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Коментарі та примітки до тарифів МСБ
1. Клієнти з річним обсягом продаж до 250 млн. грн.
2. Банк зберігає за собою право повністю або частково змінювати чинні Тарифи 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.
3. Інші банківські послуги тарифікуються згідно діючих на момент надання цієї послуги Тарифу "Корпоративний" АТ «ПІРЕУС
БАНК МКБ». Послуги за документарними операціями тарифікуються згідно діючих на момент надання такої послуги Тарифів за
документарними операціями АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».
4. 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
рахунку. Комісія за відкриття рахунку для формування статутного фонду встановлюється у розмірі 0 грн..
Рахунки за спеціальними режимами їх використання – це поточні рахунки, що відкриваються у випадках, передбачених законами
України або актами Кабінету Міністрів України.
5. Ведення рахунку включає діяльність банку із здійснення щоденного обліку стану рахунку клієнта щодо його коштів, вимог,
зобов’язань тощо, а також інше забезпечення процедури ведення рахунку в операційних системах Банку. Додатково до цього
ведення рахунку включає: послуги із щомісячного (раз на місяць, у перший робочий день місяця наступного за місяцем, за який
надається виписка) надання виписок по рахунку на паперовому носії безпосередньо власнику рахунку та додатків до них; надання
бланків карток із зразками підписів; відправлення електронною поштою повідомлень, що пов’язані з уточненням платіжних
реквізитів, на запит банку отримувача коштів.
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.
Комісія за ведення окремого поточного рахунка для зарахування страхових коштів матеріального забезпечення та соціальних
послуг застрахованим особам відповідно до ЗУ N 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування" не утримується. Комісія за ведення рахунків спеціального призначення (див. примітку 4) не утримується.
При закритті поточного рахунку Клієнта комісія за ведення функціонуючого рахунку утримується у повному обсязі за
розрахунковий період, в який було подано заяву про закриття рахунку до Банку.
Комісія за ведення поточного рахунку утримується у разі наявності руху коштів за рахунком/ами Клієнта протягом розрахункового
періоду.
6. Рухом коштів вважається будь яке зарахування та списання коштів з рахунку, окрім зарахування відсотків на залишок коштів на
рахунку, якщо такі проводилися; списання коштів за виконавчими документами; списання коштів на користь Банку за
зобов’язаннями Клієнта
7. Комісії для касових операцій в іноземній валюті стягуються у гривнях за курсом НБУ на момент здійснення операції. Комісія
сплачується в момент здійснення операції.
8. Розмір тарифу визначаються умовами відповідного Договору. Інформація про наявність Договору з отримувачем доступна у
будь-якому відділенні Банку.
9. Додаткова комісія Банку складає від 0% до 100 % від суми купівлі / продажу /конвертації безготівкової іноземної валюти. Розмір
комісії станом на відповідну дату визначається Департаментом казначейства АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в межах, зазначених у
даному пункті, станом на початок кожного операційного дня на підставі відповідного розпорядження керівника Департаменту
казначейства.
Комісія за продаж/ купівлю /конверсію іноземної валюти з рахунку клієнта для виконання примусового списання коштів на
підставі документів Державної виконавчої служби, державних податкових органів встановлюється в розмірі 0,00 грн.
Комісія за конверсію валюти першої групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого
постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (у редакції постанови Правління Національного
банку України від 02.10.2002 N 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129 (зі змінами))
(надалі - Класифікатор) у валюту першої групи Класифікатора з наступним продажем за UAH встановлюється в розмірі
0,00 грн.
10.
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.
11. У випадку зміни тарифного плану шляхом переходу на інший Тарифний пакет для Клієнтів-Представників Малого та
Середнього Бізнесу, Банк після сплати комісії за зміну тарифного плану, переводить Клієнта на обраний Тарифний пакет. Зміна
тарифного плану шляхом переходу на інший Тарифний пакет для Клієнтів-Представників Малого та Середнього Бізнесу можлива
лише з першого операційного дня нового розрахункового періоду та за умови відсутності заборгованості по розрахунково-касовому
обслуговуванню.
12. 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 і 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)
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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 (науковопедагогічним) 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;
Доходи за акціями та інші доходи від участі працівників у власності підприємства (дивіденди, відсотки, виплати за паями), а також
доходи від здавання в оренду землі.
13. Інші касові операції визначені Тарифами каси.
14. 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.
15. Розмір комісії не залежить від кількості відкритих рахунків Клієнта у Банку, які підключені до програмного-технічного
комплексу дистанційного обслуговування електронних платежів Piraeus Online Banking.
16. Банк зберігає за собою право відключати клієнта від програмно-технічного комплексу дистанційного обслуговування
електронних платежів Piraeus Online Banking без надсилання попереднього письмового повідомлення про відключення у
наступних випадках:

виникнення заборгованості протягом 5-ти (п’яти) місяців поспіль по оплаті комісій Банку за ведення поточного рахунку
та/або нездійснення оплати абонентської плати за підтримку програмного-технічного комплексу дистанційного
обслуговування електронних платежів Piraeus Online Banking;

відсутності руху коштів по рахунках клієнта 365 днів та більше;

невикористання клієнтом програмно-технічного комплексу дистанційного обслуговування електронних платежів Piraeus
Online Banking 365 днів та більше
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.
 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.
*Коментарі, примітки та застереження до Тарифів є невід’ємною частиною Тарифів.

