Затверджено Протоколом Тарифного Комітету АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» № 08-02/19 від 22.02.2019, діють з 25.02.2019

ТАРИФИ НА КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ
ДЛЯ КОРПОРАТИВНИХ КЛІЄНТІВ
№

Найменування тарифу

Розмір тарифу
USD

UAH
1.

2

Примітка до тарифу
EUR

Комісія за надання кредиту

1.1.

Комісія за надання кредиту (для всіх кредитів, окрім
зазначених в пункті 1.2.)

1.2.

Комісія за надання кредиту в рамках продукту «Кредит
на придбання транспортних засобів. Партнерська
програма «Авто експрес»

1.3.

Комісія за надання та погашення овердрафту протягом
операційного дня

22% річних

-

-

1.4.

Комісія за несанкціоноване користування овердрафтом

30% річних

-

-

1.5.

Комісія за зарахування кредитного траншу в результаті
настання умов відповідно до договору факторингового
фінансування.

0,1%

-

-

2.

Комісія за управління кредитом

Від 0,25% до 1,50%

2,5%

2.1.

Комісія за управління кредитом (за невикористаний
ліміт)

Від 0,5% до 1,0%

2.2.

Комісія за управління кредитом (за пролонгацію
існуючого кредиту)

Від 0,25% до 1,5%

2.3.

Комісія за управління кредитом (зміни на вимогу клієнта
передбачених умов договорів, в тому числі дострокове
розірвання договорів, що були укладені (за
виключенням щорічного перегляду/ пролонгації
Кредитного Договору)

2.4.

3.
3.1.
3.2.
3.3.

1

Комісія за щорічний перегляд умов кредитування

Надання Позичальнику/ Заставодавцю/ Іпотекодавцю
письмової згоди Банку щодо:
передачі в найм транспортного засобу, що знаходиться
в заставі Банку
зміни технічного паспорту на автомобіль
виїзду за кордон на автомобілі, що знаходиться в заставі
Банку

Розраховується від суми ліміту кредитування (за договором) /
суми збільшення ліміту кредитування (за договором).
Сплачується одноразово до видачі кредиту, у гривнях за
курсом НБУ діючим на момент здійснення операції.
Конкретний розмір тарифу встановлюється Кредитним
комітетом.
Розраховується від суми ліміту кредитування (за договором) /
суми збільшення ліміту кредитування (за договором).
Сплачується одноразово до видачі кредиту, у гривнях за
курсом НБУ діючим на момент здійснення операції.
Конкретний розмір тарифу встановлюється Кредитним
комітетом.
Застосовується виключно для партнерської програми "Авто
експрес" в рамках продукту «Кредит на придбання
транспортних засобів. Партнерська програма «Авто
експрес».
Нараховується кожного дня у період використання та
погашення овердрафту протягом одного операційного дня за
методом «факт/365» та розраховується на різницю між
максимальною сумою заборгованості за овердрафтом
протягом операційного дня та заборгованості за
овердрафтом на кінець цього ж самого операційного дня (у
випадку якщо на кінець операційного дня немає
заборгованості за овердрафтом, комісія розраховується
виходячи із максимальної суми заборгованості за
овердрафтом протягом операційного дня). Сплачується в
перший робочий день місяця за місяцем нарахування.
Нараховується кожного дня у період використання
несанкціонованого овердрафту за методом «факт/365»,
виходячи із розміру суми такого несанкціонованого
овердрафту на день нарахування. Сплачується в перший
робочий день місяця за місяцем нарахування.
Розраховується від суми кожного траншу за кожні повні 30
днів строку факторингового траншу. Сплачується одноразово
до видачі траншу. Конкретний розмір тарифу
встановлюється Кредитним комітетом.
Застосовується тільки до безвідкличних кредитних ліній;
сплачується щоквартально як % від суми невикористаного
кредиту за методом факт/факт або факт/360.
Нараховується і сплачується в строки, встановлені
кредитним договором.
Розраховується від суми ліміту кредитування (за договором),
що пролонговується. Сплачується одноразово до пролонгації
кредиту, у гривнях за курсом НБУ діючим на момент
здійснення операції.

Від 0,1% до 0,5%,
але не менше 5000,00 грн.

Розраховується від суми заборгованості за кредитом, або
суми ліміту кредитування (за договором), або суми збільшення
ліміту (між діючим лімітом за договором та новим лімітом,
що встановлюється), або суми ліміту (з урахуванням його
збільшення згідно рішення КК).
Сплачується одноразово до зміни умов договорів, у гривнях за
курсом НБУ діючим на момент здійснення операції.

