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ЗАГАЛЬНІ ТАРИФИ НА БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ 1
№
Послуга

1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6
1.7
1.8
1.9

1.10

1.11

2.1

2.2

2.3

3.1
3.2
3.3
3.3.1

3.3.2

3.4
3.5
3.6

3.7

3.8
3.8.1
3.8.2

1.Поточні рахунки
Відкриття рахунку із спеціальним режимом використання2
Відкриття рахунку «Бізнес плюс», рахунку «Легкий бізнес», рахунку з
карткою
Відкриття рахунку в національній валюті юридичній особі в рамках
партнерської програми щодо кредитування агровиробників з оформленням
поруки компанії групи «Агропросперіс»
Відкриття рахунку з карткою в іноземній валюті за відсутності інших
рахунків, відкритих в Банку
Закриття рахунків по заяві клієнта, незалежно від кількості рахунків (крім
випадків подання ліквідатором заяви про закриття рахунку Клієнта Банку в
межах ліквідаційної процедури)
Ведення поточних рахунків в національній валюті «Бізнес плюс», «Легкий
бізнес»
Ведення рахунку з карткою в національній валюті за наявності в Банку
інших рахунків в національній валюті (крім ФОП)
Ведення рахунку з карткою в іноземній валюті за відсутності інших
рахунків, відкритих в Банку
Закриття рахунків за ініціативою Банку

Вартість послуг у гривнях

100,00
0,00
0,00
послуга не надається
100,00
0,00
0,00
послуга не надається
у розмірі залишку на рахунку, але не
більше 100,00

Переоформлення (закриття та відкриття нового) поточного рахунку в зв'язку
з перереєстрацією, реорганізацією, зміною назви або організаційно-правової
100,00
форми
Зміна тарифного плану шляхом переходу на інший тарифний пакет 3
100,00 (в т. ч. ПДВ)
2.Програмно-технічний комплекс дистанційного обслуговування електронних платежів Piraeus Online Banking
Вартість кожного комплекту (один підпис-1 шт.) пристроїв для зберігання
електронного цифрового підпису та генерації одноразових паролів TOKEN
3000,00 (в т.ч. ПДВ)
RSA. Строк дії пристроїв - до 5 років.
Надання послуги із консультування щодо налаштування робочого місця
Клієнта для роботи в системі Piraeus Online Banking шляхом виїзду
720,00 (в т.ч. ПДВ.)
представника Банку в офіс Клієнта (тільки для відділень м. Київ)4
Повторне підключення до системи Piraeus Online Banking, за умови що
Клієнт був раніше відключений на підставі діючих Тарифів.
3.Платежі
Зарахування коштів на рахунок в національній або іноземній валюті
Зарахування коштів в національній валюті з рахунку типу «ЛОРО» як
розрахунки за зовнішньоекономічними контрактами

300,00 (в т.ч. ПДВ.)

0,00
50,00

Переказ коштів в національній валюті згідно
платіжного доручення на паперовому носії, крім випадків, коли такий
переказ оговорений у окремому тарифі
платіжного доручення в національній валюті на поточний рахунок
фізичної особи (окрім осіб, які займаються незалежною професійною
діяльністю), що відкритий в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
Переказ коштів в національній валюті на рахунки типу «ЛОРО» для
розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами
Переказ коштів в іноземній валюті в межах АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», в
тому числі на власний рахунок
Комісія за перерахування коштів з поточного рахунку «Легкий бізнес» на
власний поточний рахунок клієнта в Банку
Платежі в національній та іноземній валютах з рахунку «Бізнес плюс» або
«Легкий бізнес» на будь-які інші рахунки крім власних поточних рахунків в
Банку
Переказ коштів в євро на користь отримувача, який обслуговується у
одному з банків групи ПІРЕУС БАНК (продукт “Над кордонами” крім
пакету International) у сумі:
до 20 000 євро
від 20 000,01 євро до 34 000 євро

50,00
1,2%
0,1% (min 200,00 max 1000,00)
0,00
0,02%
Послуга не надається.

