
Документ з інформацією
щодо тарифів

Назва оператора рахунка: Virgin Money

Назва рахунка: поточний рахунок M

Дата:  інформація в цьому документі щодо тарифів є чинною станом на 
25 березня 2021 р.

•  Цей документ містить інформацію щодо тарифів за користування основними послугами, 

пов’язаними з платіжним рахунком. Інформація допоможе вам порівняти наші тарифи з 

тарифами, передбаченими для інших рахунків.

•  За користування послугами, пов’язаними з рахунком, які не вказано тут, теж може стягуватися 

плата. Повна інформація доступна в розділі «Тарифи й мови обслуговування поточного рахунка 

M та ощадного рахунка M».

•  Глосарій термінів, що використовуються в цьому документі, надається безоплатно.

Послуга Комісія

Загальні послуги, повʼязані з рахунком

Ведення рахунка Щомісячно Комісія відсутня

Платежі (крім карток)

Пряме списання  Комісія відсутня

Постійне платіжне 
доручення клієнта 
банку

 Комісія відсутня

Переказ коштів 
у межах Великої 
Британії

Комісія за платежі в системі Faster Payments  Комісія відсутня 
(FPS) (діють обмеження)
– мобільний застосунок/онлайн-банкінг

Комісія за платежі в системі Faster Payments (FPS)  Комісія відсутня 
(діють обмеження)
– телефонний банкінг (необхідна реєстрація)

Комісія за вихідні платежі в системі CHAPS 25,00 £

Комісія за банківський чек (до 100 000 £ включно) 30,00 £
 за чек

Надсилання коштів 
за межі Великої 
Британії

Комісія за вихідні платежі в системі SEPA 20,00 £

Комісія за вихідні платежі в системі SWIFT 25,00 £
Можуть застосовуватися і комісії банку отримувача.  
Докладнішу інформацію наведено в тарифах.
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Отримання коштів 
з-за меж Великої 
Британії

Комісія за вхідні платежі в системі SEPA Комісія відсутня

Комісія за вхідні платежі в системі SWIFT
*У межах ЄЕЗ
У всіх валютах, зокрема у фунтах стерлінгів, до 100 £  Комісія відсутня 
(або в еквівалентній сумі)
В євро, шведських кронах або румунських леях Комісія відсутня  
до 100 £ (або в еквівалентній сумі)
Усі інші валюти, зокрема фунти стерлінгів, понад 100 £ 7,00 £  
(або в еквівалентній сумі) 
З-за меж ЄЕЗ
У всіх валютах, до 100 £ (або в еквівалентній сумі) Комісія відсутня 
У всіх валютах, понад 100 £ (або в еквівалентній сумі)  7,00 £

Чеки в іноземній валюті, виписані на рахунок за межами Великої Британії 
(див. міжнародні тарифи):
– до 100 £ або в еквівалентній сумі 5,00 £
– понад 100 £ або в еквівалентній сумі 0,25 %
 (мін. 7,00 £ і макс. 40 £,  
 плюс агентські збори  
 у відповідних випадках)

Картки й готівка

Зняття готівки у 
фунтах стерлінгів 
на території Великої 
Британії

 Комісія відсутня

Зняття готівки в 
іноземній валюті 
за межами Великої 
Британії

*У межах ЄЕЗ
У євро, шведських кронах або румунських леях Комісія відсутня
Усі інші валюти 3,75 % від суми транзакції,  
 мін. 1,50 £ 
За межами ЄЕЗ
Усі валюти 3,75 % від суми транзакції,  
 мін. 1,50 £

Зняття готівки у 
фунтах стерлінгів 
за межами Великої 
Британії

*У межах ЄЕЗ Комісія відсутня
За межами ЄЕЗ 3,75 % від суми транзакції,  
 мін. 1,50 £

Оплата дебетовою 
карткою у фунтах 
стерлінгів (за товари 
чи послуги в межах 
Великої Британії)

 Комісія відсутня
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Оплата дебетовою 
карткою в іншій 
валюті (Ця комісія 
застосовується лише 
в разі оплати за 
товари чи послуги 
за межами Великої 
Британії).

*У межах ЄЕЗ
У євро, шведських кронах або румунських леях Комісія відсутня

Усі інші валюти: 2,75% від суми транзакції,  

 мін. 1,50 £ 

За межами ЄЕЗ
Усі валюти: 2,75% від суми транзакції,  

 мін. 1,50 £

Оплата дебетовою 
карткою у фунтах 
стерлінгів (Ця комісія 
застосовується лише 
в разі оплати за 
товари чи послуги 
за межами Великої 
Британії).

*У межах ЄЕЗ Комісія відсутня
За межами ЄЕЗ 2,75% від суми транзакції,  

 мін. 1,50 £

*Список країн, що входять до ЄЕЗ:
Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Республіка Кіпр, Чеська Республіка, Данія, Естонія, 
Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Ліхтенштейн, 
Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, 
Словенія, Іспанія, Швеція та Велика Британія.

Інші послуги

Комісія за 
отримання 
дубліката виписки

Якщо ви відмовилися від отримання паперових виписок, 5,00 £,  
комісія за отримання виписки не стягуватиметься
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Це переклад оригіналу документа з англійської.  У разі розбіжностей між перекладом і оригіналом переважну силу має оригінал, складений англійською 
мовою. Інформація про оновлення та/або зміни до цього документа надаватиметься час від часу англійською мовою.
Діяльність компанії Clydesdale Bank PLC (що також діє під назвами Yorkshire Bank, B та Virgin Money) ухвалена Управлінням із регулювання банківської 
діяльності та регулюється ним і Управлінням із контролю за діяльністю фінансових організацій. Запис № 121873 у реєстрі фінансової служби. Кредитні 
послуги, крім регульованих іпотечних кредитів і регульованих кредитних договорів, не регулюються Управлінням з контролю за діяльністю фінансових 
організацій. Компанію Clydesdale Bank PLC зареєстровано в Шотландії (за № SC001111). Юридична адреса: 30 St Vincent Place, Glasgow G1 2HL.
Clydesdale Bank PLC (trading as Virgin Money) is authorised by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and the 
Prudential Regulation Authority. (Financial Services Register No. 121873). Clydesdale Bank PLC Registered in Scotland (No. SCOO1111). Registered Office:  
30 St. Vincent Place, Glasgow G1 2HL
VMMAFID (03/21) V6


