Затверджено протоколом №14_0219
засідання правління
АТ ”ПІРЕУС БАНК МКБ

Умови виплати АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» винагороди за користування Кредитною карткою (CASHBACK) АТ
«ПІРЕУС БАНК МКБ» (надалі – « Умови»)
Ці Умови регулюють порядок виплати АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» винагороди за здійснені Клієнтом
операції в торгово-сервісних підприємствах (ТСП) за допомогою платіжної карткою (ПК), щодо якої
встановлений АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» Кредитний ліміт. Ці Умови є невід’ємною частиною Правил
комплексного обслуговування фізичних осіб в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».
ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ
Всі терміни, що вказані нижче та написані з великої літери, будуть мати наступне значення:
Банк – АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
Правила - Правила комплексного обслуговування фізичних осіб в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», що
затверджені уповноваженим органом Банку та діють на момент здійснення Клієнтом операції за
допомогою ПК.
Кредитна картка – платіжна картка, що випущена Банком та щодо якої Банком встановлено
Кредитний ліміт у відповідності до договору про надання кредиту, укладеного між Клієнтом та Банком.
Період CashBack – період встановлений Банком, протягом якого Банк здійснює виплату CashBack
за операціями за визначеними кодами МСС.
Клієнт – фізична особа, яка має відкритий в установі Банку поточний рахунок (Рахунок) та
отримала ПК для розпорядження таким рахунком, уклала із Банком договір про надання кредиту, на
підставі якого Банк встановив Кредитний ліміт на ПК.
Код MCC (Merchant Category Code) –4 -ох значний номер (код), який призначений для класифікації
торгової точки (ТСП), типу товарів або послуг, які вона пропонує. МСС визначається банком - еквайєром
відповідно до правил Міжнародної платіжної системи Visa.
CashBack – винагорода на Рахунок Клієнта, що виплачується Банком на підставі цих Умов.
Рахунок – поточний рахунок, що відкритий на ім’я Клієнта Банком, та який використовується для
обслуговування Кредитного ліміту та до якого випущена Кредитна картка.
Інші терміни вживаються у значенні, яке наведено у Правилах.
1. Загальні положення.
1.1. Банк здійснює виплату CashBack у порядку, встановленому цими Умовами, Тарифами Банку та/або
іншими внутрішніми документами Банку.
1.2. Банк має право в односторонньому порядку відмовити у нарахуванні і виплаті СashBack.
1.3. Клієнти, отримуючи суму СashBack, розуміють та підтверджують, що отримують від Банку дохід, у
зв’язку з чим Банк має статус податкового агента та з суми нарахованого СashBack утримує податок
на доходи фізичних осіб згідно п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу України та військовий збір, в
розмірі, які встановлені законодавством України, та відповідно до п. 176.2 ст.176 Податкового
кодексу України подає інформацію щодо таких доходів та утриманого податку/збору до
контролюючих державних органів. При цьому, якщо відповідно до норм законодавства України,
ставка податку/збору, що застосовується до доходу передбаченого Умовами СashBack, буде
збільшена або зменшена/введено новий податок/збір/скасовано діючий тощо, розмір доходу що
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підлягає виплаті Клієнту змінюється відповідно до змін встановлених (прийнятих) щодо ставок
оподаткування.
1.4. Перелік МСС, щодо яких може бути застосований CashBack та Період CashBack визначені у Додатку
№ 1 до цих Умов.
2. Порядок нарахування та виплати CashBack.
2.1. Банк здійснює виплату CashBack у національній валюті України (гривнях) шляхом безготівкового
зарахування відповідної суми коштів на Рахунок.
2.2. Банк здійснює нарахування суми CashBack у відсотках від суми кожної операції, яка відповідала
кодам МСС і була відображена на Рахунку протягом звітного місяця у Періоді CashBack,
визначеному в Додатку 1. Розмір відсотку нарахування CashBack після оподаткування визначено в
Додатку 1 («Ставка винагороди CashBack»). При цьому розрахований розмір CashBack після
утримання податків та зборів не може бути меншим за 30 (тридцять) гривень (Мінімальна сума
CashBack) та перевищувати 300 (триста) гривень (Максимальна сума CashBack).
2.3. Банк здійснює нарахування і виплату CashBack у перший робочий день місяця, наступного за
місяцем, протягом якого операції за ПК, щодо яких застосовується CashBack, були відображені на
Рахунку Клієнта.
2.4. CashBack нараховується виключно протягом Періоду CashBack та виключно щодо операцій
позначених MCC, які визначені Банком як такі, до яких застосовується CashBack.
2.5. Банк здійснює нарахування суми CashBack на підставі облікових даних Банку. При цьому Клієнт
укладанням Договору, у розумінні Правил, надає згоду на те, що Банк веде облік, що підтверджує
розмір CashBack. Для визначення розміру CashBack, остаточною підставою будуть облікові дані
Банку. Довідка Банку стосовно записів такого обліку є достатнім безспірним підтвердженням
існування та розміру відповідних сум CashBack.
2.6. CashBack нараховується виключно за умов використання коштів наданих Банком у рамках
Кредитного ліміту, що встановлений на Кредитну Картку.
2.7. Банк не виплачує СashBack:
- по операціях, відображених на Рахунку до початку або після закінчення Періоду CashBack;
- якщо розрахований Банком розмір CashBack за відповідний звітній місяць після
утримання податків та зборів складає менше ніж Мінімальна сума CashBack;
- у разі неможливості ідентифікації ТСП при перевірці під час/після здійснення Операції з
CashBack на приналежність до обраної категорії МСС;
- у разі наявності простроченої заборгованості за Кредитним лімітом на момент виплати
CashBack;
- у разі закриття Клієнтом рахунку, до якого була випущена Кредитна картка, за
відповідний поточний період виплати CashBack;
- у разі використання Клієнтом власних коштів за Кредитною Карткою;
- якщо клієнт є нерезидентом, та в нього нема довідки про присвоєння реєстраційного
номеру облікової картки платника податків.
2.8. Якщо розрахований Банком розмір CashBack за відповідний звітній місяць після утримання податків
та зборів перевищує Максимальну суму CashBack, то Банк нараховує і виплачує CashBack виключно
у розмірі Максимальної суми CashBack після утримання податків та зборів.
2.9. Банк не встановлює перелік конкретних точок продажів (ТСП), що належать до категорій,
визначених у Додатку 1 даних Умов та не інформує Клієнта про них, а також не несе
відповідальності за не виплату CashBack у разі придбання Клієнтом товарів та послуг у ТСП, які
реалізовують профільні групи товарів, проте зареєстровані банками-еквайрами під МСС, що
відмінні від визначених у Додатку 1 даних Умов.
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3. Порядок зміни Умов.
3.1. Банк має право у будь-який час запропонувати зміни до Умов, сповіщаючи про це Клієнта шляхом
опублікування таких змін на офіційному сайті Банку, що знаходиться за електронною адресою
www.piraeusbank.ua, або іншим доступним Банку способом, передбаченим Договором не пізніше
ніж за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати набуття чинності для змін до Умов, в
тому числі Тарифів у частині CashBack.
3.2. Зміна Банком Тарифів та/або Правил не потребує внесення змін до цих Умов.
3.3. Банк залишає за собою право у будь-який момент припинити або призупинити виплату CashBack,
повідомивши Клієнтів про це у порядку, встановленому п. 3.1 цих Умов.
3.4. Інші положення щодо регулювання між Банком та Клієнтом встановлюються Правилами.
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Додаток № 1
До Умов виплати АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» винагороди
за користування Кредитною карткою (CASHBACK) АТ
«ПІРЕУС БАНК МКБ» затверджених протоколом
№14_0219 засідання правління
АТ ”ПІРЕУС БАНК МКБ