25 Євро
30 Євро
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3.8.3
3.9
3.10

від 34 000,01 євро
Надсилання запиту в банк отримувача щодо повернення платежу в
національній валюті, що списаний з рахунку Клієнта
Надсилання в банк отримувача уточнення щодо реквізитів платежу в
національній валюті, що списаний з рахунку Клієнта

50 Євро
49,00
50,00
50 доларів США, без ПДВ (за платежі у
доларах США) за кожний запит

3.11

Розслідування по платежах у іноземній валюті (зміна платіжних інструкцій,
відміна (анулювання)/повернення платежу, запит про підтвердження
кредитування рахунку бенефіціару)

50 євро, без ПДВ (за платежі в євро) за
кожний запит
250 грн, без ПДВ (за платежі у
російських рублях) за кожний запит

3.12
3.13
3.14
3.15
3.16

3.17

3.18

4.1

5.1
5.2

Повернення помилково отриманих коштів за запитом іноземного банку про
відкликання переказу
Переказ коштів в іноземній валюті з рахунку з карткою, крім поповнення
власного рахунку в Банку
Оформлення документу щодо обтяження рахунку клієнта
Переказ коштів згідно документу про стягнення за обтяженим рахунком
Зняття обтяження з рахунку
Переказ коштів в національній валюті за межі Банку після закінчення
операційного часу згідно платіжного доручення, яке надійшло до Банку після
закінчення операційного часу встановленого Банком для виконання вихідних
платежів клієнтів в національній валюті5

5% але не менше 2000,00
1% але не менше 1000,00
0,00

Комісія за переказ коштів в доларах США з гарантованим зарахуванням повної
суми отримувачу платежу. Сплачується додатково до комісії за платіж в доларах
США.

USD 40

0,00
послуга не надається

0,1% (min 50 max 500)

4.Купівля/продаж, конверсія іноземної валюти на МВРУ
Продаж за ініціативою Банку на міжбанківському валютному ринку
іноземної валюти 7
5.Операції з платіжною карткою Visa Business7
Переоформлення платіжної картки (перевипуск з ініціативи держателя)

250,00

Термінове8 оформлення платіжної картки

250,00

0,00

5.3

Комісія за зняття готівкових коштів в мережі банкоматів інших банків
України

1,1% + 5,00

5.4

Комісія за зняття готівкових коштів в касах інших банків України

1,5% + 5,00
1,5% + 30,00

5.7

Комісія за зняття готівкових коштів в банкоматах Групи Піреус Банку за
кордоном9
Валюта рахунку
Комісія за зняття готівкових коштів за кордоном
Комісія за конвертацію10

5.8

Запит балансу в банкоматах АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"

5.5

5.6

5.9
5.10
5.11
5.12

5.13

UAH
3 % + 30,00

перший запит
кожний наступний
Запит балансу в банкоматах інших банків / Надання міні-виписки в
банкоматах АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"
Оформлення інших документів по рахунку:
зміна ПІН-коду в банкоматах АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"
Розшук/запит за операціями з платіжними картками - комісія за
безпідставне опротестування операції клієнтом ( після розслідування)

USD, EUR
1,5% + 30,00
1%
0,00
3,00
5,00
5,00
180,00

Безготівкові операції в торгової мережі
Надання довідок держателю платіжної картки шляхом смс-інформування11

0,00
10,00

Плата за користування недозволенним овердрафтом (річних) UAH

40%

5.17

Плата за користування недозволенним овердрафтом (річних) USD/ EUR

20%

5.18

Незнижувальний залишок

0,00

5.14
5.15
5.16

6.1

6.Обслуговування кредитів від нерезидентів
Обслуговування рахунків в частині залучених від нерезидентів кредитів за
кожен укладений договір на залучення кредиту/позики від нерезидента за
повний та неповний розрахунковий період12.

