Шановний Клієнте!
Страхувальник може сплатити страхову премію у відділеннях банків-партнерів ПрАТ «МетЛайф» або
у відділенні будь-якого банку. У відділеннях банків-партнерів діють спеціальні тарифи за сплату
страхової премії.
Звертаємо Вашу увагу на збільшення комісії ПАТ КБ «Приват Банк» для сплати страхових премій з
кодом платежу «02» (наступні страхові премії за заявами старого зразку – не розділені на заяву на
укладання договору страхування життя та заяву на укладання договору страхування життя). Для
сплати страхових премій з кодами «11», «22», «44» розмір комісії не змінився. Просимо враховувати
вказані зміни при сплаті страхових премій, обираючи банк-партнер для здійснення платежу.
Актуальні на 01.07.2018 р. розміри комісії у всіх банках-партнерах ПрАТ «МетЛайф» наступні (зміни
виділено червоним):

Назва Банку Розрахунковий МФО
рахунок
банку
АТ «Райффайзен 265042113
Банк Аваль»

Код платежу

Спеціальні умови зі сплати
комісії (сплачується додатково)

380805 11,44 – для 1-х СП У відділеннях АТ «Райффайзен Банк
02,22,33 – для
Аваль» – 0,3 % (але не менше 15
чергових СП
грн.)

11,44 – для 1-х СП У відділеннях АТ «УкрСиббанк» – без
22,33 – для
комісії
АТ «УкрСиббанк»
чергових СП
351005
У відділеннях АТ «УкрСиббанк»
26504502136201
– 0,5 % (але не менше 13 грн.)
02 – для чергових
СП
Каса банку**:
до 500 грн. – 7 грн., 500 грн. - 1000
грн. – 10 грн., від 1000 грн. – 1% (мін.
10 грн., макс. 200 грн.)
**Додаткова комісія за операцію
не клієнтів Приватбанку – 5 грн.
02 – для чергових
Термінал самообслуговування:
26503056100988 380775 СП
ПАТ КБ
до 500 грн – 3 грн., 500 грн. - 1 000
«ПриватБанк»
грн. – 5 грн., від 1 000 грн. – 0,5%
(мін. 10 грн, макс. 50 грн.)
Приват 24 on-line: 1 грн.
26505502136200

11,44 – для 1-х СП
22,33 для чергових 0 грн.
СП

ВАЖЛИВО!
При сплаті через он-лайн сервіс Приват-24, комісія становитиме 1 грн., лише якщо оплата
здійснюється за наступним алгоритмом:
1. Спочатку обираємо «Всі послуги»
2. Далі обираємо «Мої платежі»
3. Серед запропонованих опцій (код ЄДРПОУ, розрахунковий рахунок, назва підприємства) обираємо "Назва підприємства – ПрАТ «МетЛайф»
4. Вказуємо код платежу та вводимо реквізити

