Продукт «WinCard»
для поточного рахунку з платіжною карткою
РОЗМІР КОМІСІЇ/ПЛАТИ

Тариф Classic
№
п/п

Назва операції/послуги

Примітки

VISA Classic
On-line/
VISA Classic
PayWave instant
неіменна

Тариф Platinum

VISA Classic
PayWave іменна

VISA Platinum PayWave

Умови обслуговування рахунку та платіжної картки

1

Валюта рахунку

У разі відкриття новим клієнтом першого
рахунку в Банку через winbank, цей рахунок

гривня/долар США/ЕВРО

відкривається у гривні. Один вид валюти
визначається у заяві на відкриття рахунку

VISA Classic On-line- 10 років
2

Термін дії платіжної картки

3 роки

VISA Classic PayWave instant
неіменна / іменна- 3 роки

3

Відкриття поточного рахунку та/або
оформлення/ (випуск) платіжної картки,
переоформлення (перевипуск) платіжної
картки після закінчення терміну дії або за
ініциативою клієнта

Рахунок відкривається виключно для нових
клієнтів Банку, тобто тих, що не мають рахунків
в Банку.
Перша картка для першого рахунку у winbankплатіжна картка On-line (без наявності
пластикової картки).
Комісія сплачується при відкритті рахунку та
щорічно.
Тариф не застосовується у разі перевипуску
картки за рішенням Банку згідно внутрішніх
нормативних документів

безкоштовно

5 000 грн

VISA Classic instant неіменна:
1 - безкоштовно, далі- 100 грн
VISA Classic іменна:
Додаткова картка випускається на термін до

4

Оформлення додаткової платіжної картки
(випуск/ перевипуск після закінчення
терміну дії картки або за ініціативою
клієнта)

закінчення дії основної картки.
Перевипуск за ініціативою клієнта завжди
платний.
Тариф не застосовується у разі перевипуску
картки за рішенням Банку згідно внутрішніх
нормативних документів

VISA Classic instant неіменна/іменна
- 100 грн
Максимальна дозволена кількість
діючих додаткових карток:
VISA Classic instant неіменна - 1
VISA Classic іменна - 3

3 - безкоштовно, далі- 100 грн
Максимальна дозволена кількість
діючих додаткових карток Classic:
VISA Classic instant неіменна - 1
VISA Classic іменна - 3
VISA Platinum:
1 - безкоштовно, далі - 650 грн
Максимальна дозволена кількість
діючих додаткових карток
Platinum -1

5

6

Доставка платіжної картки до відділення
Банку/поштового оператору, обраного
клієнтом, при відкритті рахунку/замовленні
платіжної картки

Консьєрж-сервіс

Операції, що здійснюються у winbank

Допомога в пошуку інформації, що забезпечує
послуги професійного помічника для вирішення
будь-яких повсякдених питань, випадкових
проблем й завдань цілодобово за номером 0
800 50 5255 (для безкоштовних дзвінків по

безкоштовно

—

—

Україні)/ +38 056 374 9960 (для дзвінків з-за
кордону) або на e-mail info@ukrassist.com

7

Право безкоштовного доступу 2 рази на рік
до лаунж-зон аеропортів від Lounge Key в
Україні (аеропорт Бориспіль, Київ (Жуляни),
Львів, Харків) та понад 1100 бізнес-залів у
всьому світі.

Для безкоштовного відвідування в аеропорту
бізнес-залу Lounge Key (www.loungekey.com)
потрібно розрахуватись в торгово-сервісних
точках та інтернет-магазинах на cуму від 5000
грн. До розрахунку включаються операції за
останні 30 днів перед поточною датою, окрім
операцій за останні 5 днів.
Умови та термін дії пропозиції на
www.visa.com.ua

АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ». Ліцензія НБУ№91 від 17.10.2011 року.

включено у вартість комісії
«Відкриття поточного рахунку
та/або оформлення/ (випуск)
платіжної картки, переоформлення
(перевипуск) платіжної картки після
закінчення терміну дії або за
ініциативою клієнта»

—

—

безкоштовно 2 рази на рік

РОЗМІР КОМІСІЇ/ПЛАТИ

Тариф Classic
№

Назва операції/послуги

п/п

VISA Classic
On-line/
VISA Classic
PayWave instant
неіменна

Примітки

Тариф Platinum

VISA Classic
PayWave іменна

VISA Platinum PayWave

Умови обслуговування рахунку та платіжної картки
Послуги надаються виключно в: 2 стійки з
пакування багажу на 3 поверсі Терміналу D.
Для отримання послуги з безкоштовного