300,00
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6.2

7.1

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5
8.6
8.6.1
8.8.2
8.7
8.8
8.9
8.10

8.11

8.12

8.13
8.14

8.15

8.16

8.17
8.18

Обслуговування рахунків в частині залучених від нерезидентів кредитів за
кожен укладений договір на залучення кредиту/позики від нерезидента за
перший повний та неповний розрахунковий період12. Тариф застосовується,
якщо договір на залучення кредиту/позики від нерезидента раніше був на
обслуговуванні в іншому банку.
7. Послуги еквайрингу
Комісія за послуги еквайрингу, послуга надається на підставі окремого
договору еквайрингу, де зазначається розмір комісії. Фіксована частина
тарифу сплачується за кожен розрахунковий період.
8. Інші послуги
Послуга із щомісячного надання виписок по рахунку на паперовому носії

400,00

2,5 % від суми транзакції+200,00

Включено в тариф за ведення поточного
рахунку
Включено в абонентську плату за
виконання операцій за допомогою
системи Piraeus Online Banking

Послуга із щоденного надання виписок по рахунку у програмно-технічному
комплексі дистанційного обслуговування електронних платежів Piraeus
Online Banking
Послуга із щоденного надання виписок по рахунку на паперовому носії
100,00
(підключення до послуги здійснюється за окремою заявою) 12
Надання виписки (у випадку не використання послуги із щоденного
надання виписок по рахунку та у випадку запиту не щомісячної виписки, що
включена в послугу ведення поточного рахунку) / дублікату виписки по
20,00 (за кожний примірник)
рахунку строком давності не більше 1 року на паперовому носії за окремим
письмовим запитом
Надання дублікату виписки з рахунку давниною понад рік 13
300,00 (за кожний примірник)
Надання довідки про стан та рух коштів за рахунком (поточним, вкладним (депозитним) українською,
англійською, російською мовами 13
стандартний термін (протягом 2х робочих днів)
150,00 (за кожний примірник)
термінове (протягом одного робочого дня)
300,00 (за кожний примірник)
Надання довідки іншого змісту, пов’язаної з РКО (в т.ч. довідки по
300,00 (за кожний примірник)
зовнішньоекономічних та інших валютних операціях) 13
Довідка на запит аудиту щодо фінансового стану на певну дату / або за
500,00
певний період
13
Надання довідки про відсутність заборгованості за кредитом
300,00 (за кожний примірник)
Надання довідки про стан заборгованості за кредитами, рух коштів по
300,00 (за кожний примірник)
кредитному рахунку 13
Надання довідки про підтвердження здійснення касової або розрахункової
операції, в т. ч. щодо підтвердження зарахування судового збору
(державного мита), податків, зборів та інших платежів в дохід бюджету на
300,00 (за кожний примірник)
рахунки державного казначейства шляхом оформлення відповідного напису
на платіжному дорученні Клієнта 13
40,00
Оформлення платіжного доручення в національній або іноземній валюті на
(за один платіжний документ у
паперовому носії
необхідній кількості примірників)
Надання завірених копій платіжних документів (заяв про купівлю /продаж,
10,00 за кожен екземпляр
доручень та інше) в національній та іноземній валюті проведених Банком.
Надання завірених копій повідомлень у одному із форматів SWIFT щодо
100,00 за кожен екземпляр
операцій, виконаних Банком за дорученням клієнта
Оформлення картки із зразками підписів та взірцем печатки Клієнта у
випадку зміни осіб, що мають право розпоряджатись Рахунком. Комісія
50,00
підлягає сплаті лише у випадку, якщо зміни не пов’язані із
відкриттям/закриттям рахунків
Надання виписок з рахунків клієнтів, в електронному вигляді за допомогою
системи у форматі MT 940, тарифікується кожний рахунок, який
100,00
підключений до послуги
Плата за відправлення документів кур'єрською поштою (в межах України)
204,00 (в т. ч. ПДВ)
або засобами Укрпошти на підставі відповідного клопотання клієнта
Переведення рахунку на обслуговування у Відділення, що знаходиться в
300,00 (в т. ч. ПДВ)
іншій області, за ініціативою Клієнта

