
                                                                                            

Додаток 1

Затверджено

Головою Тарифного комітету ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" 

__________________Баклаєва В.О.

В національній валюті В іноземній валюті *

1.1
Відкриття поточного рахунку в валютах: гривнях, долар США, Євро,швейцарських 

франках, російських рублях,фунтах стерлінгів, японських єнах, польських злотих

Комісія сплачується одноразово  при відкриті 

першого поточного  рахунку у відділенні ПуАТ 

"КБ "АКОРДБАНК" 

Без ПДВ

1.2

Відкриття наступного поточного рахунку в валютах:гривнях,  долар США, 

Євро,швейцарських франках, російських рублях,фунтах стерлінгів, японських єнах, 

польських злотих

Комісія сплачується одноразово  при відкриті 

кожного наступного поточного  рахунку у 

відділенні ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" 

Без ПДВ

1.3 Закриття поточного рахунку - -

1.4 Надання офіційної довідки на фірмовому бланку про стан та рух коштів на рахунку 
2 За кожну довідку Без ПДВ

1.5

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

За кожну довідку Без ПДВ

1.6
Надання виписок про стан поточного рахунку на паперовому носії (за попередні 

періоди)
- Без ПДВ

1.7 Видача дублікатів договорів та платіжних документів, завірених Банком За кожний документ Без ПДВ

1.8
Уточнення  платежу/ відкликання платежу / проведення розслідування за платежем / 

зміна дати валютування переказу
100грн. 500 грн. За кожний документ Без ПДВ

1.9
Оформлення платіжних документів Клієнту технічними засобами Банку (на вимогу 

Клієнта) в т.ч. SWIFT повідомлення
20 грн. 60 грн. За кожний документ Без ПДВ

1.10 Ведення неактивного поточного рахунку 
3 Без ПДВ

2.1 Внесення готівкових коштів на поточний рахунок

2.2 Видача готівки  з поточного рахунку 

3.1 Безготівкове зарахування коштів на поточний рахунок

3.2
Переказ коштів з поточного рахунку в національній валюті за дорученням 

Клієнта:

3.2.1 На рахунки фізичних або юридичних осіб в ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" 0,3% - min. 350 грн., max. 1000 грн. Без ПДВ

3.2.2 На рахунки фізичних або юридичних осіб в інших банках 0,5% - min. 350 грн. Без ПДВ

3.3

3.3.1 На рахунки фізичних або юридичних осіб в ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" - 0,3% min. 350 грн., max. 1000 грн. Без ПДВ

3.3.2

3.3.2.1 За умови виконання платежу з комісією BEN/ SHA/OUR - 1%

min. 25 USD/ EUR, для платежів в GBP

min 65 USD; в інших валютах min. 25

USD

Без ПДВ

3.3.2.2 За умови виконання платежу з комісією OUR (Full Payment) -
Комісія за переказ п. 

3.3.2.1. , 3.3.4. + 40 USD
Без ПДВ

3.3.3 На власні поточні, депозитні, карткові рахунки в ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" - Не тарифікується

3.3.4 На власні поточні рахунки в інших Банках - 1%

min. 25 USD/ EUR, для платежів в GBP

min 65 USD; в інших валютах min. 25

USD

Без ПДВ

3.4 Нарахування відсотків за користування коштами, що знаходяться на поточному 

рахунку (річних) 
5

0 % річних 0 % річних - -

4.1 Купівля безготівкової іноземної валюти на МВРУ - 0,5% (min. 100 грн ) Без ПДВ

4.2 Продаж безготівкової іноземної валюти на МВРУ - 0,7% (min. 100 грн ) Без ПДВ

4.3 Конверсія однієї безготівкової іноземної валюти в іншу за заявою Клієнта - 0,2% Без ПДВ

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

5
 Від середньоденних залишків на рахунку за місяць. Відсотки нараховуються в останній день місяця. Відсотки не нараховуються на залишки на рахунках, відкритих для проведення розрахунків за нотаріально посвідченими угодами.

На рахунки фізичних або юридичних осіб в інших банках  
4

3 
 Комісія сплачується щороку, якщо за результатами щорічної інвентаризації станом на 01 листопада встановлено, що протягом останнього року (в період з 01 листопада попереднього року по 31 жовтня поточного року, включно) за 

поточним рахунком відсутні будь-які операції (крім операцій, ініційованих Банком). Якщо залишок на поточному рахунку менше встановленого розміру комісії, комісія встановлюється в розмірі залишку на даному рахунку.

4
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.

1
 У випадку бажання Клієнта відкрити рахунок в іноземній валюті за наявності  у нього раніше відкритого рахунку в національній валюті, кожний новий  рахунок в іноземній валюті відкривається за тарифом визначеним у п. 1.2 Тарифів

***Вхідні та вихідні перекази для фізичних осіб резидентів та нерезидентів виконуються з урахуванням обмежень встановлених нормативними документами НБУ.

Не передбачено

50 грн.

Тарифи ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»  за розрахунково-касове обслуговування поточних 

рахунків фізичних осіб  нерезидентів - інвесторів.

до Протоколу Тарифного комітету від 23 квітня 2021 р. 

20 грн.

75 грн.

Діють з 30 квітня 2021 р. 

№

 КОНТАКТ - ЦЕНТР:                                                                      

0 800 503 880                                                                          

(Безкоштовно з мобільних та стаціонарних телефонів по Україні)

Примітки

150 грн.

Частина 1. Загальні послуги по поточних рахунках:

Не тарифікується

Найменування послуги *** ПДВ
Тарифи 

Не тарифікується

**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»

Частина 4. Операції з іноземною валютою:

Переказ коштів з поточного рахунку в іноземній валюті за дорученням Клієнта:

2
 Довідка про закриття рахунку в день закриття рахунку – не тарифікується.

100 грн.

Частина 3. Безготівкові операції по поточних рахунках фізичних осіб **:

50 грн.

Частина 2. Готівкові операції по поточних рахунках фізичних осіб:

240  грн. 


