Тарифи, що застосовуються при наданні послуги «Express to family» починаючи з 01.01.2015 р.
Комісії \ Charges
Сума переказу /
Customer Transfer Amount

€0–
€ 1.000,00

€ 1.000,01 –
€ 2.500,00

€ 2.500,01 –
€ 4.000,00

€ 4.000,01 –
€ 5.000,00

Комісії / Commissions
Комісії банку-відправника сплачені
відправником переказу / Ordering Bank’s
Commission payable by Ordering Customer
-

Сплачується з рахунку відправника / Debit on
Ordering Customer’s current/saving account

€2,50

€2,50

€2,50

€2,50

-

Сплачується готівкою відправником / Cash
payment by Ordering Customer

€8,50

€8,50

€8,50

€8,50

Комісія банку-отримувача (*) (у випадку коли
отримувач клієнт банку і має відкритий
поточний рахунок)/ Credit on Beneficiary
Customer’s current account at PRAVEX BANK

€15,00

€25,00

€40,00

€50,00

Комісія банку-отримувача (*) (у випадку коли
отримувач не клієнт банку і кошти виплачуються
готівкою) / Cash payment to Beneficiary Customer
at PRAVEX BANK counters

€20,00

€30,00

€45,00

€55,00

Комісії банку-отримувача сплачені відправником
переказу / Receiving Bank’s commission payable by
Ordering Customer (*)
-

-

(*) дані комісії включать усі витрати, пов’язані з послугою, тобто інші комісії при наданні послуги з
переказу коштів не стягуються \ these charges are to be considered ‘all inclusive’, i.e. no further fees will be
deducted from the amount paid or credited to the Beneficiary Customer or otherwise charged by the Receiving
Bank to the Ordering Bank or the Ordering Customer.
Комісії банку-отримувача при поверненні коштів \ The Receiving Bank’s Charges for return of
funds
Повернення коштів \ Return Of Funds
КЛІЄНТИ \ CUSTOMERS

За запитом банку INTESA SANPAOLO \
On INTESA SANPAOLO’s request

У випадку коли отримувач клієнт банку і має відкритий поточний рахунок
\
In case the beneficiary is one of the Receiving Bank’s customers
У випадку, коли отримувач не клієнт банку і кошти виплачуються
готівкою \
In case of beneficiaries with no banking account and funds paid at the
Receiving Bank counter

Сторінка 1 з 1

€ 20

€ 20