1.Зазначені тарифи поширюються на всіх клієнтів, які користуються тарифними пакетами «International», «Profi» та «Smart», «Іноземний
інвестор» та «Некомерційне іноземне представництво»
2.Комісія сплачується одноразово при відкритті рахунку - для юридичних осіб/для фізичних осіб-підприємців. Комісія за відкриття рахунку
сплачується (списується) авансом у момент подання Клієнтом до Банку (відділення Банку) документів для відкриття кожного рахунку.
3.У випадку зміни тарифного плану шляхом переходу на інший Тарифний пакет за ініціативою Клієнта, Банк після сплати комісії за зміну
тарифного плану, переводить Клієнта на обраний Тарифний пакет. Зміна тарифного плану шляхом переходу на інший Тарифний пакет
можлива лише з першого операційного дня нового розрахункового періоду та за умови відсутності заборгованості по розрахунковокасовому обслуговуванню.
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4.Комісія сплачується незалежно від технічного стану, технічних умов та стану програмного забезпечення робочого місця Клієнта та
пов’язаного з цим подальшого функціонування сервісу Piraeus online banking.
5.Платіжне доручення виконується Банком лише за умови наявності технічної можливості та з урахуванням внутрішніх процедур Банку.
Клієнт інформує Банк про необхідність проведення такого платіжного доручення будь яким зручним для нього засобом. Клієнт надає
безумовну згоду на те, що невиконання Банком такого платіжного доручення до кінця операційного дня, а також його виконання до кінця
операційного дня не може бути підставою для оскарження, за умови правильного оформлення такого платіжного доручення та за наявності
достатнього залишку для його виконання. Тариф не застосовується для клієнтів, які підключені до Тарифного пакету «Іноземний інвестор».
6.Договірне списання грошових коштів з рахунків клієнтів здійснюється у випадках та в порядку, передбаченому договорами про відкриття
рахунку та чинним законодавством України. Клієнт доручає Банку здійснювати договірне списання грошових коштів зі свого рахунку,
відкритого в Банку, у випадках передбачених договором про відкриття рахунку, в сумі вартості наданих Банком послуг, суми грошових
коштів, що були помилково чи надмірно зараховані на рахунок Клієнта та інших сум, що належні до сплати Клієнтом, в тому числі, але не
виключно, з метою погашення заборгованості Клієнта перед Банком за будь-якими договорами, укладеними між Банком та Клієнтом, а
також суми витрат Банку, утримання та сплата сум обов'язкових платежів, в тому числі тих, які виникають у випадку, якщо валюта рахунку
відрізняється від валюти платежу, включаючи, але не обмежуючись, випадком одержання комісійної винагороди у гривнях за операціями
з використанням платіжних карток та інших спеціальних платіжних засобів, за надходження на рахунок Клієнта безготівкової іноземної
валюти та, при необхідності, здійснити конвертаційну (обмінну) операцію, купівлю/продаж іноземної валюти на міжбанківському
валютному ринку України без необхідності отримання окремої заяви чи доручення від Клієнта на купівлю/продаж/конверсію (обмін) з
утриманням чи наступним договірним списанням вартості послуг та витрат Банку за здійснення такої операції, та перерахувати суму
коштів, отриманих в результаті такої операції, в рахунок оплати вартості послуг Банку та інших обов'язкових платежів/ заборгованості
Клієнта перед Банком, але не обмежуючись ними. При цьому, Клієнт уповноважує Банк визначити курс такої купівлі/продажу/обміну
(конвертації) на рівні курсу, що існує на міжбанківському валютному ринку України для відповідного виду валюти та з використанням
якого Банком укладаються угоди на міжбанківському валютному ринку України на дату здійснення такої операції або, на розсуд Банку,
по відповідному курсу (в залежності від транзакції Клієнта, тобто Купівля-Продаж), що не повинен відрізнятися більш ніж на 2% від курсу,
