
Тарифи за вашим поточним 
рахунком M й ощадним 
рахунком M Saver

Поточний рахунок M

Відсотки, які ми сплачуємо вам

Ми не сплачуємо відсотків за кошти на вашому поточному рахунку M

Відсотки й комісії, які ви сплачуєте нам за овердрафт

Ми не пропонуємо узгодженого овердрафту для цього рахунка. У деяких ситуаціях ми можемо надати вам тимчасовий неузгоджений овердрафт 
(докладніше — у ваших умовах). Ми не стягуємо комісій чи відсотків за такі запозичення і не стягуємо комісію в разі відхилення платежу через брак коштів.

Ощадний рахунок M Saver

Відсотки, які ми сплачуємо вам

Відсоткові ставки Ми розраховуємо, яку суму відсотків ми маємо вам 
сплатити, у кінці кожного дня. Такий розрахунок 
проводиться на основі суми залишку на вашому 
рахунку. Якщо залишок на вашому рахунку 
становить 25 000 £ або менше, ми застосуємо 
вищу відсоткову ставку на весь залишок. Якщо 
ваш залишок перевищує 25 000 £, ми сплатимо 
підвищені відсотки на перші 25 000 £, і застосуємо 
нижчу відсоткову ставку на все, що перевищує 
цю суму. Ми нараховуємо всі відсотки в останній 
робочий день березня, червня, вересня та грудня.

Валова* (% на рік) AER† (%)

На залишок до 25 000 £ включно 2,50 2,52

На залишок понад 25 000 £ 2,00 2,02

Інші послуги, за які може стягуватися плата

Банківська тратта (до 100 000 £ включно) 30 £ за кожну тратту

Видання дубліката виписки (якщо вам потрібна додаткова копія паперової виписки) 5,00 £ за кожну додаткову виписку

Отримання коштів з-за меж Великої Британії

Тип транзакції Розташування Валюта Комісія

SEPA Безоплатно

SWIFT

*У межах ЄЕЗ

У всіх валютах, зокрема у фунтах стерлінгів, до 100 £ (або в еквівалентній сумі) Безоплатно

У євро, шведських кронах або румунських леях, понад 100 £ (або в еквівалентній сумі) Безоплатно

У всіх інших валютах, зокрема у фунтах стерлінгів, понад 100 £ (або в еквівалентній сумі) 7,00 £

За межами ЄЕЗ
У всіх валютах, до 100 £ (або в еквівалентній сумі) Безоплатно

У всіх валютах, понад 100 £ (або в еквівалентній сумі) 7,00 £

Копії підтверджень/авізо 5,00 £ за кожну 
копію

*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 та Швеція.

Продовження на звороті...



Використання 
дебетової картки

Тип транзакції
Розташування 

магазину/банкомата
Валюта Комісія

Зняття готівки з 
дебетової картки

У межах ЄЕЗ

У фунтах стерлінгів, 
євро, шведських кронах 
або румунських леях

Комісія не стягується

Якщо продавець повертає вам 
кошти за покупку в іноземному 
магазині, суму цієї транзакції 
буде зараховано на ваш рахунок 
згідно з валютним курсом, що 
діяв у день повернення коштів. 

Всі комісії, стягнені за початкову 
транзакцію, не повертаються. 

У разі скасування міжнародної 
транзакції буде скасовано й усі 
повʼязані з нею комісії.

Всі інші валюти
3,75% від суми 
транзакції, мін. 1,50 £

За межами ЄЕЗ
Всі валюти (зокрема 
фунти стерлінгів)

3,75% від суми 
транзакції, мін. 1,50 £

Оплата дебетовою 
карткою

У межах ЄЕЗ

У фунтах стерлінгів, 
євро, шведських кронах 
або румунських леях

Комісія не стягується

Всі інші валюти
2,75% від суми 
транзакції, мін. 1,50 £

За межами ЄЕЗ
Всі валюти (зокрема 
фунти стерлінгів)

2,75% від суми 
транзакції, мін. 1,50 £

Обмеження за щоденними картковими операціями

Тип картки Готівка Оплата дебетовою карткою в іншій валюті

Віртуальна дебетова картка з технологією 
безконтактних платежів

350 £ 5000 £

Віртуальна дебетова картка без технології 
безконтактних платежів

350 £ 5000 £

  Обмеження на зняття готівки, наведені в цій таблиці, застосовуються незалежно від місця вашого перебування — у Великій Британії чи за її 
межами. Ви можете зняти більше готівкових коштів в одному з наших магазинів. Якщо ви не впевнені, який у вас тип картки, або маєте будь-
які запитання стосовно обмежень за вашою карткою, зверніться до нас. Ми можемо встановлювати інші обмеження по вашому рахунку або 
змінювати їх. Ви завжди можете запитати в нас про них.

Якщо ви не повертаєте кошти, які запозичили в нас

Інші стягнення, які ми можемо застосовувати Скільки це коштуватиме?

