ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Тарифного комітету №19 від 09.03.2021 р. та
Рішенням КУАП №17 від 09.02.2021 р.
діють з 12.04.2021 року
ТАРИФНИЙ ПАКЕТ НА ВИПУСК ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК АТ"АКБ"КОНКОРД" "ВЕТЕРАН"
Тип платіжної картки (картки, ПК)
Термін дії картки
Валюта рахунку
№ з/п

Операції та послуги

1.
2.
3.

Відкриття рахунку з оформленням картки
Оформлення додаткових карток на ім`я клієнта або 3-х осіб
Перевипуск платіжної картки:
Основної/додаткової за ініціативою клієнта (втрата, пошкодження,
тощо)
Основної/додаткової за ініціативою Банку (потенційна компрометація
та ін.)
Основної платіжної картки по закінченні строку дії
Плата за терміновий випуск/перевипуск основної/додаткової
платіжної картки
Повернення платіжної картки, вилученої банкоматом Банку:

3.1.
3.2.
3.3.
4.
5.
5.1.

протягом 2-х банківських днів

5.2.
6.

після планової інкасації
Нарахування на залишок коштів/обороти по рахунку

6.1.

7.
7.1.

Нарахування процентів на залишок коштів на рахунку

Процентна ставка за користування Кредитним лімітом (овердрафтом)

8.
8.1.
8.2.
9.
9.1.
9.2.
9.3.

в касах відділень Банку без використання картки [4]

9.4.

в касах банків-партнерів та інших українських банків [2]

в касах та банкоматах закордонних банків [2]
Переказ коштів:
На рахунки підприємств, які відкрито в Банку: Благодійної організації
"БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "БІРЖА БЛАГОДІЙНОСТІ "ДОБРОДІЙ", ТОВ
10.1.
"Фрегат ТВ", ТОВ "Мега Лінк", ТОВ "Інтелект Дніпро телеком", ТОВ
"Телеміст"
10.2. на карти Банку за допомогою банкоматів:
10.2.1. АТ «АКБ «КОНКОРД»
10.2.2. банків-партнерів
10.3. на власні рахунки, які відкрито в Банку
9.5.
10.

10.4.

Порядок сплати

5 років
UAH
Розмір плати (без
ПДВ)
послуга не надається
послуга не надається

списання з рахунку

послуга не надається

списання з рахунку

не тарифікується

-

послуга не надається

-

послуга не надається

-

200 грн.
не тарифікується

окремим розрахунковим
документом в день надання
послуги
-

7%

виплачується в
передостанній робочий
день місяця, з утриманням
відповідних податків, на
залишок коштів від 100грн.

послуга не надається

-

0,1% на день

списання з рахунку

не тарифікується

-

не тарифікується

-

Умови надання Кредитного ліміту / Санкціонованого овердрафту

Плата за супроводження несанкціонованої заборгованості (від суми
заборгованості)
Поповнення рахунку:
в готівковій формі
в безготівковій формі
Видача коштів з рахунку:
в касах та банкоматах Банку
в банкоматах інших українських банків

7.2.

MC Debit Unembossed
MC Debit Standard [1]

на інші рахунки (крім переказів в СДО icON25)

10.5. безготівкових розрахунків в торгівельно-сервісній мережі
10.5.1. за допомогою сервісу р2р Банку
10.5.2. за допомогою сервісу р2р інших банків

1,5% + 50 грн.

окремим розрахунковим
документом в день надання
послуги
списання з рахунку, під час
відображення операції на
рахунку

не тарифікується

-

послуга не надається

окремим розрахунковим
документом
списання з рахунку, під час
відображення операції на
рахунку

1% + 10 грн.
не тарифікується

не тарифікується
1% min 5 грн.
не тарифікується
не тарифікується
0,5%

13.
14.
14.1.

Зміна ПІН-коду в АТМ за наявності технічної можливості (під АТМ в
даному пункті Тарифів та в Виписці слід розуміти Банкомати та
5 грн.
платіжні термінали)
Отримання інформації про залишок коштів на рахунку (кожен запит та за наявності технічної
перегляд балансу (Витратного ліміту) на екрані або на чеку в
не тарифікується
Банкоматах, платіжних терміналах
Щомісячна плата за надання послуги GSM-banking [3]
не тарифікується
Надання довідки про наявність та стан рахунку:
Довідка українською мовою
50 грн.

14.2.

Довідка англійською мовою

14.3.

Надання щомісячних виписок по рахунку (один раз на місяць)
Конвертація коштів, якщо розрахункова валюта операції відрізняється
від валюти рахунку

11.
12.
12.1.

15.

16.

Обслуговування недіючого рахунку [5]

17.

Плата за безпідставне оскарження операції Клієнтом (в разі
отримання відповідного повідомлення від платіжної системи)

18.

Плата за додаткові послуги міжнародної платіжної системи (екстрена
видача готівки, екстрена заміна картки, послуги з нестандартного
проведення авторизації, проведення процедури арбітражу тощо)

списання з рахунку, під час
відображення операції на
рахунку
-

не тарифікується

окремим розрахунковим
документом за кожну
довідку
-

не тарифікується

-

99 грн. але не більше
залишку власних коштів
на рахунку (з
22.07.2020р.)

щомісячно списання з
рахунку виключно за
рахунок власних коштів

100 грн.

400 грн.
окремим розрахунковим
Сума фактичних витрат
документом. Сплачується в
банку згідно
день надання послуги
повідомлення платіжної
системи

Розблокування платіжної карти за зверненням власника платіжної
списання з рахунку
10 грн.
карти
Плата за проведення розслідування операції з використанням
окремим розрахунковим
20.
платіжної картки з отриманням файлів відеоспостереження з
250 грн.
документом в день надання
банкомату
послуги
* проценти нараховуються щоденно згідно умов договору. При нарахуванні процентів використовується метод математичного
округлення до сотих (двох знаків після коми)
[1] MasterCard Debit Standard з 14.12.2016 р. не оформлюються, тільки для діючих
[2] - по операціях – можлива комісія банка екваєра
19.

[3] - SMS не надсилаються за операціями на суму до 100 грн, окрім повідомлень про невдалу транзакцію з використанням картки.
[4] - при закритті рахунку із залишком до 100 UAH - не тарифікується
[5] - Недіючим вважається рахунок, залишок коштів на якому менше 300 грн., та по якому протягом шести місяців та більше на було
жодного зарахування або списання коштів (крім списання комісій по рахунку). У випадку, коли залишок коштів на рахунку менше
встановленого тарифу, комісія списується у розмірі залишку коштів на рахунку
Ліміти за операціями з використанням платіжних карток в календарний місяць: видача коштів з рахунку в касах та банкоматах - 30 000
грн., здійснення безготівкових розрахунків в торгівельно-сервісній мережі – 30 000 грн., розрахунки у мережі Internet – 5 000 грн. Сума
ліміту розрахунків у мережі Internet враховується в ліміт здійснення безготівкових розрахунків в торгівельно-сервісній мережі.