8

Послуги з пакування багажу в аеропорту
Бориспіль

пакування багажу потрібно розрахуватись в
торгово-сервісних точках та інтернет-магазинах
на cуму від 5000 грн. До розрахунку
включаються операції за останні 30 днів перед

2 безкоштовні послуги

—

—

—

—

max знижка: 200 грн
max кількість поїздок в місяць: 4

—

—

max знижка: 200 грн

на календарний рік

поточною датою, окрім операцій за останні 5
днів.
Умови та термін дії пропозиції на
www.visa.com.ua.
Знижка надається лише у разі реєстрації в

9

Знижка 50% на поїздки з Bolt до/із
аеропортів м. Київ, м. Харків, м. Львів, м.

гаманці Bolt картки Visa Platinum та не
надається під час оплати з додатком Apple

Одеса, м. Дніпро та м. Запоріжжя

Pay.
Умови та термін дії пропозиції на
www.visa.com.ua

10

Знижка 50% на парковку автомобіля в
багаторівневому паркінгу навпроти
терміналу D в аеропорту "Бориспіль"

Пропозиція діє тільки при оплаті фізичними
платіжними картками.
Умови та термін дії пропозиції на
www.visa.com.ua
Страхування за кордоном:
діє автоматично від 1 до 90 днів на одну

11

Страхування:
• за кордоном: затримка рейсу/ затримка
багажу/ пропущений рейс (транзитний
рейс)/ захист покупця
• страхування в межах країни постійного
проживання: затримка рейсу/ затримка
багажу/ захист покупця

подорож, але не більше 183 днів за умови
оплати платіжною карткою:
- до початку подорожі квиток туди/назад або
житло або тур/круїз
- заброньоване до початку подорожі житло та
сплачене за фактом в поїздці.
Страхування в межах країни постійного
проживання:
діє автоматично від 1 до 90 днів, але не більше
183 днів за умови оплати платіжною карткою
попередньо заброньване житло
мінімум на 2 ночі на відстані не менше 100
кілометрів від дому.

Максимальна сума виплати:
за кордоном:
- за пропущений рейс/ транзитний
рейс: 500 USD / 300 USD
за кордоном та в країні
—

постійного проживання:

—

- за затримку рейсу/ багажу:
200 USD

COVID, спорт та медицина не страхуються.

- захист покупців
(min вартість товару 100 USD):
- в період 365 днів 20 000 USD

Умови отримання компенсації та термін дії
пропозиції на www.visa.com.ua та за
телефонами :
+380444993975
+74959376453
+442087628373
Винагорода за розрахунки

12

CashBack

Винагорода, що виплачується Банком на
поточний рахунок клієнта на підставі окремих
Умов.
Нараховується виключно за рахунками в

2% на купівлю товарів/послуг,
min 10 грн
max 500 грн

національній валюті
Поповнення
13

Безготівкове зарахування коштів,
в т.ч. переказу з картки

14

Готівкове поповнення рахунку власником
або довіреною особою

15

Зарахування готівкових коштів на рахунок
клієнта будь-якою особою, окрім власника
рахунку та його довіреними особами

16

Поповнення в термінальних мережах
партнерів

Комісії банків-кореспондентів/третіх банків
можуть бути додатково утримані незалежно від
комісій, що зазначені у цих Тарифах
Готівкове поповнення в іноземній валюті
поточного рахунку фізичної особи-нерезидента
має здійснюватися виключно власником
поточного рахунку
Перелік термінальних мереж вказаний на сайті
банку www.piraeusbank.ua

АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ». Ліцензія НБУ№91 від 17.10.2011 року.

безкоштовно

1% від суми поповнення

безкоштовно

безкоштовно

РОЗМІР КОМІСІЇ/ПЛАТИ

Тариф Classic
№

Назва операції/послуги

п/п

VISA Classic
On-line/
VISA Classic
PayWave instant
неіменна

Примітки

Тариф Platinum

VISA Classic
PayWave іменна

VISA Platinum PayWave

Перекази та розрахунки
17

Розрахунки в торгово-сервісних точках
та інтернет-магазинах

безкоштовно
Операції, що здійснюються у відділеннях.