Приклади комісій Якщо нам доведеться вжити заходів, щоб 
повернути від вас кошти, ми можемо стягувати 
з вас плату, аби покрити ці витрати. Це можуть 
бути витрати на листи про заборгованість, 
юридичну підтримку або допомогу третіх сторін.

Ми повідомимо вам суму цих витрат, перш ніж 
дамо вказівку нашим юристам чи третім сторонам 
розпочати дії.

Граничний час надсилання переказів

Тип оплати Магазин^ Онлайн-банкінг
Мобільний 
банкінг

Телефонний банкінг

Внутрішній переказ 
Це стосується переказу коштів між вашим 
поточним рахунком M та ощадним рахунком M, а 
також переказу на інші рахунки, які ви відкрили в 
нас. Зверніться до нас по докладнішу інформацію.

16:00 23:59 23:59 23:59

Faster Payments (Прискорені платежі) 
Зазвичай кошти надходять того самого дня, в 
іншому разі — до кінця наступного робочого дня.

Ця послуга недоступна 
в магазині.

23:59 23:59 23:59

Переказ із майбутньою датою Ця послуга недоступна 
в магазині.

23:59 попереднього 
робочого дня

23:59 попереднього 
робочого дня

23:59 попереднього 
робочого дня

CHAPS
Кошти гарантовано надійдуть того ж дня, якщо 
відправити їх до часу закриття операційного дня.

16:00 Ця послуга 
недоступна в режимі 
онлайн.

Ця послуга 
недоступна в 
застосунку.

Ця послуга 
недоступна в режимі 
телефонного банкінгу.

Надсилання коштів за межі Великої Британії 11:00 Ця послуга 
недоступна в режимі 
онлайн.

Ця послуга 
недоступна в 
застосунку.

Ця послуга 
недоступна в режимі 
телефонного банкінгу.

^Не всі послуги доступні в кожному магазині. Час закриття операційного дня залежить і від часу закриття конкретного магазину.

Продовження на звороті...



Важлива інформація 
Якщо вам коли-небудь знадобиться додаткова копія цих тарифів або умов вашого рахунка, або якщо ви забажаєте дізнатися більше про 
наші рахунки, просто зверніться до нас. Телефонуйте на номер 0800 121 7365 (для дзвінків з інших країн — на номер +44 141 221 7300, 
стягуватиметься стандартна плата за міжнародні дзвінки) або відвідайте наш вебсайт www.virginmoney.com

У цьому тарифі ми зазначили лише найпоширеніші типи оплат за вашим поточним рахунком M та ощадним рахунком M Saver. Перш ніж 
застосувати будь-які інші комісійні, ми повідомимо вас про них. 

Відсоткові ставки
Ми можемо змінювати ваші відсоткові ставки. У документі з умовами зазначено докладніше про те, коли ми можемо робити це та як ми 
повідомлятимемо вас. Якщо ми маємо опублікувати про цю зміну в газеті, зазвичай ми це робимо в таких виданнях, як The Daily Mail, The Daily 
Record та The Yorkshire Post. 

Ви завжди можете дізнатися про свої відсоткові ставки в один із таких способів: 

   на нашому вебсайті www.virginmoney.com;

   у нашому магазині; 

   за телефоном 0800 121 7365. 

Ми застосовуємо такі типи відсоткових ставок: 

*Валова ставка  Це відсоткова ставка, яку ми платимо вам. Ми не стягуємо жодних податків за відсотки, які ми сплачуємо вам (тоді це називалося 
б «чистою ставкою»). Якщо ваш заробіток на відсотках перевищуватиме персональний неоподатковуваний мінімум, вам 
доведеться сплатити податок безпосередньо до Королівської податкової та митної служби. Це залежатиме від ваших обставин і 
може змінитися в майбутньому. Щоб отримати докладнішу інформацію, відвідайте www.gov.uk

†AER  AER (або річна еквівалентна ставка) — це еквівалентна відсоткова ставка, яку б ви отримали, якби ми сплачували відсотки один 
раз на рік. 

Ваша особиста інформація 
Уся актуальна інформація про те, як збиратимуть, створюватимуть, передаватимуть і оброблятимуть ваші персональні дані, міститься в Заяві про 
конфіденційність за посиланням www.virginmoney.com/privacy

Важлива інформація щодо гарантування вкладів 
Докладніше про те, які депозити підпадають під програму гарантування вкладів, а які — ні, описано на вебсайті фонду гарантування вкладів FSCS 
за цим посиланням: www.FSCS.org.uk

Ці тарифи набирають чинності з 22/12/2022 р. Ми можемо змінювати інформацію в цих тарифах 
(зокрема вашу відсоткову ставку) відповідно до чинних умов. 

Цей документ доступний крупним шрифтом, шрифтом Брайля та у формі аудіо. 
Зверніться до нас по додаткову інформацію.

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. Компанію зареєстровано за № 121873 у Реєстрі компаній, що надають фінансові 
послуги. 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 (Глазго, 
Великобританія).

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
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