Додаток 6
до Договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів

Тарифи ПУМБ (витяг)
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Тариф комісійної винагороди за виконання доручень корпоративних клієнтів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ПУМБ) застосовується для юридичних осіб, фізичних осіб-суб’єктів підприємницької
діяльності, приватних нотаріусів і адвокатів на таких умовах.
1.

Встановлення ставок тарифів здійснюється на розсуд ПУМБ. Вказані ставки Тарифу розраховані в цілому за системою ПУМБ і
призначені для забезпечення необхідного рівню рентабельності банку. ПУМБ може змінювати встановлені ставки для певних
регіонів, кожної конкретної операції та встановлювати особливий порядок розрахунків у випадку окремої домовленості між банком і
клієнтом.

2.

Тариф може бути змінений або доповнений відповідно до умов ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
КОРПОРАТИВНИХ КЛІЄНТІВ.

3.

Ставки Тарифу застосовуються тільки до операцій, які здійснюються у звичайному порядку. ПУМБ залишає за собою право
утримувати спеціальну й додаткову комісію, коли виконання операції потребує додаткового обсягу робіт, що виникли не з вини
ПУМБ.

4.

ПУМБ не несе відповідальності за затримки, помилки, неправильне розуміння тощо, які виникають внаслідок незрозумілих, неповних
або неточних інструкцій клієнтів.

5.

Податки, збори, мита, телекомунікаційні і поштові витрати ПУМБ та інших банків, комісії кореспондентів і міжнародних платіжних
систем VISA International або MasterCard International, а також непередбачені витрати, за наявності таких, стягуються додатково.

6.

Операції за рахунками клієнта проводяться в межах фактичного залишку коштів на рахунку, якщо інше не обумовлене в ДОГОВОРІ
БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ КЛІЄНТІВ. Комісійна винагорода за проведення операцій, а також
витрати, що виникають при цьому та вказані в п.5, утримуються в гривневому еквіваленті або у валюті операції в порядку,
визначеному законодавством України. У разі необхідності перераховування комісій і витрат із доларів США в інші валюти,
застосовується поточний курс НБУ цієї валюти до долара США на день здійснення операції.

7.

Операції за документарними акредитивами в міжнародних розрахунках підпорядковані «Уніфікованим правилам і звичаям для
документарних акредитивів» (редакція 2007 р.), Публікація Міжнародної Торговельної Палати № 600.

8.

Інкасові операції в міжнародних розрахунках підпорядковані «Уніфікованим правилам з інкасо», публікація Міжнародної
Торговельної Палати № 522 (редакція 1995 р.)

9.

Операції за міжнародними пластиковими картками підпорядковані «Міжнародним Операційним правилам VISA International» і
«Керівництву за операціями MasterCard International», які оновлюються та публікуються 1 раз на півріччя.

10. ПУМБ здійснює всі операції тільки з дотриманням законодавства України, а при міжнародних операціях - також із урахуванням
міжнародних правил, угод і практики. ПУМБ має право відмовитися від проведення операції, яка, на його погляд, порушує чинне
законодавство.
Примітка:
Операційний день Банку

Операційний час

Операційний час
- проведення платежів у національній валюті:


через систему «Клієнт-Банк» на користь клієнтів інших банків

з 9-00 до 17-00



через систему «Клієнт-Банк» на користь клієнтів ПУМБ.

з 9-00 до 17-30



на паперових носіях

з 9-00 до 16-00

- проведення платежів в іноземній валюті

з 9-00 до 17-00

- касові операції

з 9-00 до 16-001

Післяопераційний час
- проведення платежів у національній валюті:


через систему «Клієнт-Банк» на користь клієнтів інших банків.




через систему «Клієнт-Банк» на користь клієнтів ПУМБ .
на паперових носіях

- касові операції
1–

перерва з 13-00 до 14-00;

2

з 17-00 до 18-30
з 17-30 до 9-003
з 16-00 до 17-00
з 16-00 до 22-00

2 – платежі, пов’язані з виплатою заробітної плати / доходів підприємця / перший платіж на користь нового контрагента виконуються на наступний операційний день;
3 – до 9-00 наступного операційного дня банку.

Розділ 1. Розрахунково-касове обслуговування15
№

Найменування операції

Іноземна валюта

Гривня

Відкриття поточного рахунку
1.1

Відкриття поточного рахунку1

300 UAH
Ведення поточного рахунку

1.2
1.3

Ведення поточного рахунку2, на місяць

450 UAH

Закриття поточного рахунку
Закриття поточного рахунку з подальшим відкриттям
нового поточного рахунку у разі припинення юридичної
особи (внаслідок злиття, приєднання, поділу,
перетворення), зміни її найменування або зміни
прізвища, імені, по-батькові фізичної особи підприємця

1.4

Закриття одного або декількох поточних рахунків
клієнтів при продовженні обслуговування іншого/інших
поточного рахунку в ПУМБ

1.5

Закриття рахунку внаслідок припинення юридичної
особи / припинення підприємницької діяльності
фізичної особи-підприємця / припинення незалежної
професійної діяльності фізичної особи або внаслідок
закриття рахунку за ініціативою банку у випадках,
передбачених законодавством