18

Перерахування коштів в межах
АТ “ПІРЕУС БАНК МКБ” на власні (у т.ч.
інвестиційні) рахунки/картки клієнта в

Операції в іноземній валюті здійснюються
відповідно до умов чинного валютного

національній/іноземній валюті або на
рахунки/картки інших клієнтів в

Операції, що здійснюються у winbank. Операції
в іноземній валюті здійснюються відповідно до
умов чинного валютного законодавства

національній валюті

100 грн

законодавства України

безкоштовно

України
19

Операції, що здійснюються у відділеннях

100 грн

АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»

Операції, що здійснюються у winbank

15 грн

Перерахування коштів з рахунку клієнта
20

в іноземній валюті на рахунок за межі
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»

21

22

23

24

безкоштовно

Перерахування коштів з рахунку клієнта
в національній валюті на рахунок за межі

Відповідно до умов чинного валютного
законодавства України

Комісія за переказ коштів в доларах США
з гарантованим зарахування повної суми
отримувачу платежу

Сплачується додатково до комісії за платіж в
доларах США

Перекази з картки/рахунку на картку іншого

Операції, що здійснюються у winbank

банку

Мінімальна сума операції - 5 грн

Безготівкове перерахування коштів із
застосуванням платіжної картки або номеру
картки за допомогою послуг MasterCard
MoneySend та Visa Direct

Через сервіс, що надається сторонніми
банками

Платежі на рахунки компаній з переліку,
наданого АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
(комунальні послуги, послуги зв'язку та
інші)

0,3%
min 20 USD/EUR,
max 150 USD/EUR
50 USD

1%

1%
безкоштовно

Операції, що здійснюються у winbank

безкоштовно

Видача готівки

25

Зняття готівкових коштів в банкоматах та
касах АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» та
банкоматах України

26

Зняття готівкових коштів в касах інших
банків України

27

Зняття готівкових коштів за кордоном

кошти, що повернулись на рахунок після закінчення терміну депозиту в АТ
«ПІРЕУС БАНК МКБ» та відсотки за ними:
безкоштовно
інші кошти:
0,75%
Валюта оплати комісії використовується
відповідно до валюти рахунку

1% + (5 грн /0,20 USD/EUR)

безкоштовно

2%, min 75 грн/ 3 USD/EUR
Інші послуги

28

Онлайн купівля/продаж/конверсія
иноземної валюти

29

Купівля/продаж/конверсія валюти на
міжбанківському валютному ринку

30

За курсом, встановленним банком на день
операції.
Операції, що здійснюються у winbank

безкоштовно

0,5% min 100 грн

Купівля валюти на міжбанківському
валютному ринку для погашення кредитної
заборгованності в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»/
продаж валюти на міжбанківському

безкоштовно

валютному ринку за ініциативою
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»

31

Операції з конвертацією

Якщо валюта транзакції за карткою
відрізняється від валюти рахунку.
За курсом, встановленним банком на день
операції

АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ». Ліцензія НБУ№91 від 17.10.2011 року.

1%

РОЗМІР КОМІСІЇ/ПЛАТИ

Тариф Classic
№
п/п

Назва операції/послуги

VISA Classic
On-line/
VISA Classic
PayWave instant
неіменна

Примітки

Тариф Platinum

VISA Classic
PayWave іменна

VISA Platinum PayWave

Інші послуги
Сервісне обслуговування рахунку, в т.ч.:
 мобільне інформування (послуга
надається лише для номерів телефонів
українських операторів мобільного
зв’язку);
 перегляд залишку в АТМ;
 відновлення ПІН-коду в POS-терміналах
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (протягом строку
32

дії картки);

безкоштовно

 зміна ПІН-коду в банкоматах АТ «ПІРЕУС
БАНК МКБ»;
 надання міні-виписки в банкоматах АТ
«ПІРЕУС БАНК МКБ»;
 блокування/розблокування платіжної
картки
 Wallet (Google Pay та інші).

33

Надання виписки по рахунку

Один раз на місяць
Починаючи з другої на місяць

безкоштовно
200 грн

про відкриття/закриття рахунку/повернення
електронного платіжного засобу
34

Надання довідок мовою на вибір клієнта
(українською, англійською, російською)

35

Оформлення довіреності на
розпорядження рахунками без залучення
нотаріусу

36

Запити/повідомлення про
уточнення/анулювання/розслідування
переказу

37

Розшук /запит за операціями з платіжними
картками - комісія за безпідставне
опротестування операції клієнтом (після
розслідування)

38

Плата за користування недозволеним
овердрафтом

безкоштовно
безкоштовно

про наявність/відсутність відкритих рахунків в
Банку/кредитної заборгованості
про залишки коштів та/або обороти по
рахункам

50 грн

безкоштовно

інших довідок

200 грн

безкоштовно
100 грн

Валюта оплати комісії використовується
відповідно до валюти рахунку

АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ». Ліцензія НБУ№91 від 17.10.2011 року.

50 грн/50 USD/EUR

250 грн

0%

