Затверджено протоколом Комітету управління активами та пасивами АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
№30-07/21 від 12.07.2021

Тарифи на обслуговування рахунку "Вклад Миттєвий"
Назва операції/послуги

Тариф

Канал продажу

Відкриття Вкладу «Новий ощадний рахунок» в національній валюті України/ в
іноземній валюті *3
Закриття Вкладу
Надання виписки по Рахунку*1.2

Відділення

winbank

0 UAH

0 UAH

0 UAH
0 UAH

Видача довідок за проханням клієнта (українською, англійською, російською
мовами):
 Стандартні довідки*1 (з наданням протягом одного банківського дня)
 Нестандартні довідки*1.2. (з наданням протягом двох банківських днів)
 Нестандартні термінові довідки *1.3. (з наданням протягом одного банківського
дня )
 Довідки/виписки про залишки коштів та/або обороти по рахунках (за
виключенням закритих на дату 01.02.2014) для клієнтів що не надали
Заяву стандартного зразку, яка має бути надана клієнтами, які відкривали
рахунки у відділеннях АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в ВЕЗ Крим.
Оформлення довіреності на розпорядження рахунками*2

75 UAH
150 UAH
300 UAH

2 000 UAH
150 UAH

Нарахування відсотків на залишок на рахунку Вкладу (річних)
Гривня
5%4

Долар США
0,00%

Євро
0,00%

Платежі
Перерахування коштів в межах АТ “ ПІРЕУС БАНК МКБ” між власними рахунками
клієнта, в т.ч. перерахування на депозитні рахунки та інвестиційні рахунки у
0 UAH
відділеннях АТ “ ПІРЕУС БАНК МКБ” в т.ч. за допомогою інтернет-сервісу winbank
Перерахування коштів в межах АТ “ ПІРЕУС БАНК МКБ ” між власними рахунками
2 UAH
клієнта, в банкоматах АТ “ПІРЕУС БАНК МКБ”
Зарахування готівкових коштів на рахунок клієнта будь-якою особою окрім власника
1,5 % від суми
рахунку та його довіреними особами
поповнення
Зарахування готівкових коштів на рахунок клієнта
0 UAH
Інші послуги
5% від суми обтяження, але не
Оформлення документу щодо обтяження рахунку клієнта
менше 2000 UAH
1% від суми стягнення, але не
Переказ коштів згідно документу про стягнення за обтяженим рахунком
менше 1000 UAH
Зняття обтяження з рахунку
0 UAH
*1 Стандартними довідками вважаються довідки про надання наступної інформації:
- про відкриття поточного рахунку
- про наявність/відсутність відкритих рахунків в Банку;
- про залишки коштів та/або обороти по рахункам
- про наявність/відсутність кредитної заборгованості.
- Тарифи не застосовується для клієнтів, що не надали Заяву стандартного зразку, що має бути надана клієнтами,
що відкривали рахунки у відділеннях АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в ВЕЗ Крим..
*1 * 1.2, *1.3

Довіреність може бути надана на розпорядження поточним, депозитним та картковим рахунком. Комісія сплачується за
екземпляр довіреності щоразу при оформленні без залучення нотаріуса.
*2

*3

З 12.07.2021 Нові вклади в іноземній валюті не залучаються на обслуговування.

*4

Відсотки нараховуються за наявності мінімальної суми залишку на рахунку в гривні від 1000 грн.

Всі операції/послуги, які не вказані в даних Тарифах на обслуговування рахунку "Вклад Миттєвий" не можуть бути
застосовані до цього Вкладу.

