Шановні клієнти – фізичні особи,
які обслуговуються в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
Доводимо до Вашого відома, що відповідно до рішення засідання Тарифного Комітету №08-07/19 від
05.07.2019р. буде змінено деякі тарифи на обслуговування фізичних осіб, а саме з 12.08.2019р.
наберуть чинності наступні зміни (виділено жовтим):
1. Тарифи на переказ коштів на підставі Е-ліміту:
Існуюча Назва операції / послуги

Назва операції / послуги з 12.08.2019

Тариф
діючий

з 12.08.2019

Перевірка документів для проведення
валютної операції на підставі Е-ліміту*

Перевірка документів для проведення
валютної операції на підставі Е-ліміту*

3 000 UAH

3 000 UAH

Перевірка документів для проведення
валютної операції на підставі Е-ліміту для
власників пакету послуг «Santorini
Platinum»*

Перевірка документів для проведення
валютної операції на підставі Е-ліміту
для власників пакету послуг «Santorini
Platinum»*

1 500 UAH

2000 UAH

* Послуга включає перевірку документів та надсилання запиту до Національного банку в електронному вигляді засобами АІС «Е-ліміти»
для перевірки ліміту та внесення інформації про валютну операцію до АІС «Е-ліміти». Комісія сплачується додатково до комісії за переказ
коштів.

2. Тарифи для поточних рахунків на перекази в USD/EUR на рахунок за межі АТ «ПІРЕУС БАНК
МКБ» в межах України:
Рахунки "Поточний", "Для тих, хто в морі", "Вільний", "Вільний доступ", "Вільний доступ Голд лояльний"
Діючі

з 12.08.2019

Перекази в USD на рахунок за межі АТ «ПІРЕУС
БАНК МКБ» в межах України:

Резиденти/
Нерезиденти

Відділення

Winbank

30 USD

-

Перекази в EUR на рахунок за межі АТ «ПІРЕУС
БАНК МКБ» в межах України

Резиденти/
Нерезиденти

Відділення

Winbank

30 EUR

-

Перекази в USD на рахунок за межі АТ «ПІРЕУС БАНК
МКБ» в межах України

Резиденти/
Нерезиденти

Відділення

Winbank

1% min 30 USD

-

Перекази в EUR на рахунок за межі АТ «ПІРЕУС БАНК
МКБ» в межах України

Резиденти/
Нерезиденти

Відділення

Winbank

1% min 30 EUR

-

Тарифи на Обслуговування Пакетів послуг (РОДОС, КРИТ, САНТОРІНІ (у тому числі САНТОРІНІ з картою Visa
Gold (для договорів укладених до 09.10.2017))
Діючі тарифи

з 12.08.2019

Перекази в USD, EUR на рахунок за межі АТ
«ПІРЕУС БАНК МКБ» в межах України

Резиденти/
Нерезиденти

Перекази в USD, EUR на рахунок за межі АТ «ПІРЕУС
БАНК МКБ» в межах України

Відділення

Winbank

30 USD / 30 EUR

-

Резиденти/
Нерезиденти

Відділення

Winbank

1% min
30 USD / 30 EUR

-

3. Додається новий тариф «Переказ коштів в USD з гарантованим зарахуванням повної суми
отримувачу платежу» до наступних продуктів:
Рахунки "Поточний", "Для тих, хто в морі", "Вільний", "Вільний доступ", "Вільний доступ Голд лояльний"
Пакети послуг (РОДОС, КРИТ, САНТОРІНІ (у тому числі САНТОРІНІ з картою Visa Gold для договорів
укладених до 09.10.2017))
Пакети послуг для моряків (Pilot, Chief, Capt)
Пакети послуг для IT (Smart IT, Smart IT Pro)
Комісія за переказ коштів в USD з гарантованим зарахуванням повної суми
50 USD
отримувачу платежу. Сплачується додатково до комісії за платіж в USD

4. Тариф для поточних рахунків в частині «Операції з платіжною карткою»:
Рахунки "Поточний", "Вільний доступ", "Вільний доступ Голд лояльний"
Діючі тарифи

Комісія за зняття готівкових коштів
за кордоном
Комісія за конвертацію

з 12.08.2019

1,8%+50 UAH

2,0%+50 UAH

1%

1,15%

5. Деякі тарифи каси:
Назва операції/послуги

Діючі тарифи

з 12.08.2019

Переказ фізичними особами готівкових коштів в національній валюті на рахунки, відкриті
в інших уповноважених Банках (без укладання відповідного договору з отримувачем платежу):
фізичних осіб, суб’єктів господарювання, бюджетних установ,
1% min 25 UAH, max
1,2% min 30 UAH, max
приватних нотаріусів та адвокатів (за реквізитами рахунку). **
2000 UAH
2500 UAH
Переказ фізичними особами готівкових коштів в національній валюті на рахунки, відкриті
в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (без укладання відповідного договору) **:
за іншими операціями на користь фізичних осіб,
суб’єктів
0,8% min 10 UAH, max
1% min 15 UAH, max
господарювання,
приватних нотаріусів та адвокатів (за
500 UAH
500 UAH
реквізитами рахунку)
Комісія за перерахунок обігових монет національної та іноземної
валюти, що вносяться на рахунок або переказуються на рахунок/и
третіх осіб та/або обмін монет національної та іноземної валюти на
банкноти.

