Затверджено Протоколом Тарифного Комітету АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» № 12-10/18 від 19.10.2018

ТАРИФИ КАСИ АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»1
№
Послуга
1

Видача готівки з рахунку

1.1

у національній валюті (на виплату заробітної плати)2

1.2

у національній валюті

8

«Бізнес плюс» або «Легкий бізнес»
в іноземній валюті
Приймання готівки в національній валюті для зарахування на власний
рахунок Клієнта у будь-якому відділенні Банку3
Приймання готівки в національній валюті на рахунок «Бізнес плюс» або
«Легкий бізнес»
Приймання готівки в іноземній валюті для зарахування на власний рахунок
клієнта4
Приймання та переказ готівкових платежів в національній валюті України від
фізичних та юридичних осіб на користь юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців за умови підписання договору
Приймання готівкових платежів в національній валюті України від суб’єктів
господарювання для переказу на користь суб’єктів господарювання – клієнтів
або неклієнтів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» без укладання відповідного
договору з отримувачем платежів
Запити / повідомлення про уточнення переказу, про анулювання переказу, про
розслідування переказу, інші повідомлення (в тому числі по ел. пошті НБУ)
Оформлення чекової книжки

9

Продаж бланків векселів

10

Надання довідки стосовно операції по прийманню та переказу готівкових
платежів в національній валюті України від фізичних та юридичних осіб на
користь юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Комісія сплачується
незалежно від того, чи має Клієнт відкритий рахунок в Банку на момент
отримання довідки.

1.3
1.4
2
3
4

5

6

7

Вартість послуг у гривнях

Відповідно до розміру тарифу
зазначеному у відповідному тарифному
пакеті
Відповідно до розміру тарифу
зазначеному у відповідному тарифному
пакеті
Послуга не надається
1,5% від суми (min 50,00)
0,1% (min 5,00)
послуга не надається
0,5%
0,9% (мін. 10 грн.)5

1,2% (мін. 20 грн.)

30,00
100,00 (за кожний примірник)
18,00 (в т.ч. ПДВ)
(державне мито сплачується окремо)

150,00

1. Зазначені тарифи поширюються на всіх клієнтів, які користуються тарифними пакетами «International», «Profi» та «Smart». Інші касові
операції визначені Тарифами каси для фізичних осіб.
2. Видача Клієнтам готівки на виплату заробітної плати передбачає видачу за 40 – им символом каси, а саме видачу готівки на виплати,
пов'язані з оплатою праці та стипендії та на наступні цілі : видача готівки на виплату основної та додаткової заробітної плати,
заохочувальних та компенсаційних виплат. Видача готівки військовим частинам і установам Міністерства оборони України,
Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, розвідувальним органам України, окремим підприємствам та
організаціям, які за умовами своєї діяльності не розшифровують цільове призначення одержаних сум. Видача готівки на виплату
допомоги, компенсацій, надбавок та інші виплати (за винятком відряджень, позик, виданих працівникам підприємства на різні потреби,
допомоги та компенсацій з Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, Пенсійного фонду України, з бюджетів усіх рівнів, профспілкових,
благодійних та інших фондів, які обліковуються за іншими символами). Видача готівки на виплату стипендій студентам навчальних
закладів усіх рівнів акредитації незалежно від їх підпорядкованості. Видача готівки підприємцям на виплату чистого доходу. Видача
готівки на виплату заохочувальних та компенсаційних виплат, допомоги, компенсацій, надбавок та інші виплати, які надаються
підприємствами з власних доходів та оподатковуються; Гонорар (авторська винагорода) штатним працівникам редакцій газет, журналів,
інших засобів масової інформації; Оплата праці (включаючи гонорари) працівників, які не перебувають у штаті підприємства, згідно з
договорами цивільно-правового характеру, включаючи договір підряду (за винятком фізичних осіб - суб'єктів підприємницької
діяльності), та з договорами між підприємствами про надання робочої сили (безробітним за виконання громадських робіт, учням та
студентам, які проходять виробничу практику на підприємстві чи залучені на тимчасову роботу на період канікул); Оплата перших п'яти
днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства, установи, організації (відпускні, компенсація за невикористану
відпустку); Премії та винагороди, у тому числі за вислугу років, що мають систематичний характер; Одноразова допомога працівникам,
які виходять на пенсію згідно з діючим законодавством та колективними договорами (включаючи грошову допомогу державним
службовцям та науковим (науково-педагогічним) працівникам). Суми вихідної допомоги при припиненні трудового договору; Аліменти,
відшкодування коштів на харчування при шкідливих умовах праці на підприємстві, виплати за рішеннями суду заробітної плати та
моральної шкоди.
3. Крім тарифних пакетів Profi та International.
4. Комісії для касових операцій в іноземній валюті стягуються у гривнях за курсом НБУ на момент здійснення операції. Комісія сплачується
в момент здійснення операції.
5. Розмір тарифу також може індивідуально визначатися умовами відповідного договору. Інформація про наявність Договору з
отримувачем доступна у будь-якому відділенні Банку.
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Застереження до тарифів
 Умови будь-якого окремого договору, укладеного між Банком та Клієнтом, можуть відрізнятися від стандартних умов
обслуговування. В такому випадку переважатимуть умови, зазначені у договорі.
 Банк зберігає за собою право повністю або частково змінювати чинні Тарифи чи відсоткові ставки у випадку зміни вимог чинного
законодавства, стану фінансового ринку та/або зміни технічних, організаційних передумов, повідомивши про це Клієнта у порядку,
передбаченому договором між Банком та Клієнтом. Нові Тарифи вважаються прийнятими Клієнтом з моменту їх введення Банком.
Якщо Клієнт не згодний з новими Тарифами, він має право розірвати договір з Банком у порядку, передбаченому таким договором.
 При укладенні договору банківського рахунку Клієнт надає безумовну згоду на те, що про заплановану зміну Чинних Тарифів Банк
повідомляє Клієнта у строки визначені договором банківського рахунку шляхом розміщення відповідно інформації на стендах у
приміщенні Банку чи шляхом направлення електронного повідомлення за допомогою системи Piraeus On-line banking або IFobs. При
цьому у випадку, якщо між Банком та Клієнтом досягнуто згоди щодо встановлення індивідуально визначеного розміру оплати
відповідної послуги Банку, то такий розмір оплати (тарифу) змінюється у порядку визначеному договором банківського рахунку та
не підлягає зміни разом із зміною Чинних Тарифів, якщо інше не визначено договором банківського рахунку укладеного між Банком
та Клієнтом.

