ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Тарифного комітету № 67 від 11.06.2020 р.
діють з 22.07.2020 р.
ТАРИФНИЙ ПАКЕТ НА ВИПУСК ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ НАПЕРЕД ОПЛАЧЕНИХ КАРТОК АТ"АКБ"КОНКОРД" "X-Card"
Тип платіжної картки (картки, ПК)
Термін дії картки
Валюта картки
Географія використання картки
№ з/п
1.
2.
3.
4.
5.

Операції та послуги
Оформлення картки через Канал взаємодії*
Оформлення додаткових карток
Перевипуск картки
Надання, зміна ПІН-коду до наперед оплаченої картки:
Випуск електронних грошей:

Visa Classic Prepaid (без фізичного носія)
5 років
Електронні гроші, виражені в гривнях (UAH)
Територія України, підконтрольна українській
владі
Розмір плати (без ПДВ)
послуга не надається
послуга не надається
послуга не надається
послуга не надається

5.1. - в обмін на готівкові кошти, внесені через каси Банку без використання картки

послуга не надається

5.2. - в обмін на готівкові кошти, внесені через POS-термінали в касах Банку за номером картки

послуга не надається

5.3. - в обмін на готівкові кошти, внесені через ПТКС Банку

послуга не надається

- в обмін на безготівкові кошти, перераховані Користувачем через ПТКС інших організацій, з
5.4.
якими Банк уклав договір на приймання платежів
- в обмін на безготівкові кошти, перераховані Користувачем з використанням сервісів платіжних
5.5.
систем (P2P переказ), через СДО icON25, Privat24
- в обмін на безготівкові кошти, перераховані без використання сервісів платіжних систем (не
5.6.
Р2Р переказ)
6.

Видача готівкових коштів в обмін на електронні гроші з використанням картки (без
погашення електронних грошей) в банкоматах та POS-терміналах українських банків

7.

Погашення електронних грошей:

7.1.

- шляхом безготівкового переказу еквіваленту електронних грошей в гривні на поточний рахунок
Користувача, відкритий в Банку

7.2. - шляхом обміну на готівкові кошти через касу Банку без використання картки
Переказ безготівкових коштів, наданих Користувачу в обмін на електронні гроші:
- на наперед оплачену картку, емітовану Банком (свою або іншого Користувача), через Канал
8.1.
взаємодії або з використанням сервісів платіжних систем (Р2Р переказ)

послуга не надається
послуга не надається
послуга не надається
послуга не надається
2% від суми операції, стягується з поточного рахунку
Користувача, на який здійснюється погашення
електронних грошей
послуга не надається

8.

- на іншу картку через Канал взаємодії, коли банком-еквайером виступає АТ "АКБ "КОНКОРД",
8.2. або з використанням сервісів платіжних систем (P2P переказ), коли еквайером виступає інший
український банк**
8.3. - для поповнення мобільного телефону через Канал взаємодії (сума поповнення від 5 грн)

8.4.
9.
10.

- для оплати за товари, послуги (в т.ч. в мережі Інтернет) з використанням наперед оплаченої
картки (в т.ч. токену) або її реквізитів
Переказ електронних грошей на іншу свою наперед оплачену картку без використання
картки та сервісів платіжних систем
Перегляд залишку електронних грошей, доступних на наперед оплаченій картці через Канал
взаємодії

послуга не надається
послуга не надається
не тарифікується, з 31.01.2020 р. - 2%., стягується за
рахунок належних користувачу електронних прошей
не тарифікується
не тарифікується
не тарифікується

11.

Щомісячна плата за надання послуги GSM-banking

не тарифікується

12.

Надання міні-виписки щодо руху електронних грошей через Канал взаємодії

не тарифікується

13.

Обслуговування наперед оплаченої картки, за якою протягом останніх 6-ти місяців були
відсутні розрахунки

Плата за безпідставне оскарження операції Користувачем (в разі отримання відповідного
повідомлення від платіжної системи)
Плата за додаткові послуги міжнародної платіжної системи (екстрена видача готівки, екстрена
15. заміна картки, послуги з нестандартного проведення авторизації, проведення процедури
арбітражу тощо)
Розблокування наперед оплаченої карти за зверненням Користувача до Контактного центру
16.
або відділення Банку
Плата за проведення розслідування операції з використанням наперед оплаченої карти з
17.
отриманням файлів відеоспостереження з банкомату
18. Обмеження/ліміти по наперед оплаченій картці:
- максимально доступний баланс електронних грошей на наперед оплаченій картці / максимальна
18.1.
сума однієї операції з використанням наперед оплаченої картки
14.

- обсяг видаткових операцій по наперед оплаченій картці (не враховуються операції, виконані без
18.2. використання наперед оплаченої картки: погашення електронних грошей на власну платіжну
картку в Банку або переведення електронних грошей на іншу власну наперед оплачену картку)
- обсяг переказу електронних грошей з використанням наперед оплаченої картки іншим
18.3.
користувачам, власникам наперед оплаченої картки, емітованої Банком
18.4. - кількість активних наперед оплачених карток, випущених по одному номеру мобільного телефона

500 грн., але не більше залишку електронних
грошей на картці, стягується за рахунок належних
користувачу електронних грошей
400 грн., сплачується окремо
Сума фактичних витрат банку згідно
повідомлення платіжної системи
послуга не надається
250 грн., сплачується окремо

14 000 грн.
62 000 грн. протягом календарного року
(з 1 січня по 31 грудня відповідного року)
0 грн.
1 наперед оплачена картка

*Канал взаємодії – сукупність програмно-технічних засобів, які забезпечують ініціювання користувачем оформлення наперед оплаченої картки, здійснення
операцій з електронними грошима, які зберігаються на його обліковому записі. Може бути представлений у вигляді розділу веб-сайту, мобільного
застосунку, SMS-повідомлення тощо.
** За операцією можлива додаткова комісія банка-еквайера

