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СТАНДАРТНІ ТАРИФИ НА БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ
ДЛЯ КЛІЄНТІВ-ПРЕДСТАВНИКІВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 1,2
ТАРИФНИЙ ПАКЕТ «ОСОБЛИВИЙ»
Послуга 3

Вартість послуг у гривнях

Поточні рахунки
Відкриття поточного рахунку в національній валюті 4
Відкриття кожного наступного поточного рахунку в іншій валюті
Відкриття рахунку зі спеціальним режимом використання 4
Закриття рахунку
Переоформлення (закриття та відкриття нового) рахунку в зв'язку з
перереєстрацією, реорганізацією, зміною назви або організаційноправової форми
Ведення поточного рахунку в національній валюті 5
Ведення поточного рахунку в іншій валюті 5
Ведення поточного рахунку в національній валюті за умови відсутності
руху коштів 6 по рахунку
Зміна тарифного плану шляхом переходу на 11
тарифний пакет «Максимальний»
тарифний пакет «Універсальний»
тарифний пакет «Базовий»
Платежі
Зарахування коштів на рахунок в національній або іноземній валюті
Переказ коштів в національній валюті за межі АТ «ПІРЕУС БАНК
МКБ» згідно
платіжного доручення на паперовому носії
платіжного доручення на електронному носії
Переказ коштів в межах АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» згідно
платіжного доручення на паперовому носії в національній валюті
платіжного доручення на електронному носії в національній валюті
платіжного доручення в іноземній валюті
платіжного доручення в національній або іноземній валюті на власні
рахунки клієнта як суб’єкта господарювання або за власними
зобов’язаннями перед банком.

100,00
0,00
50,00
0,00
30,00
150,00
0,00
75,00

0,00
50,00 (в т.ч. ПДВ)
100,00 (в т.ч. ПДВ)
0,00

10,00
2,00
10,00
0,00
0,00
0,00
вартість послуги

платіжного доручення в національній валюті на поточний рахунок
фізичної особи (окрім нотаріусів та адвокатів), що відкритий в АТ
«ПІРЕУС БАНК МКБ»
Надсилання запиту в банк Отримувача щодо повернення платежу в
національній валюті, що списаний з рахунку Клієнта
Переказ коштів в іноземній валюті за межі АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
долар США
євро
російський рубль
Розслідування по платежах у іноземній валюті (зміна платіжних
інструкцій, відміна (анулювання)/повернення платежу, запит про
підтвердження кредитування рахунку бенефіціару)

0,6% (min - 10,00)

до 10 000,00

0,5%

від 10 000,01 до 50 000,00

0,3%

від 50 000,01
49,00

0,15% (min USD 25, max USD 200)
0,15% (min EUR 30, max EUR 200)
0,15% (min RUR 500, max RUR 3000)
50 доларів США, без ПДВ (за платежі у долларах США)
за кожний запит
50 євро, без ПДВ (за платежі в євро) за кожний запит
250грн, без ПДВ (за платежі у російських рублях) за
кожний запит

Повернення помилково отриманих коштів за запитом іноземного банку
про відкликання переказу
Касові операції 7. 13
Видача готівки з рахунку
у національній валюті (на виплату заробітної плати)12

у національній валюті

сума переказу у гривнях

0,00

1,0% від суми (min 10,00)
вартість послуги
сума зняття у гривнях
0,6% (min - 10,00)

до 10 000,00

0,5%

від 10 000,01 до 50 000,00

0,3%

від 50 000,01
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в іноземній валюті
1% від суми
Приймання готівки для зарахування на власний рахунок Клієнта у відділенні Банку, за яким закріплений поточний рахунок
Клієнта
у національній валюті
0,00
в іноземній валюті
0,00
Приймання готівки для зарахування на власний рахунок Клєінта у відділенні Банку, відмінному від відділення, за яким
закріплений поточний рахунок Клієнта
у національній валюті
0,1% (min 20,00)
Приймання готівки в національній валюті від/на користь суб’єктів господарювання
при наявності Договору між Банком та суб’єктом господарювання –
згідно умов договору 8
одержувачем платежу
Купівля/продаж, конверсія іноземної валюти на МВРУ
0,5% (min 150,00грн)
Купівля іноземної валюти за гривні
від суми купівлі в національній валюті за курсом угоди + додаткова
комісія банку 9

0,4% (min 100,00грн)

Продаж іноземної валюти за гривні

від суми продажу в національній валюті за курсом угоди

Конверсія іноземної валюти в іншу іноземну валюту

0.5% (min 100,00грн)
від суми валюти, що продається в національній валюті за курсом
НБУ на момент здійснення операції + додаткова комісія банку 9

Обслуговування кредитів від нерезидентів
Обслуговування кредиту від нерезидента

200,00 (в т.ч. ПДВ)
за повний чи неповний розрахунковий період

Програмно-технічний комплекс дистанційного обслуговування електронних платежів Piraeus Online Banking
Підключення до системи
0,00
Абонентська плата за виконання операцій за допомогою системи Piraeus
0,00
Online Banking15
Вартість кожного комплекту (один підпис-1 шт.) пристроїв для
зберігання електронного цифрового підпису та генерації одноразових
1296,00 грн (в т.ч. ПДВ)
паролів TOKEN RSA (крім пристроїв строком дії до 31.03.2017р). Строк
дії пристроїв - до 5 років.
Інші послуги
Оформлення чекової книжки
100,00 (за кожний примірник)
18,00 (в т.ч. ПДВ)
Продаж бланків векселів
(державне мито сплачується окремо)
Послуга із щомісячного надання виписок по рахунку на паперовому носії
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
14
(підключення до послуги здійснюється за окремою заявою)
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
рахунку строком давності не більше 1 року на паперовому носії за окремим
письмовим запитом

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

50,00 / місяць

10,00 (за кожний примірник)

Надання дублікату виписки з рахунку давниною понад рік 10
100,00 (за кожний примірник)
Надання довідки про стан та рух коштів за рахунком (поточним, вкладним (депозитним) 10
стандартний термін (протягом 2х робочих днів)
50,00 (за кожний примірник)
термінове (протягом одного робочого дня)
100,00 (за кожний примірник)
Надання довідки іншого змісту, пов’язаної з РКО
(в т.ч. Довідки по зовнішньоекономічних та інших валютних операціях )
75,00 (за кожний примірник)
10

Надання довідки про відсутність заборгованості за кредитом 10
Надання довідки про стан заборгованості за кредитами, рух коштів по
кредитному рахунку 10
Надання довідки про підтвердження здійснення касової або
розрахункової операції, в т.ч. щодо підтвердження зарахування судового
збору (державного мита) в дохід бюджету шляхом оформлення
відповідного напису на платіжному дорученні Клієнта 10

100,00 (за кожний примірник)

Оформлення платіжного доручення в національній або іноземній валюті
на паперовому носії

30,00
(за один платіжний документ у необхідній кількості
примірників)
Відповідно до Тарифів АТ «Піреус Банк МКБ»
«Корпоративна картка» на обслуговування поточного
рахунку за карткою (для суб’єктів господарювання).

Випуск та обслуговування корпоративної картки, відкриття поточного
рахунку з карткою.

100,00 (за кожний примірник)
30,00 (за кожний примірник)
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Переведення рахунку на обслуговування у Відділення, що знаходиться в
іншій області, за ініціативою Клієнта
Надання виписок з рахунків клієнтів, в електронному вигляді за
допомогою системи SWIFT у форматі MT940, тарифікується кожний
рахунок, який підключений до послуги

100,00 (в т.ч. ПДВ)
100 грн. в місяць