50% від суми більше
ніж
3 UAH/ EUR/
USD/RUB/GBP

50% від суми більше
ніж
3 UAH/ EUR/
USD/RUB/GBP***

*** Комісія за обмін монет національної валюти номіналом 1,2 та 5 копійок на монети і банкноти всіх номіналів, що перебувають в
обігу, у сумах, кратних 10 копійкам – 0 UAH.

6. «Безготівкове зарахування коштів з інших банків на рахунок клієнта» для Пакету послуг Санторіні
з картою Visa Platinum та Санторіні з картою Visa Gold (для договорів укладених до 09.10.2017):

Санторіні з картою Visa
Platinum
Санторіні з картою Visa Gold
для договорів укладених до
09.10.2017

Діючі тарифи

з 12.08.2019

0,6%

0,75%

0,8%

0,9%

7. Примітка щодо умов тарифікації «повернутих коштів з рахунку нез'ясованих сум банкаотримувача або не виконаних банком-кореспондентом або банком отримувача»:
Рахунки "Поточний", "Для тих, хто в морі", "Вільний", "Вільний доступ", "Вільний доступ Голд лояльний"
Пакети послуг (РОДОС, КРИТ, САНТОРІНІ (у тому числі САНТОРІНІ з картою Visa Gold (для договорів
укладених до 09.10.2017))
Пакети послуг для моряків (Pilot, Chief, Capt)
Пакети послуг для IT (Smart IT, Smart IT Pro)
Зарплатні проекти: "Оптимальний +", "Преміум", "Престиж", "Дебют", "Бюджетний", "Оптимальний",
"Партнерський", "Старт", "Зарплатний 3", "Зарплатний 2", "Зарплатний 1".

Примітка

Діюча

з 12.08.2019

*Для коштів клієнта, що були
раніше відправлені клієнтом та
повернулися
з
рахунка
нез'ясованих
сум
банкаотримувача,
розмір
тарифу
дорівнює 0 грн. У випадку
повернення коштів з інших
рахунків
банку-отримувача
початкового платежу, відмінних
від рахунку нез’ясованих сум,
рішення щодо компенсації комісії
за
зарахування
коштів
приймається банком виключно на
підставі заяви клієнта, після
аналізу цільового призначення
отриманих коштів

*Для коштів клієнта, що були раніше
відправлені клієнтом та повернулися з
рахунка
нез'ясованих
сум
банкаотримувача або не були виконані банкомкореспондентом або банком отримувача на
підставі внутрішньої політики Коплаєнс
контролю банку-кореспонденту або банку
отримувача, розмір тарифу дорівнює 0 грн.
У випадку повернення коштів з інших
рахунків банку-отримувача початкового
платежу,
відмінних
від
рахунку
нез’ясованих
сум,
рішення
щодо
компенсації комісії за зарахування коштів
приймається банком виключно на підставі
заяви клієнта, після аналізу цільового
призначення отриманих коштів

1.8. Деякі тарифи на обслуговування Пакету послуг "Фінансовий Гід", а саме:
Комісія за конвертацію *9

ОЛІМП

РОДОС

КРИТ

САНТОРІНІ
Visa Platinum

САНТОРІНІ
(для договорів укладених
до 09.10.2017)

Діючий

1%

1%

1%

0,75%

0,75%

з 12.08.2019

1,15%

1,15%

1,15%

1%

1%

Оформлення додаткової картки Visa Classic (в т.ч. картки Visa Classic Instant)
(випуск/перевипуск після закінчення термін.у дії, можливий випуск додаткової картки
класом не вище від основної, на термін. дії основної картки, макс. 3 додаткової картки до
рахунку)) *6:

Діючий

ОЛІМП

РОДОС

КРИТ

САНТОРІНІ
Visa Platinum

послуга не
надається

100 грн.

100 грн.

послуга не
надається

САНТОРІНІ
(для договорів укладених
до 09.10.2017), продаж
зупинено
послуга не надається

з 12.08.2019

послуга не
надається

150 грн.

150 грн.

послуга не
надається

послуга не надається

Оформлення додаткової картки Visa Gold (випуск/перевипуск після закінчення термін.у дії,
можливий випуск додаткової картки класом не вище від основної, на термін. дії основної
картки) *6
САНТОРІНІ
САНТОРІНІ
ОЛІМП
РОДОС
КРИТ
(для договорів укладених
Visa Platinum
до 09.10.2017)
Діючий

послуга не
надається

послуга не
надається

150 грн.

350 грн.

входить до вартості
обслуговування ПП

з 12.08.2019

послуга не
надається

послуга не
надається

200 грн.

350 грн.

входить до вартості
обслуговування ПП

Діючий

з 12.08.2019

Переоформлення платіжної картки (у т.ч. додаткової) протягом термін.у дії з ініціативи
держателя *12
САНТОРІНІ
САНТОРІНІ
ОЛІМП
РОДОС
КРИТ
(для договорів укладених
Visa Platinum
до 09.10.2017)
Classic - 100
60 грн.
100 грн.
грн.
Gold - 200 грн.
200 грн.
Gold - 150
Platinum- 400 грн.
грн.
Classic - 150
60 грн.
150 грн.
грн.
Gold - 200 грн.
200 грн.
Gold - 200
Platinum- 400 грн.
грн.
Термінове оформлення платіжної картки *13
ОЛІМП

РОДОС

КРИТ

САНТОРІНІ
Visa Platinum

САНТОРІНІ
(для договорів укладених
до 09.10.2017)

Діючий

250 грн.

300 грн.

200 грн.

0 грн.

300 грн.

з 12.08.2019

250 грн.

300 грн.

250 грн.

0 грн.

300 грн.

