
 
05/03/2012 
 
Шановні клієнти! 
 
Будь ласка, зверніть увагу, що з 19.03.2012 відбудуться наступні зміни: 
 
1. В «Правила відкриття, використання і обслуговування поточних рахунків фізичних осіб у 
національній та іноземній валютах. Умови користування Платіжною Карткою» - зміни щодо 
користування послугою «SMS-інформування». 
 
 
2. Зміни до тарифів  
 

! Для карток клієнтів, що підключили послугу до 19.03.2012, тариф залишається незмінним до кінця 
строку дії картки. 
 

- рахунок «Вільний доступ», Поточний рахунок, «Зарплатний рахунок 2»,  «Зарплатний рахунок 3»: 
 

Тариф 
Надання довідок держателю платіжної картки шляхом SMS-інформування 
(щомісячно) 

*10
 

50 UAH (на 
строк дії 
картки) 

0 UAH (на 
строк дії 
картки) 

*10
 Послуга надається лише для номерів телефонів українських операторів мобільного зв’язку. 

 

змінюється на: 
 Classic Gold 

Надання довідок держателю платіжної картки шляхом SMS-інформування 
(щомісячно) 

*10
 

5 UAH* 0 UAH 

*10
 Послуга надається лише для номерів телефонів українських операторів мобільного зв’язку. Плата за послугу стягується щомісячно. Незалежно від 

дати підключення до послуги - перший раз плата стягується  в перший банківський день після підключення послуги за повний місяць, наступні рази – в 
останній банківський день кожного місяця (починаючи з другого).  
* Тариф діє для клієнтів, що підключили послугу з 19.03.2012. Для клієнтів, що підключили послугу до 19.03.2012 діє наступний тариф:  Classic – 50 UAH 
(на строк дії картки) Gold -  0 UAH  (на строк дії картки).                  

- поточний рахунок «Для тих, хто в морі»: 
 

Тариф Classic 
Надання довідок держателю платіжної картки шляхом SMS-інформування 
(щомісячно) 

*9
 

50 UAH (на 
строк дії 
картки) 

*9
 Послуга надається лише для номерів телефонів українських операторів мобільного зв’язку. 

 

змінюється на: 
 Classic  

Надання довідок держателю платіжної картки шляхом SMS-інформування 
(щомісячно) 

*9
 

5 UAH* 

*9
 Послуга надається лише для номерів телефонів українських операторів мобільного зв’язку. Плата за послугу стягується щомісячно. Незалежно від 

дати підключення до послуги - перший раз плата стягується  в перший банківський день після підключення послуги за повний місяць, наступні рази – в 
останній банківський день кожного місяця (починаючи з другого).  
* Тариф діє для клієнтів, що підключили послугу з 19.03.2012. Для клієнтів, що підключили послугу до 19.03.2012 діє наступний тариф:  Classic – 50 UAH 
(на строк дії картки).                  

-  рахунок «Пенсійний» 
 

Тариф Classic 
Надання довідок держателю платіжної картки шляхом SMS-інформування 
(щомісячно) 

*4
 

25 UAH (на 
строк дії 
картки) 

**4
 Послуга надається лише для номерів телефонів українських операторів мобільного зв’язку. 

 

 
змінюється на: 

 Classic  

Надання довідок держателю платіжної картки шляхом SMS-інформування 
(щомісячно) 

*4
 

3 UAH* 

*4
 Послуга надається лише для номерів телефонів українських операторів мобільного зв’язку. Плата за послугу стягується щомісячно. Незалежно від 

дати підключення до послуги - перший раз плата стягується  в перший банківський день після підключення послуги за повний місяць, наступні рази – в 
останній банківський день кожного місяця (починаючи з другого).  
* Тариф діє для клієнтів, що підключили послугу з 19.03.2012. Для клієнтів, що підключили послугу до 19.03.2012 діє наступний тариф:  Classic – 25 UAH 
(на строк дії картки).                  

 

Дякуємо, що користуєтесь послугами АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ». 


