
в національній валюті 
в іноземній 

валюті
1

1.1. Підключення до системи Інтернет-Банкінг -

1.2. Обслуговування системи Інтернет-Банкінг -

- на рахунки фізичних осіб

- на інші рахунки

2.2. Плата за перекази на рахунки за межі ПуАТ "КБ 

"АКОРДБАНК" 
3

(окрім переказів на картки інших банків)

2.3.

- з карткового рахунку, відкритого в рамках продукту 

"Найкраща картка"

- з будь-яких інших рахунків 

2.4.  Плата за купівлю/продаж/обмін безготівкової іноземної 

валюти
1 -

3.1. Поповнення мобільного рахунку (ПрАТ "Київстар", ПрАТ 

«ВФ Україна» (Vodafone), ТОВ "Лайфселл" (Lifecell), ТОВ 

"Інтертелеком"(CDMA)) та інші.
-

3.2. Прийом платежів на користь: "Воля Кабель" , "Ланет",

"Домашній Телеком", "VEGA", "Фрінет", "Тріолан" та інші. -

3.3. Оплата штрафів за порушення ПДР -

4.1. Видача дублікатів договорів та платіжних документів, 

завірених Банком, за операціями, ініційованими засобами 

Системи Інтернет-Банкінг 

-

4.2. Уточнення платежу за операціями, іціційованими засобами 

Системи Інтернет-Банкінг
-

В Системі Інтернет-Банкінг заборонені:

- перекази коштів на рахунки юридичних осіб/фізичних

осіб-підприємців з метою надання фінансової допомоги,

поповнення статутного капіталу, купівлі/продажу частки в

статутному капіталі,тощо; 

- перекази, щодо яких, зокрема (але не виключно),

відповідно до діючого законодавства України у сфері

фінансового моніторингу існують вимоги поглибленого

вивчення, з`ясування джерел походження коштів.

Для здійснення таких переказів необхідно звернутись на

відділення Банку.

Не тарифікується

1
 Операції доступні лише у межах власних рахунків.

2
 Для наступних тарифів послуга тарифікується як "за рахунок власних коштів":

- Тарифи по випуску та обслуговуванню зарплатних платіжних карток для клієнтів ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" в рамках продукту "Зарплатний - Вільний"_(UAH)

- Тарифи по випуску та обслуговуванню зарплатних платіжних карток для клієнтів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в рамках проудкту "Зарплатний_7%" _(UAH)

- Тарифи по випуску та обслуговуванню платіжних карток для співробітників ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"

3  
У разі повернення коштів через невірне зазначення реквізитів Клієнтом для переказу коштів комісія за переказ не повертається. 

4
 Накопичувальна сума переказів на картки інших банків  за поточний календарний місяць, здійснених засобами системи ІБ та/або через інші сервіси, по усіх картках клієнта в рамках продукту "Найкраща 

картка"

5
 Загальна кількість платежів, які були здійснені на користь будь-якого оператора мобільного зв'язку протягом поточного календарного місяця

Не тарифікується

за рахунок власних коштів - 0,5% (max. 5000 грн.) 

за рахунок кредитних  коштів  - 4%
2

Плата за перекази на картки інших банків: 

за рахунок власних коштів:

- до 100 000 грн/міс
4
 - не тарифікується

- більше 100 000,01 грн/міс
4
 - 0,5% + 5 грн.; 

за рахунок кредитних коштів - 4%

за рахунок власних коштів - 0,5% + 5 грн.; 

за рахунок кредитних коштів - 4%
2

4. Інші послуги

Не тарифікується

Не тарифікується

2. Комісії за безготівкові перекази грошових коштів у системі Інтернет-Банкінг з поточних та карткових рахунків 

2.1.   Плата за перекази в межах ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (в т.ч. на картки в межах банку)

за рахунок власних коштів - не тарифікується; 

за рахунок кредитних коштів - 4%
2

за рахунок власних коштів - 0,3% (max. 3500 грн.)

за рахунок кредитних  коштів  - 4%
2

Не тарифікується

3. Комісії за оплату послуг у системі Інтернет-Банкінг з поточних та карткових рахунків

До 10 платежів
5
/міс- не тарифікується

більше 10 платежів/міс- 5 грн за платіж

До 10 платежів/міс- не тарифікується

більше 10 платежів/міс- 5 грн за платіж

Не тарифікується

1. Розрахункове обслуговування у системі Інтернет-Банкінг 

Тарифи на підключення, обслуговування і проведення операцій у Cистемі Інтернет-Банкінг для фізичних осіб - 

клієнтів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 

Діють з 01.05.2023

Операції та послуги

Тарифи

Примітки