Перелік МСС, щодо яких застосовуються Умови компенсації (CashBack) та Ставки винагороди.
1. Період з 01 березня 2019 року до 30 квітня 2019 року:
№
1.
2.
3.
4.

Код МСС (Merchant Category Code)

Профільна група

5945, 5944, 5094, 5947

Ювелірні вироби, подарунки та
грашки
5811, 5812, 5813, 5814
Кафе, бари, ресторани
5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5655, 5661, Магазини одягу та взуття
5681, 5691, 5699
5541, 5983, 5542, 5172
АЗС

Ставка
винагороди
CashBack
7%
2%
2%
3%

2. Період з 01 травня 2019 року до 30 червня 2019 року:
№
1.

2.

3.
3.

Код МСС (Merchant Category Code)

5912, 5977, 8099, 8021, 8071, 8062, 8043, Здоров’я та краса (в т.ч. магазини
7298, 8011, 8050, 5169, 7297, 5976, 8042, косметики та побутової хімії, аптеки,
5047, 5122
лікарні, офтальмологи, стоматологи,
масажні салони, ортопедичні салони
тощо)
5941, 7922, 7997, 7832, 7941, 7999, 7994, Розваги та спорт (в т.ч. кіно, театри,
5940, 7996, 7991, 7841, 7929, 7932, 7933, цирки,
луна-парки,
дельфінарії,
7998, 5996
магазини
спорттоварів
та
вело
магазини, більярд, боулінг, спортивні
поля та клуби)
5309
Магазини Duty free

2.
3

Ставка
винагороди
CashBack
2%

3%

7%

Період з 01 липня 2019 року до 31 серпня 2019 року:

№
1.

Профільна група

Код МСС (Merchant Category Code)

Профільна група

5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5655, 5661, Спеціалізовані магазини з продажу
5681, 5691, 5699, 5137, 5139, 5697
одягу та взуття (в т.ч. ательє з пошиву
та ремонту)
5722, 5732, 5045, 5816, 5719, 5065, 7622, Техніка та електроніка
5815, 5817, 5818, 7629, 5997, 4812
5192, 5942, 5943, 5111, 8244, 8241, 8244, Спеціалізовані магазини з продажу
8249, 8299, 8211, 8220
канцелярських товарів, книг, оплата
послуг навчання (дитячі садки, школи,
університети, ВУЗи)
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Ставка
винагороди
CashBack
2%

3%
7%

