Шановні клієнти – фізичні особи,
які обслуговуються в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
Доводимо до Вашого відома, що відповідно до рішення засідання Тарифного Комітету
№02-10/18 від 05.10.2018 буде змінено деякі тарифи на обслуговування Пакетів послуг
«Фінансовий гід», а саме з 09.11.2018 наберуть чинності наступні зміни:
1. Зміни до тарифів на обслуговування Пакетів послуг «Фінансовий гід»:
Назва операції/послуги

Діючий
РОДОС

з 09.11.2018
РОДОС

1. Щорічне обслуговування
Пакету Послуг (далі - ПП) *1

200 грн.

300 грн.

1.2. Щорічне обслуговування
Пакету Послуг для існуючих
клієнтів протягом першого
року обслуговування*2

100 грн.

150 грн.

Діюча

з 09.11.2018

*2 Існуючими клієнти Банку
вважаються клієнти, які мали
щонайменше 1 відкритий рахунок
в Банку до 14.03.2016 року для
Пакетів Послуг Родос та Крит і до
09.10.2017 для Пакету послуг
Санторіні.

*2 Цей тариф застосовується для діючих
клієнтів Банку, які мають щонайменше 1
відкритий
рахунок
в
Банку
(за
виключенням рахунків в межах Пакетів
Послуг) та для клієнтів, які мають Пакет
послуг та бажають відкрити Пакет класом
вище (наприклад: є діючий Родос, клієнт
бажає відкрити Крит чи Санторіні); є
діючий Крит, клієнт бажає відкрити
Санторіні.)

Діючий
КРИТ

з 09.11.2018
КРИТ

0 грн.

входить до вартості
обслуговування ПП

*10 Послуга надається лише для
номерів телефонів українських
операторів мобільного зв’язку.
Незалежно від дати підключення
до послуги за перший місяць плата
не стягується. В подальшому
послуга надається безкоштовно у
разі, якщо за попередній місяць за
допомогою платіжної картки була
здійснена безготівкова оплата
товарів та послуг в торговосервісній мережі (у тому числі

*10 Послуга надається лише для номерів
телефонів
українських
операторів
мобільного зв’язку. Незалежно від дати
підключення до послуги за перший місяць
плата не стягується. В подальшому
послуга надається безкоштовно у разі,
якщо за попередній місяць за допомогою
платіжної
картки
була
здійснена
безготівкова оплата товарів та послуг в
торгово-сервісній мережі (у тому числі
електронної комерції) на суму не менше
500,00 грн. для пакету Олімп та 2000,00

Примітка (*2)

Назва операції/послуги
SMS-інформування про
операції за рахунком та
карткою (щомісячно) *10

Примітка (*10)

Термінове
оформлення
платіжної картки *13
Зміна ПІН-коду в
банкоматах АТ “ПІРЕУС
БАНК МКБ”
Назва операції/послуги
Зміна ПІН-коду в банкоматах
АТ “ПІРЕУС БАНК МКБ”

електронної комерції) на суму не
менше 400,00 грн. для пакету
Олімп та 2000,00 грн. для пакетів
Родос та Крит (або еквівалент цієї
суми). До розрахунку приймаються
всі операції оплати товарів та
послуг за допомогою картки, що
були списані з рахунку клієнта в
період з першого робочого дня до
останнього
робочого
дня
поточного місяця. В іншому
випадку плата за користування
послугою становить 3,00 грн. для
пакету Олімп та 10,00 грн. для
пакетів Родос та Крит та
стягується в останній робочий день
поточного місяця.

грн. для пакету Родос (або еквівалент цієї
суми). До розрахунку приймаються всі
операції оплати товарів та послуг за
допомогою картки, що були списані з
рахунку клієнта в період з першого
робочого дня до останнього робочого дня
поточного місяця. В іншому випадку плата
за користування послугою становить 3,00
грн. для пакету Олімп та 10,00 грн. для
пакету Родос та стягується в останній
робочий день поточного місяця.

300 грн.

200 грн.

15 грн.

10 грн.

Діючий
Санторіні

з 09.11.2018
Санторіні

15 грн.

0 грн.