Від 0,25% до 1,5%

Розраховується від суми заборгованості за кредитом, або
суми ліміту кредитування (за договором), або суми збільшення
ліміту кредитування (між діючим лімітом за договором та
новим лімітом, що встановлюється), або суми ліміту (з
урахуванням його збільшення згідно рішення КК).
Сплачується одноразово після проведення щорічного перегляду
умов кредитування, у гривнях за курсом НБУ діючим на
момент здійснення операції.
Застосовується виключно у випадку наявності такої комісії у
рішенні КК. Конкретний розмір тарифу встановлюється
Кредитним комітетом.

600,00 грн., в т.ч. ПДВ
300,00 грн., в т.ч. ПДВ
300,00 грн., в т.ч. ПДВ

Надається на одну поїздку.
Тариф не стягується з Позичальників, що за допомогою
транспортних засобів, які знаходяться в заставі Банку,
провадять діяльність з міжнародних перевезень.

3.4.

передачі в оренду нерухомості, яка оформлена в іпотеку
Банку, іншій особі

300,00 грн., в т.ч. ПДВ

Тариф не стягується якщо нерухомість, яка надається в
іпотеку Банку, вже надана в оренду на момент прийняття
рішення КК щодо кредитування. При цьому, якщо в період дії
договору іпотеки проводиться зміна орендатора, тариф
стягується за надання згоди по кожному новому орендатору.

3.5.

надання дублікату договору (правочину), в тому числі
кредитного договору

300,00 грн., в т.ч. ПДВ

Сплачується за кожен документ.
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3.6.

отримання кредиту в іншому банку.

0,1% (min 3000,00 грн.), в т.ч. ПДВ

Розраховується від суми кредиту, що запитується в іншому
банку. Сплачується одноразово до надання Банком письмової
згоди, у гривнях за курсом НБУ діючим на момент здійснення
операції.

3.7.

передачі майна/предмета застави, що знаходиться у
заставі Банку, у заставу другої черги іншому кредитору.

0,1% (min 3000,00 грн.), в т.ч. ПДВ

Розраховується від суми діючого ліміту (за договором).
Сплачується одноразово до надання Банком письмової згоди, у
гривнях за курсом НБУ діючим на момент здійснення операції.

4.

Неустойка (в т.ч. штраф, пеня)

4.1.

За порушення цільового використання кредиту

4.2.

За невиконання та/або неналежне виконання
Позичальником не боргових зобов’язань за Договором,
зазначених у відповідному Протоколі КК

4.3.

За несвоєчасне виконання Позичальником боргових
зобов’язань за Договором

4.4.

5.

За порушення зобов’язання подання документів, що
підтверджують сплату страхових платежів (премій), у
випадках та порядку передбачених кредитним
договором (виключно для партнерської програми "Авто
експрес" в рамках продукту «Кредит на придбання
транспортних засобів. Партнерська програма «Авто
експрес»)
Комісії за надання інших послуг

25%

2% річних

Розраховується від суми кредиту використаного не за
цільовим призначенням.
Сплачується за кожен день, починаючи з наступного дня з
дати невиконання та/або неналежного виконання
Позичальником такого зобов’язання та до дати належного
виконання зазначеного зобов’язання.При наявності декількох
порушень підвищення ставки відбувається лише один раз, від
дати виникнення першого порушення до дати виконання усіх
порушених зобовязань.

подвійна облікова ставка Національного Сплачує за кожний день порушення грошових зобов’язань.
Розраховується від суми простроченого / несвоєчасно
банку України
сплаченого платежу.

3,0%

Розраховується від суми діючого ліміту (за договором).
Застосовується виключно для партнерської програми "Авто
експрес" в рамках продукту «Кредит на придбання
транспортних засобів. Партнерська програма «Авто
експрес».

5.1.

Комісія за отримання витягу з ДРОРМ3 (про наявність
обтяжень по кожному учаснику правочину окремо)

180,00 грн., в т.ч. ПДВ

Сплачується Позичальником за кожен витяг. Сплачується в
день укладення кредитного договору або додаткової угоди до
кредитного договору/ договору застави/ іпотеки, до
підписання такого договору/ додаткової угоди.

5.2.

Комісія за внесення запису/змін до запису в ДРОРМ про
реєстрацію обтяження

180,00 грн., в т.ч. ПДВ

Сплачується Позичальником за кожен витяг. Сплачується в
день укладення договору застави або додаткової угоди до
договору застави, до підписання такого договору/ додаткової
угоди.

Примітки.
1. Клієнти з річним обсягом чистого доходу від 1000 млн. грн.
2. Може бути змінено за рішенням Банку. При встановленні розміру комісії в межах зазначених граничних розмірів, Банк враховує вартість адміністрування кредиту
на всіх стадіях кредитного процесу на протязі дії кредитної угоди. У випадках, коли розмір комісії є нижчим, або перевищує розмір встановлений пп. 1.1, 2.1, 2.2,
рішення стосовно затвердження таких комісій в кожному окремому випадку приймається Тарифним Комітетом Банку.
3. Державний реєстр обтяжень рухомого майна.
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