,00 грн. 13,00 грн. - За кожен платіж Без ПДВ

від 15 000,01 і більше 0,2% - Від суми платежу Без ПДВ

погашення кредиту на рахунки іншого банку 1% (min 20 грн, max 1500 грн.) - Від суми платежу Без ПДВ

за адміністративні правопорушення (штраф) 1 % (min 20 грн) - Від суми платежу Без ПДВ

за нотаріальні послуги на користь Міністерства Юстиції України, платежі до бюджету 1 % (min 20 грн) - Від суми платежу Без ПДВ

до 500 000 грн 0,2% (min 1 000 грн) - Від суми платежу Без ПДВ

від 500 000,01 до 1 000 000 грн 0,25% (min 1 600 грн) - Від суми платежу Без ПДВ

Від 1 000 000,01 грн та більше 0,30% - Від суми платежу Без ПДВ

до 120 000,00 грн.
0,3% (max 150 грн),після 16:00 0,3% 

(min 150 грн, max 3000 грн.)
- Від суми платежу Без ПДВ

на користь дошкільних навчальних закладів ( в т.ч. благодійні внески на користь дошкільних навчальних  

закладів)
10,00 грн - За кожен платіж Без ПДВ

на користь комунальних підприємств при пред'явленні діючої пенсійної платіжної картки ПуАТ "КБ" 

АКОРДБАНК" 
Не тарифікується Не надається Без ПДВ

2.1 Прийом платежів на користь юридичних осіб з якими укладено договір згідно умов Договору -

2.2
Прийом платежів на користь:  "Воля Кабель" , "Укртелеком", "Ланет", "Цифрал",  "FreshTEL",, "Домашній 

Телеком" та інші.
15,00 грн За кожен платіж Без ПДВ

2.3
Прийом платежів на користь мобільних операторів (ПрАТ "Київстар", ПрАТ "МТС Украна"(Vodafone), ТОВ 

"Лайфселл" (Lifecell), ТОВ "Інтертелеком"(CDMA), Тримоб, Travelsim)
1,50% (min 10 грн) - Від суми платежу Без ПДВ

2.4
Платежі на користь ТОВ»Одесагаз», ПАТ «Одесаобленерго Чорноморський РЕМ», ПП Яворський В.В, КП 

«МУЖКХ», КП «Чорноморськводоканал», КП «Чорноморськтеплоенерго» 
0,5% (min 10 грн) - Від суми платежу Без ПДВ

2.5
Прийом комунальних платежів на користь ПАТ "Херсонгаз", ПАТ ЕК "Херсонобенерго", КП "Херсон 

теплоенерго" та інших компаній в системі "СОНАР" 
1 %, минимум 10,00 грн. - За кожен платіж Без ПДВ

2.6 Поповнення ПК VISA/Mastercard (за номером картки),емітованих іншими українськими банками 1,5% + 10,00 грн - Від суми платежу Без ПДВ

2.7 Грошовий переказ для погашення кредиту, виданого ПуАТ "КБ" АКОРДБАНК" Без ПДВ

3.1

3.1.1 За умови виконання платежу з комісією BEN/ SHA/OUR - 1%
min 15 USD/EUR в інших валют min. 

20 USD
Без ПДВ

3.1.2 За умови виконання платежу з комісією OUR (Full Payment) -
Комісія за переказ п. 3.1.1. + 40 

USD

3.2 Видача готівкових коштів ч/з касу Банку (без відкриття поточного рахунку)
min 10 грн / min 5 USD/EUR / min 5 

USD ( інші валюти) 
Без ПДВ

3.3
Комісійна винагорода від прийому переказів фізичних осіб  по внутрішньобанківський платіжній системі 

«АКОРДБАНК-ЕКСПРЕС»
0,5% (min10 грн.) -

Комісія сплачується платником в 

момент проведення операції
Без ПДВ

3.4 Відправлення та виплата переказів за допомогою міжнародних платіжних систем -
За тарифами міжнародних 

платіжних систем
Без ПДВ

3.5 Продаж бланків векселів 30 грн. не надається За один бланк
 Без ПДВ

Конвертації однієї іноземної валюти в іншу в касах Банку (гривневий еквівалент вхідної валюти по курсу 

НБУ).

до 30 000,00 - 1,50% Без ПДВ

від 30 000,01 до 110 000,00 - 0,50% Без ПДВ

понад 110 000,00 - 0,10% Без ПДВ

3.7 Приймання на інкасо банкнот іноземних держав з одночасним відшкодуванням вартості цих банкнот - 15 % (min 100 грн) Без ПДВ

3.8 Приймання на інкасо банкнот іноземних держав з відтермінуванням виплати - 10% (min 100 грн) Без ПДВ

3.9 Визначення та підтвердження справжності та платіжності банкнот в іноземній валюті - 1,00  грн (min 10 грн) за банкноту Без ПДВ

3.10
Обмін розмінної монети на банкноти та зворотній обмін (в т.ч. обмін банкнот одного номіналу на банкноти 

іншого номіналу за наявності) у національній валюті
2%  min 15,00 грн - Без ПДВ

3.11
Видача дублікатів платіжних документів/ уточнення платежу/зміна умов платежу/розшук переказу, 

відправленого з Банку (за письмовою заявою Клієнта)
Без ПДВ

 *Комісійна винагорода за проведення операцій по рахункам в іноземній валюті стягується у гривні за офіційним курсом  НБУ, встановленому на день проведення операції

до Протоколу Тарифного комітету від  02 травня 2023 року

Прийом платежів на користь юридичних осіб:

 Тарифи ПуАТ «КБ«АКОРДБАНК»» за розрахунково-касове обслуговування фізичних осіб без відкриття 

поточних рахунків  для відділень Південного  регіону (м. Одеса, м. Херсон, м. Черноморск, м. Миколаїв)

№ Найменування послуги

тарифи

Примітки

1.2

КОНТАКТ - ЦЕНТР:                                                    0 

800 503 880                                                    
(Безкоштовно з мобільних та стаціонарних телефонів 

по Україні)

2 Комісія за вихідні платежі списується за наступними варіантами: OUR – усі витрати за рахунок відправника; BEN – усі витрати за рахунок бенефіціара;  SHA – витрати Банку – за рахунок Кореспондента, усі інші витрати та комісії – за рахунок бенефіціара; OUR (Full 

Payment) - надходження коштів на рахунок отримувача -  у повному обсязі . Банк залишає за собою право утримувати спеціальну та додаткову комісію, якщо виконання операції потребує додаткового обсягу послуг/робіт.

20 грн.

ПДВ

не тарифікується

Частина 3.Інші  послуги

Частина 2. Прийом платежів  від фізичних осіб на користь юридичних осіб з укладанням договору з Отримувачем коштів:

Частина 1. Прийом платежів  від фізичних осіб на користь юридичних осіб без укладання договору із Отримувачем коштів:

0,75%

3.6

Грошовий переказ без відкриття рахунку на користь інших фізичних/ юридичних осіб за межі України 1

на користь забудовника ТДВ "ВБМО "ОДЕСБУД" (ЄДРПОУ 31768648)

на користь компаній - забудовників, автосалонів за купівлю автомобіля (при сумі платежу від 80 000,00 грн.):

Згідно режиму роботи каси Банку


