
Додаток 1

Затверджено

Головою Тарифного комітету ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" 

__________________Кошлата О.Б.

В національній валюті В іноземній валюті *

1.1 Відкриття/ закриття депозитного/ рахунку на вимогу, в т.ч. вкладу на вимогу «Вільні гроші» - Без ПДВ

1.2

1.2.1 за минулий місяць - -

1.2.2 за попередні періоди - Без ПДВ

1.3
Надання довідки про стан депозитного/ рахунку на вимогу, в т.ч. вкладу на вимогу «Вільні гроші» руху на них 

або іншої  інформації по запиту Клієнта 
- Без ПДВ

1.4 Оформлення довіреності на розпорядження рахунком - Без ПДВ

1.5 Видача дублікатів договорів та платіжних документів, завірених Банком - Без ПДВ

2.1 Внесення готівкових коштів

2.2
Видача готівкових коштів, що надійшли на депозитний/ рахунок на вимогу, в т.ч. вкладу на вимогу «Вільні 

гроші», готівковим шляхом
- -

2.3

2.3.1
з депозитного рахунку/ рахунку на вимогу (при поверненні депозиту, який по закінченні строку вкладу 

обліковувався на рахунку на вимогу) (крім випадків, визначених у п. 2.3.2 цих Тарифів)
- -

2.3.2
з депозитного рахунку при поверненні депозитних коштів, що перебували на депозитному рахунку/ на вимогу 

"Вільні Гроші" менше 90 днів
min. 10 UAH/ 1 USD / 1 EUR Без ПДВ

3.1 Зарахування безготівкових коштів на  рахунки - -

3.2
Грошовий переказ за ініціативою Клієнта з депозитного/ з рахунку на вимогу/ з рахунку вкладу на вимогу 

«Вільні гроші», в межах Банку
- -

4.1
Відсоткова ставка для нарахування відсотків по позитивних залишках на рахунку на вимогу (крім Вкладу на 

вимогу "Вільні гроші") % річних
0,00% 0,00% - Без ПДВ

Не тарифікується

Не тарифікується

Частина 4. Відсоткова ставка для нарахування відсотків по позитивних залишках на поточних рахунках:

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

Не тарифікується

Не тарифікується

50 грн.

75 грн.

100 грн.

100 грн.

Частина 3. Безготівкові операції по депозитних рахунках фізичних осіб та вкладних рахунках на вимогу:

Не тарифікується

Не тарифікується

1,0%

Не тарифікується

до Протоколу Тарифного комітету від 09 листопада 2016 року.

 Тарифи ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»  за розрахунково-касове обслуговування депозитних рахунків фізичних осіб та 

вкладних рахунків на вимогу

КОНТАКТ - ЦЕНТР:                                                   

0 800 503 880                                      

(Безкоштовно з мобільних та 

стаціонарних телефонів по Україні)

Отримання виписок про стан депозитного  рахунку на вимогу, в т.ч. вкладу на вимогу «Вільні гроші» на паперовому носії:

Видача готівкових коштів, що надійшли на депозитний/ рахунок на вимогу, в т.ч. вкладу на вимогу «Вільні гроші», безготівковим шляхом: 

ПДВ

Частина 1. Загальні послуги по депозитних рахунках фізичних осіб та вкладних рахунках на вимогу:

Частина 2. Готівкові операції по депозитних рахунках фізичних осіб та вкладних рахунках на вимогу:

Діють з 09 листопада  2016 року

№ Найменування послуги
Тарифи

Примітки


