Затверджено Протоколом Тарифного Комітету АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» № 04-08/19 від 02.08.2019

ТАРИФНИЙ ПАКЕТ «ІНОЗЕМНИЙ ІНВЕСТОР»1
№
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.1
2.1
2.2

3.1

3.2

3.3

3.4
3.5
3.6

Послуга

1. Поточні рахунки
Відкриття поточного рахунку в національній валюті 2
600,00
Відкриття кожного наступного поточного рахунку в іноземній валюті
0,00
0,00
Ведення поточного рахунку в національній валюті 3
Ведення поточного рахунку в іноземній валюті3
0,00
Проценти по залишках на рахунку «Бізнес плюс» та «Легкий Бізнес»
послуга не надається
2.Програмно-технічний комплекс дистанційного обслуговування електронних платежів Piraeus Online Banking
Підключення до системи
0,00
Абонентська плата за виконання операцій за допомогою системи Piraeus Online
Banking4
0,00
3. Платежі
Виконання платежів в національній валюті з інвестиційного рахунку на рахунки
клієнтів за межі «ПІРЕУС БАНК МКБ» на паперовому носії або переданого
1% min 50,00 max 500,00
електронними засобами зв'язку8
Виконання платежів в національній валюті та іноземній валюті 5 з інвестиційного
рахунку на рахунки клієнтів в межах9 «ПІРЕУС БАНК МКБ» на паперовому носії
1% min 150,00
або переданого електронними засобами зв'язку.
Зарахування коштів в національній валюті на інвестиційний рахунок6
1% min 50,00 max 500,00
Переказ коштів в іноземній валюті за межі АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»7,8
долар США
євро
російський рубль

0,2% (min USD 30, max USD 200)
0,2% (min EUR 30, max EUR 200)
0,2% (min RUB 500, max RUB
3000)
4. Купівля/продаж, конверсія іноземної валюти на МВРУ

4.1

Купівля іноземної валюти за гривні8

4.2

Продаж іноземної валюти за гривні8

4.3

5.1
6.1
6.2
7.1

Вартість послуг у гривнях

Конверсія іноземної валюти в іншу іноземну валюту з наступним продажем за
національну валюту8
5. Операції з платіжною карткою Visa Business
Оформлення платіжної картки
6. Касові операції
Видача готівки з рахунку в національній та іноземній валюті
Приймання готівки в національній валюті та іноземній валюті
7. Умови реалізації зарплатно-карткового проекту
Підключення до тарифних планів для зарплатних проектів

0,5% (min 150 грн.) від суми купівлі в
національній валюті за курсом угоди
0,5% (min 150 грн.) від суми продажу в
національній валюті за курсом угоди

0.0%
послуга не надається
послуга не надається
послуга не надається
послуга не надається

1.До тарифного пакету підключаються клієнти – іноземні інвестори (крім банківських установ). Комісії Банку на інші операції Клієнта, що
пропонуються Банком цій категорії клієнтів та дозволені відповідно до законодавства України та нормативних документів
Національного Банку Україні на дату здійснення такої операції, зазначені у Загальних тарифах.
2.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 кожного
рахунку.
3.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.
4.Розмір комісії не залежить від кількості відкритих рахунків Клієнта у Банку, які підключені до програмного-технічного комплексу
дистанційного обслуговування електронних платежів Piraeus Online Banking. 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
5.послуга надається в іноземній валюті 1 та 2 групи Класифікатора іноземних валют і банківських металів, затвердженого постановою
Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від
19 квітня 2016 року N 269) (зі змінами) (далі - Класифікатор)
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6.
За виключенням одержаних від продажу іноземної валюти на МВРУ, перерахованих з власного інвестиційного
рахунку / вкладного (депозитного) рахунку та рахунку нарахованих відсотків.
7.Комісія не стягується за повторний переказ коштів в іноземній валюті по платежам, які раніше були відправлені та повернені банком
кореспондентом або не прийняті банком отримувача з причини невідповідності операцій внутрішнім політикам банківкореспондентів/банків отримувача.
8.У разі виконання документів примусового стягнення коштів з рахунку клієнта Державною виконавчою службою, приватними
виконавцями або Державною податковою службою, розмір тарифу дорівнює 0 грн.
9.Комісія не стягується за перераховані платежі на власні рахунки, відкритті в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
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.
 Банк зберігає за собою право повністю або частково змінювати чинні Тарифи чи відсоткові ставки 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.
 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 відповідної 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 зміні разом із зміною Чинних Тарифів, якщо інше не визначено договором банківського рахунку, укладеного між Банком та
Клієнтом.
 Починаючи з 27.06.2017р. дія тарифного пакету «Іноземний інвестор» поширюється на клієнтів, які користуються тарифами для клієнтів
– іноземних інвесторів (крім банківських установ). Умови тарифів для клієнтів – іноземних інвесторів (крім банківських установ)
змінюються на відповідні умови тарифного пакету “Іноземний інвестор” та Загальних тарифів.