встановленого в операційній касі Банку станом на відповідну дату. Таке договірне списання здійснюється на підставі меморіального
ордеру. Дія підпункту 6 виконується для всіх рахунків які були відкриті та для рахунків які відкриваються у Банку. Договірне списання
грошових коштів з рахунків клієнтів здійснюється у відповідності до умов договорів з урахуванням вимог та порядку, встановлених
підпунктом 6. У випадку виникнення розбіжностей між порядком договірного списання, передбаченим договором про відкриття рахунку
та порядком, передбаченим підпунктом 6, умови підпункту 6 є пріоритетними по відношенню до договору.
7.Комісії, інші платежі, встановлені в іноземній валюті, можуть бути сплачені або списані Банком в національній валюті по курсу
Національного банку України на дату такого платежу / списання відповідно до діючого законодавства та внутрішніх процедур Банку.
8. - на 3-й день після замовлення картки для Києва та обласних центрів (Дніпропетровськ, Одеса, Харків, Черкаси, Львів)
- на 4-й день після замовлення картки для інших міст України.
9.Банкомати Групи Піреус Банку в Греції, Болгарії, Румунії, Албанії, Сербіі, та банкомати Geniki банку в Греції
10. Комісія банку за платіж по рахунку, якщо валюта транзакції відрізняється від валюти рахунку.
11. Послуга надається лише для номерів телефонів українських операторів мобільного зв’язку. Незалежно від дати підключення до послуги
за перший місяць плата не стягується. В подальшому послуга надається безкоштовно у разі, якщо за попередній місяць за допомогою
платіжної картки була здійснена безготівкова оплата товарів та послуг в торгово-сервісній мережі (у тому числі електронної комерції) на
суму не менше 2000,00 грн. (або еквівалент цієї суми). До розрахунку приймаються всі операції оплати товарів та послуг за допомогою
картки, що були списані з рахунку клієнта в період з першого робочого дня до останнього робочого дня поточного місяця. В іншому
випадку плата за користування послугою становить 10,00 грн. та стягується в останній робочий день поточного місяця. Для діючих карток,
випущених до рахунків відкритих до 29.09.2014, тариф на послугу смс-інформування встановлюється на рівні 0 грн. на строк з 06.06.2016
до дати закінчення строку дії картки. З перевипуском картки – встановлюється стандартний діючий на момент перевипуску картки тариф.
12. Розрахунковий період встановлюється з 27 числа попереднього місяця по 26 число поточного календарного місяця (включно). У разі
недостатності коштів на рахунку на кінець поточного місяця для сплати комісії, заборгованість має бути сплачена до 26 (двадцять шостого)
числа наступного місяця.
13. Комісія сплачується в момент надання послуги. Кількість примірників вказується клієнтом у листі-запиті. Довідки оформлюються
протягом 3-х робочих днів (якщо інший термін не вказано в тарифах) від дати надання до Банку листа-запиту від Клієнта.
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.
 Додаткові комісії третіх сторін (податки, комісії третіх банків – банків, з якими АТ «Піреус Банк МКБ» не має кореспондентських відносин
і т.п.), якщо такі є, завжди списуються незалежно від комісій, що зазначені у цих Тарифах.
 Комісії та інші платежі, передбачені Тарифами, сплачуються Клієнтом самостійно або списуються Банком в національній валюті або в
іноземній валюті при здійсненні міжнародних операцій. Комісії, інші платежі, встановлені в іноземній валюті, можуть бути сплачені або
списані Банком в національній валюті по курсу Національного банку України на момент такого платежу / списання відповідно до діючого
законодавства та внутрішніх процедур Банка.
 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.
 Банківський день - означає робочий день, визначений як такий чинним законодавством України, не включаючи неробочі дні: субота,
неділя, святкові дні визначені законодавством.

