Тарифи
з розрахунково-касового обслуговування в національній валюті банківських
рахунків умовного зберігання (ескроу)
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та приватних нотаріусів
(у разі відкриття рахунку з метою надання послуг, продаж
товарів/нерухомості/обладнання, виконання робіт)
(для рахунків балансових груп 2602/2652)
Тарифний пакет «РАХУНОК ЕСКРОУ» 1
№п/п

Вартість послуги2

Найменування операції (послуги)

50,00
(відкриття кожного
рахунку у національній
валюті )

в т.ч. сума
ПДВ, грн.

1

За операції з відкриття рахунків (в т.ч. перевірку
документів), грн.

2

Закриття рахунку умовного зберігання за
ініціативою Клієнта, грн.

3

Розрахункове обслуговування рахунку умовного
зберігання в місяць, грн.

4

Підключення до системи «Інтернет-Банк»

5

Зарахування коштів в національній валюті
протягом операційного часу/після операційного
часу3 на рахунок умовного зберігання (ескроу), грн.

0,1% від суми

6

Переказ безготівкових коштів з рахунку умовного
зберігання (ескроу) на рахунок Бенефіціара (у разі
надання Бенефіціаром письмової вказівки Банку вказаній ним особі) в національній валюті4 в межах
та за межі АТ «АКБ «КОНКОРД», грн.

4,00
за кожне доручення

Без ПДВ

7

Внесення змін до договору рахунку умовного
зберігання (ескроу), інші зміни, грн.

100,00

Без ПДВ

Входить в вартість
відкриття рахунку

50,00
Входить в вартість
відкриття рахунку

8
8.1
8.2

Без ПДВ

Щомісячно меморіальним ордером у день
нарахування або на протязі 30 календарних
днів з дня нарахування у разі виникнення
заборгованості

Без ПДВ

Надання щоденних виписок з рахунку на вимогу
Клієнта, грн.
Надання дублікатів виписок
письмовою заявою клієнта

з

рахунків,

за

Входить в вартість
відкриття рахунку

Сплачується у день поповнення рахунку
меморіальним ордером або заявою на переказ
готівки

Меморіальним ордером під час прийняття до
виконання платіжного документа

Сплачується у день надання послуги
меморіальним ордером або заявою на переказ
готівки

5,00 грн.
за 1 банківський день

Без ПДВ

Сплачується у день надання послуги
меморіальним ордером або заявою на переказ
готівки

Надання довідок
Надання
довідок
про
розрахунково-касове
обслуговування клієнтів, документів, які є
підтвердженням
переказу
коштів,
видача
дублікатів касових, розрахункових та інших
документів, які зберігаються в архіві, грн.
Про обороти грошових коштів за рахунками, грн:
за період поточного року

За одну довідку
150,00

Без ПДВ

150,00

Без ПДВ

200,00

Без ПДВ

9.2
-

за період минулих років

9.3

Про відкриття / закриття рахунку (в т.ч.
формування статутного капіталу), наявність
рахунків, грн.

50,00

9.4

Про стан рахунків клієнта (поточного /
інвестиційного , депозитного, кредитного тощо)
та/або наявність заборгованості по зобов’язанням,
а також довідок інформаційного характеру, що не
пов’язані з операціями за рахунками, грн..

150,00

1

Сплачується в день відкриття рахунку
меморіальним ордером (при наявності у
Клієнта іншого поточного / інвестиційного
рахунку в національній валюті) або заявою на
переказ готівки

Надання виписок на паперових носіях

9

9.1

Без ПДВ

Коментарі / Порядок розрахунків

Без ПДВ

Без ПДВ

Сплачується у день надання довідки
платіжним дорученням клієнта, заявою на
переказ готівки, меморіальним ордером
За одну довідку
Сплачується у день надання довідки
платіжним дорученням клієнта, заявою на
переказ готівки, меморіальним ордером
В день відкриття/закриття рахунку вартість
надання довідки про відкриття/закриття
рахунку входить в вартість відкриття/закриття
рахунку
За одну довідку
Сплачується у день надання довідки
платіжним дорученням клієнта, заявою на
переказ готівки, меморіальним ордером

Послуги, що не ввійшли у Тарифи, сплачуються додатково на загальних підставах.
За цими Тарифами згідно умов «Договору рахунку умовного зберігання (ескроу)» відкривається рахунок умовного зберігання (ескроу) 2602/2652.
Обов’язкове відкриття основного поточного рахунку 2600/2650/2621 Клієнта на умовах акцептування «Універсального договору комплексного
банківського обслуговування юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, фізичних осіб, які займаються незалежною професійною діяльністю
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД».
2
Плата стягується за умови наявності руху коштів по рахунку умовного зберігання (ескроу) в такому календарному місяці (за виключенням
платежів: повернення раніше оплачених доходів Банку). Списання комісій (вартості послуг) в рамках тарифного пакету «РАХУНОК ЕСКРОУ»
здійснюється Банком з основного поточного рахунку Клієнта відкритого в Банку 2600/2650/2621.
3
Операційний час триває з 9:00 до 17:30 за Київським часом. Всі платіжні документи подані до Банку в інший час вважаються здійснені в
післяопераційний час.
4
Видача готівкових коштів з рахунку умовного зберігання (ескроу) не передбачено умовами Договору рахунку умовного зберігання (ескроу).

