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Тарифи на обслуговування рахунку "Зарплатний 3". 

Тарифи для юридичної особи 

Назва операції/послуги Тариф 

Комісія за переказ коштів для подальшого зарахування на зарплатні 
рахунки 

0,8 % від суми зарахування  

Оформлення платіжної картки  (випуск/перевипуск після закінчення терміну 
дії картки) 

30 UAH  
Classic 
 

200 UAH 
Gold (картки 

пропонуються для 
керівництва компанії) 

Тарифи для фізичної особи 

Назва операції/послуги Тариф 

Відкриття поточного рахунку для зарахування заробітної плати  
0 UAH 

Закриття рахунку  0 UAH 

Надання виписки по рахунку (в т.ч. електронною поштою) 0 UAH 
Видача довідок за проханням клієнта (українською, англійською, 
російською мовами)  

25 UAH 
 

Оформлення довіреності на розпорядження рахунками
 

0 UAH  

Операції за платіжними дорученнями   

Оформлення доручення на періодичне перерахування коштів з 
рахунку *1 

6 UAH 

Комісія за переказ за дорученням на періодичне перерахування коштів 2 UAH/ платіж 

Нарахування відсотків на залишок на рахунку (річних)  

UAH 2 % 

Платежі    

Зарахування коштів на рахунок клієнта  0 UAH 

Інші безготівкові зарахування  0 UAH 

Безготівкове зарахування коштів з інших банків на рахунок клієнта 0,5% 

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

0,5% від суми поповнення 

Перерахування коштів в межах АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (у тому числі за 
допомогою банкоматів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»)*

2 
1 UAH 

Перерахування коштів з рахунку клієнта в національній валюті на рахунок за 
межі АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»*

2 
0,5% min 5 UAH max 500 
UAH 

Відправлення електронного листа (ел.пошта НБУ) за проханням Клієнта 15 UAH 

Касові операції  

Комісія за зняття готівкових коштів в національній валюті в касі АТ «ПІРЕУС 
БАНК МКБ» 

0 UAH 

 

 

 

 

Рахунок «Зарплатний 3» 
Третій варіант (поточні рахунки з картками) 

 



 

Назва операції/послуги Тариф 

Операції з платіжною карткою   

 Classic Gold 

Переоформлення платіжної картки за ініціативою держателя/ випуск 
додаткової картки 

50 UAH  Classic  Gold 

50 UAH 100 UAH 
Комісія за зняття готівкових коштів в банкоматах  АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» 0 UAH 

Комісія за зняття готівкових коштів в мережі банкоматів АТМОСФЕРА 0 UAH 

Комісія за зняття готівкових коштів в інших банках та банкоматах України 1,5% + 5 UAH 

Комісія за зняття готівкових коштів в банкоматах Групи Піреус Банку за 
кордоном

*3
 

0,5% мінімум 15 UAH 

Комісія за зняття готівкових коштів за кордоном 1,5 % + 30 UAH 

Комісія за конвертацію *4 1 %  

Запит балансу в банкоматах  АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»: 

перший запит на добу 0 UAH 

Наступні запити 0,50 UAH за кожний запит 

Запит балансу в банкоматах інших банків та в мережі банкоматів АТМОСФЕРА 
\ Надання міні-виписки в банкоматах  АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» 

1 UAH  

Оформлення інших документів по рахунку: 
зміна ПІН-коду в банкоматах АТ “ПІРЕУС БАНК МКБ” 

5 UAH 

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

150 UAH 

Безготівкові операції в торговій мережі 0 UAH 

Надання  довідок держателю платіжної картки шляхом SMS-інформування
*5 

(щомісячно)
  

5 UAH*
6
  0 UAH  

Плата за користування недозволеним овердрафтом 40 % річних 

Незнижувальний залишок  0 UAH 

*1 Комісія сплачується в момент укладання додаткової угоди до договору банківського рахунку. При необхідності 
внесення змін в реквізити доручення на періодичне перерахування коштів  за ініціативою клієнта оформлюється нове 
доручення, а  попереднє - анулюється. 
*2 

За виключенням переказів, ініційованих засобами інтернет-сервісу «Піреус Онлайн Банкінг» 
*3 

Банкомати Групи Піреус Банку в Греції, Єгипті, Болгарії, Румунії, Албанії, Сербії, США (Нью-Йорк) на Кіпрі. 
*4 

Комісія Банку за платіж по рахунку (якщо валюта транзакції відрізняється від валюти рахунку)  
*5  

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). 
*6 

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). 

 


