Шановний Клієнте,
Після такої несподіваної та руйнуючої події, яку Covid-19 спричинив до життя всіх нас, ми відчули
необхідність спілкуватися з вами та оновлювати деякі зміни, які ми розпочали в нашому банку, що
стосуються реорганізації нашої фізичної присутності.
У зв’язку з реорганізацією мережі відділень АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» повідомляємо, що відділення №
27 АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», що знаходиться за адресою: Одеська область, м. Білгород –Дністровський ,
вул. Маяковського, 6А буде закрито з 01.10.2020.
Останній робочий день відділення № 27 – 30.09.2020.
Діючі рахунки будуть автоматично переведені на обслуговування до Відділення № 28 АТ «ПІРЕУС БАНК
МКБ», що знаходиться за адресою: м. Одеса , вул. Буніна, 33 з 01.10.2020.
У разі незацікавленості в подальшій співпраці просимо Вас до 30 вересня 2020 року звернутись до
спеціалістів відділення для вирішення питань, пов’язаних з припиненням Вашого обслуговування.
Якщо Ви є власником поточного або пенсійного рахунків (у т.ч. із платіжною карткою) – Ви маєте право
подати заяву про закриття такого рахунку та одержати належний залишок грошових коштів разом з
усіма нарахованими відсотками.
Якщо Ви є власником строкового банківського вкладу у Піреус Банку, Ви зможете отримати свій вклад
по його закінченню разом з нарахованими відсотками у відділенні №28 АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», що
знаходиться за адресою – м. Одеса, вул. Буніна, 33 або ж достроково розірвати договір (за всіма
типами продуктів) без застосування штрафних санкцій з боку банку та з виплатою всіх нарахованих
відсотків з дати розміщення вкладу до дати його дострокового розірвання.
Ми хотіли б звернути вашу увагу, що всі номери рахунків залишаються незмінними, і наші клієнтифізичні особи можуть обслуговуватися в будь-якому відділенні, незалежно від того, де вони відкриті.
Безумовно, Ви самі оберете найзручнішу для Вас зону контакту з банком. Кожне відділення та наш
Інтернет-банкінг - це сервісні пункти, які Ви можете обрати для співпраці з нашим банком.
Починаючи з жовтня 2007 року, коли Піреус Банк вийшов на український ринок, ми прагнемо надавати
нашим клієнтам послуги високого рівня з максимальним рівнем надійності для зберігання Ваших
коштів, про що свідчить більш, як 100-річна успішна історія бізнесу нашої установи. Ми завжди будемо
поруч із Вами та продовжуватимемо інформувати про будь-які події у банку, що, на нашу думку, варті
Вашої уваги.
Ми високо цінуємо Вашу постійну підтримку та довіру та обіцяємо Вам, що й надалі робитимемо все
можливе задля надання якнайкращих послуг із високим рівнем сервісу.
Якщо у Вас виникнуть будь-які питання, будь ласка, зверніться до Контактного Центру банку за
телефоном 0800 30 888 0 або попросіть зв’язати безпосередньо зі мною.
Сподіваємося на спілкування з Вами найближчим часом.

З повагою,
Іліас Музакіс,
Член Правління Піреус Банку

