
                                                                                            

Додаток 1

Затверджено

Головою Тарифного комітету ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" 

__________________Баклаєва В.О.

В національній валюті В іноземній валюті *

1.1 Відкриття поточного рахунку (гривня) 100 грн. -
Комісія сплачується за кожний 

рахунок
Без ПДВ

1.2 Закриття поточного рахунку Не тарифікується - - -

1.3 Надання офіційної довідки на фірмовому бланку про стан та рух коштів на рахунку 1 75 грн. - За кожну довідку Без ПДВ

1.4
Надання офіційної довідки на фірмовому бланку про стан поточного рахунку, руху на  ньому або ін. інформації  

пов’язаної з розрахунково - касовим обслуговуванням рахунку, на запит Клієнта
150 грн. - За кожну довідку Без ПДВ

1.5 Надання виписок про стан поточного рахунку на паперовому носії (за попередні періоди) 50 грн. - За кожний документ Без ПДВ

1.6 Видача дублікатів договорів та платіжних документів, завірених Банком 100 грн. - За кожний документ Без ПДВ

1.7 Уточнення  платежу/ відкликання платежу / проведення розслідування за платежем 200 грн. - За кожний документ Без ПДВ

1.8 Оформлення платіжних документів Клієнту технічними засобами Банку (на вимогу Клієнта) 20 грн. - За кожний документ Без ПДВ

2.1 Внесення готівкових коштів на поточний рахунок Власником та /або  Розпорядником рахунку через касу відділення. 0,5% min. 10 грн -

3.1 Переказ коштів з поточного рахунку в національній валюті за дорученням Клієнта***:

3.1.1 На рахунки фізичних або юридичних осіб в ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" 0,3% (min. 20 грн) -

3.1.2 На рахунки фізичних або юридичних осіб в інших банках 0,5% (min. 20 грн) -

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

1 Довідка про закриття рахунку в день закриття рахунку – не тарифікується.

до Протоколу Тарифного комітету від 22 вересня 2020 року.

                              КОНТАКТ - ЦЕНТР:                                                                  

                                        0 800 503 880                                              

                    (Безкоштовно з мобільних та 

стаціонарних телефонів по Україні)

Тарифи
ПДВ

Діють з 23 вересня 2020 року

№

***Кошти, отримані до 17:30 поточного дня перераховуються на рахунки фізичних або юридичних осіб в інші Банки - день в день. Кошти, отримані після 17-30, перераховуються на рахунки фізичних або юридичних осіб в інші Банки 

- наступного робочого дня

Примітки

Частина 3. Безготівкові операції по поточних рахунках фізичних осіб :

Тарифи за розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків фізичних осіб - кандидатів у депутати, кандидатів на 

посаду сільського, селищного, міського голови для клієнтів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»

Найменування послуги

Частина 2. Готівкові операції по поточних рахунках фізичних осіб:

Частина 1. Загальні послуги по поточних рахунках:


