Додаток 4
до Протоколу Тарифного комітету від 21 липня 2022 року.
Затверджено
Головою Тарифного комітету ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"
__________________Баклаєва В.О.

Тарифи ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків фізичних
осіб для Клієнтів Південно-Східного регіону (м. Дніпро, м. Кривий Ріг, м. Запоріжжя, м. Павлоград, м.
Кам`янське, м. Мелітополь, м. Маріуполь, м.Жовті Води, м. Нікополь)

КОНТАКТ - ЦЕНТР: 0 800 503 880
(Безкоштовно з мобільних та стаціонарних телефонів по
Україні)

Діють з 25 липня 2022 року
Тарифи
№

Найменування послуги

В національній валюті

В іноземній валюті *

Примітки

ПДВ

Частина 1. Загальні послуги по поточних рахунках:
1.1

1.2

1.3

Відкриття поточного рахунку в валютах: гривнях, долар США, Євро,швейцарських франках,
російських рублях,фунтах стерлінгів, японських єнах, польських злотих,канадських доларах.

Комісія сплачується одноразово при
відкритті першого поточного рахунку у
відділенні ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"
Комісія сплачується одноразово при
відкритті кожного наступного поточного
рахунку у відділенні ПуАТ "КБ
"АКОРДБАНК"

100 грн.

Відкриття наступного поточного рахунку в валютах:гривнях, долар США, Євро,швейцарських
франках, російських рублях,фунтах стерлінгів, японських єнах, польських злотих,канадських
доларах.
Відкриття, закриття поточного рахунку з метою:
- відправки та виплати переказів за міжнародними платіжними системами (окрім системи
SWIFT)
- відправки переказів (в іноземній валюті) за міжнародною системою SWIFT
- розміщення коштів на депозитний рахунок в іноземній валюті засобами Системи ІнтернетБанкінг

20 грн.

Не тарифікується

-

Без ПДВ

Без ПДВ

-

1.4

Закриття поточного рахунку

Не тарифікується

-

-

1.5

Надання офіційної довідки на фірмовому бланку про стан та рух коштів на рахунку 1

75 грн.

За кожну довідку

Без ПДВ

1.6

Надання офіційної довідки на фірмовому бланку про стан поточного рахунку, руху коштів на
ньому, або ін. інформації пов’язаної з розрахунково - касовим обслуговуванням рахунку, на
запит Клієнта

150 грн.

За кожну довідку

Без ПДВ

1.7

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

50 грн.

-

Без ПДВ

100 грн.

За кожний документ

Без ПДВ

1.8

Видача дублікатів договорів та платіжних документів, завірених Банком
Уточнення платежу/ відкликання платежу/ проведення розслідування за платежем/ зміна
1.9
дати валютування переказу
Оформлення платіжних документів Клієнту технічними засобами Банку (на вимогу Клієнта) в
1.10
т.ч. SWIFT повідомлення
Частина 2. Готівкові операції по поточних рахунках фізичних осіб:
Внесення готівкових коштів на поточний рахунок Власником рахунку та /або Довіреною
2.1
особою через касу відділення в межах одного населеного пункту
Внесення готівкових коштів на поточний рахунок Власником рахунку та /або Довіреною
2.2
особою через касу відділення ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" в інших населених пунктах (окрім того,
в якому відкрито рахунок)
Внесення готівкових коштів на поточний рахунок в національній валюті третьою особою
2.3
(окрім осіб, що мають, довіреність на право розпорядження рахунком):
Видача готівки з поточного рахунку (крім п.2.4.Тарифів):
2.4
2.4.1

при безготівковому надходженні на рахунок:

При готівковому надходженні на рахунок
Видача готівкових коштів з поточного рахунку, що були зараховані на поточний рахунок:
при поверненні депозиту та відсотків, який було оформлено у відділенні Банку
при поверненні депозиту, який був зарахований на поточний рахунок з вкладного рахунку
засобами Системи Інтернет-Банкінг
кошти, що надійшли по міжнародним платіжним системам та міжнародним платіжним
2.5
системам грошових переказів з якими співпрацює Банк (окрім системи грошових переказів
SWIFT)
кошти, що залишились від купівлі/ продажу /конверсії іноземної валюти на МВРУ (у разі
готівкового надходження коштів в іноземній валюті до каси Банку)
кредитні кошти в рамках кредитного договору з ПуАТ "КБ" АКОРДБАНК"
Частина 3. Безготівкові операції по поточних рахунках фізичних осіб**:
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"
на рахунки фізичних або юридичних осіб в інших банках
3.1.2 до 500 000 грн
від 500 000,01 та більше
на власні поточні, депозитні, карткові рахунки (крім карткового продукту "Вільні гроші") в ПуАТ
3.1.3
"КБ "АКОРДБАНК"
3.1.4 Переказ кредитних коштів на рахунок автосалону

200 грн.

2 000 грн.

За кожний документ

Без ПДВ

20 грн.

60 грн.

За кожний документ

Без ПДВ

Не тарифікується
0,5% min. 10 грн

Не надається

Без ПДВ

0,75% min. 10 грн

Не надається

Без ПДВ

1% (min. 20 грн.)

1% (min. 10 USD/ EUR)

3.1.5

Переказ з поточного рахунку на рахунок кредитної заборгованості фізичної особи

3.1.6

Переказ коштів з поточного рахунку в національній валюті за дорученням Клієнта:
на рахунки юридичних /фізичних осіб підприємців з призначенням : «надання фінансової
допомоги / поповнення статутного капіталу/купівлі - продаж частки в статутному капіталі».

3.2

Не тарифікується

0,3%
0,5%
0,50%

-

Не тарифікується

-

299 грн.

-

Не тарифікується

-

0,8% min 20.00 грн

-

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

Без ПДВ

min. 20 грн., max. 2000 грн.

Без ПДВ

Без ПДВ

Без ПДВ

За кожний платіж

-

1%

-

0,7%

min. 25 USD/ EUR; для платежів в GBP min
65 USD ; для платежів в CAD min 120
USD; в інших валютах min. 25 USD

За умови виконання платежу в USD з комісією типу OUROUR (Full Payment)

-

Комісія за переказ п.
3.2.1., 3.2.2. + 40 USD

На власні поточні, депозитні, карткові рахунки в ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"

-

Не тарифікується

1000 грн

-

Комісія утримується додатково до
комісій, вказаної в п. 3.2.2.

Без ПДВ

0 % річних

0 % річних

-

-

3.2.1

На рахунки фізичних або юридичних осіб в інших банках за межами України (За умови
виконання платежу з комісією BEN/ SHA/OUR)

3.2.2

На рахунки фізичних або юридичних осіб в інших банках за межами України 2
рамках Е- ЛІМІТУ НБУ (За умови виконання платежу з комісією BEN/ SHA/OUR)

3.2.3
3.2.4

3.4

За кожний платіж
min. 20 грн.

min. 15 USD/ EUR; для платежів в GBP min
65 USD ; для платежів в CAD min 120
USD; в інших валютах min. 25 USD

2

3.3

Без ПДВ

Не тарифікується

2.4.2

в

Перевірка документів для здійснення переказу за кордон в рамках Е ліміту на суму від 20 000
євро або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за курсом НБУ
Нарахування відсотків за користування коштами, що знаходяться на поточному рахунку
(річних) 3

Без ПДВ

Без ПДВ

Тарифи
№

Найменування послуги

В національній валюті

В іноземній валюті *

Примітки

ПДВ

Частина 4. Додаткові послуги фізичним особам:
Надання розрахунково - касової послуги при проведені розрахунків між фізичними особами - резидентами України за угодами купівлі – продажу (позики, оренди, дарування) понад граничні суми
4.1
готівкових розрахунків ,в т.ч., що підлягають нотаріальному посвідченню:
4.1.1 відкриття поточного рахунку
100 грн.
Кожному учаснику угоди
Без ПДВ
4.1.2 відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу)
100 грн.
Кожному учаснику угоди
Без ПДВ
4.1.3 внесення готівки на поточний/ рахунок умовного зберігання (ескроу) покупця:
0,2% (min.200 грн)
Без ПДВ
перерахування коштів з поточного /рахунку умовного зберігання (ескроу) покупця на рахунки
4.1.4 продавців в ПуАТ"КБ "АКОРДБАНК" ( у разі готівкового надходження коштів на рахунок
Не тарифікується
покупця)
перерахування коштів з поточного /рахунку умовного зберігання (ескроу) покупця на рахунки
4.1.5 продавців в ПуАТ"КБ "АКОРДБАНК" ( у разі безготівкового надходження коштів на рахунок
0,2% (min.200 грн)
Без ПДВ
покупця)
перерахування коштів з з поточного /рахунку умовного зберігання (ескроу) на рахунки
4.1.6
зг.п.3.1.2
продавців в інші банки
видача готівкових коштів з поточного рахунку продавців та /або рахунок умовного зберігання
4.1.7
Не тарифікується
(ескроу) покупця
Розрахунково -касове обслуговування фізичних осіб - Пакет «Туристичний»:
4.2
100,00 грн.
4.2.1 відкриття поточного рахунку
Без ПДВ
0,2%
4.2.2 внесення готівкових коштів на поточний рахунок Клієнта
min. 100,00 грн.
Без ПДВ
надання офіційної довідки на фірмовому бланку про стан поточного рахунку, рух коштів на
100,00 грн.
4.2.3
Без ПДВ
ньому
Не тарифікується
4.2.4 Видача коштів з поточного рахунку, що були внесені готівкою
240,00 грн.
4.3
Без ПДВ
Ведення неактивного поточного рахунку 4
Частина 5. Операції з іноземною валютою:
5.1
Купівля безготівкової іноземної валюти на МВРУ
0,5%
Без ПДВ
min. 100 грн.
Купівля безготівкової іноземної валюти на МВРУ для подальшого розміщення на депозитний
5.2
Не тарифікується
Без ПДВ
вклад строком від 3 місяців (Постанова НБУ № 18).
5.3
Продаж безготівкової іноземної валюти на МВРУ
0,5%
min. 100 грн.
Без ПДВ
5.4
Конверсія однієї безготівкової іноземної валюти в іншу за заявою Клієнта
0,2%
Без ПДВ
* Комісійна винагорода за проведення операцій по рахункам в іноземній валюті утримується в гривні за офіційним курсом НБУ, встановленому на день проведення операції
** 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»
1

Довідка про закриття рахунку в день закриття рахунку – не тарифікується.
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; OUROUR (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.
2

3

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, та рахунків в
рамках пакету "Туристичний".
4

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.