1.6

1.7
1.8
1.9
1.9.1
1.9.2

1.9.3

1.10
1.11

1.12
1.12.1
1.12.2
1.13

1.14
1.14.1
1.14.2

Не утримується

Не утримується

Не утримується

Закриття за ініціативою клієнта всіх рахунків у
300 UAH
національній та/або іноземній валюті із подальшою
відмовою від обслуговування
Нарахування відсотків на залишок за рахунком
Нарахування відсотків на кредитове сальдо
Не нараховується
Надання інформації про стан рахунку
Надання виписок за рахунком за поточними операціями

Не нараховується

Враховується в комісії за відкриття рахунку згідно з п.1.1

Надання інформації про стан рахунків за допомогою сервісу «Internet Banking»:
Надання інформації за допомогою сервісу «Internet
Не надається
Banking», на рік
Зміна коду доступу в період дії послуги «Internet
Banking» за ініціативою клієнта (надання нової
5 UAH
скретч-карти по існуючим договорам)
Зміна коду доступу в період дії послуги «Internet
Враховується в комісії за надання інформації за допомогою
Banking» за ініціативою банку (надання нової скретчсервісу «Internet Banking» згідно з п. 1.9.1
карти)
Надання інформації про стан рахунку за допомогою
200 UAH
сервісу «СМС Banking», на рік
Надання інформації про стан рахунків за допомогою
350 UAH
сервісу «Розширений СМС Banking», на рік
Надання дублікатів документів
Надання дублікату виписки за рахунком
-за період до 3 місяців з моменту здійснення операції (за
50 UAH
1 виписку)
-за період понад 3 місяця з моменту здійснення операції
100 UAH
(за 1 виписку)
Надання бланків карток із зразками підписів ( у т.ч. для
заміни карток із зразками підписів), без ПДВ (за 1
100 UAH
примірник)
Використання системи дистанційного обслуговування
Використання системи дистанційного обслуговування
Підключення
до
системи
дистанційного
Враховується в комісії за відкриття рахунку згідно з п.1.1
обслуговування 3
Здійснення
операцій
за
допомогою
дистанційного обслуговування (у місяць)

системи

150 UAH

1.14.3

Надання послуги «Моніторинг» за допомогою системи
дистанційного обслуговування (щомісячна комісія)

1.14.4

Проведення розрахунків клієнтів із застосуванням
послуги
«Контролер»
за
допомогою
сервісу
300 UAH
дистанційного обслуговування4 (щомісячна комісія)
Здійснення
операцій
за
допомогою
системи
дистанційного обслуговування «Інтернет-Банкінг» в Враховується в комісії за зарахування заробітної плати та інших
рамках Договору про
платежів на рахунки співробітників клієнта (зарплатний
надання комплексу послуг (зарплатні проекти та інші
проект)
виплати), в т.ч інформаційний обмін для проведення
згідно з п. 1.43. або п. 1.44.
платежів

1.14.5

300 UAH

1.14.6

Засоби альтернативної аутентифікації eToken, у т.ч. ПДВ

1.15
1.15.1

Підключення до системи дистанційного обслуговування:
Підключення до системи дистанційного обслуговування
після відключення через прострочення оплати клієнтом
100 UAH
щомісячної комісії за надання послуг системи
дистанційного обслуговування
Підключення до системи дистанційного обслуговування
150 UAH
(після відключення за ініціативою клієнта)
Запити за розрахунковими операціями
Запити за розрахунковими операціями (із використанням системи зв’язку SWIFT, СЕП)
- протягом 6 місяців з моменту здійснення операції
125 UAH (у валютах 1 групи5)
65 UAH (у валютах не 1
25 UAH
групи5)
- від 6 до 12 місяців з моменту здійснення операції
250 UAH (у валютах 1 групи5)
50 UAH
125 UAH (у валютах не 1 групи5)
5
- після 12 місяців з моменту здійснення операції
500 UAH (у валютах 1 групи )
100 UAH
250 UAH (у валютах не 1 групи5)
Надання довідок
Надання довідки інформаційного характеру
Надання довідки інформаційного характеру6 (без
використання системи зв’язку SWIFT):
- протягом 3 робочих днів
150 UAH – за операціями до 1 року
250 UAH – за операціями понад 1 рік

1.15.2
1.16
1.16.1

1.16.2
1.16.3

1.17
1.17.1

1.17.2
1.17.3

- протягом 1 робочого дня
Надання інформації про стан рахунку (повідомлення
формату SWIFT МТ 940, 950), на місяць
Довідки за експортними/імпортними операціями:

1 300 UAH

250 UAH додатково до вартості довідки
200 UAH

- протягом 3 робочих днів

250 UAH

- протягом 1 робочого дня

500 UAH

- протягом 5 робочих днів:

1.17.4
1.17.5

1.17.6
1.17.7
1.17.8
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22

- у разі надання інформації за операцією після
закінчення 6 місяців з моменту її здійснення
-у разі надання інформації за операцією після
закінчення 1 року з моменту її
здійснення
За кожний наступний екземпляр довідки - додатково до
вартості довідки
Інші довідки, що не включені до п.п.1.17.1, 1.17.2, 1.17.3:
- протягом 3 робочих днів
- протягом 1 робочого дня
Надання довідок на запит аудиторської компанії за 1
звітний період (календарний рік)
Надання довідок, що вказані у п.п.1.17.1, 1.17.3, 1.17.5, та
інших довідок не клієнту ПУМБ
Надання копії SWIFT-повідомлення (за одну копію)
Конверсійні операції
Купівля іноземної валюти за гривню до 11-00
Продаж іноземної валюти до 11-00
Купівля/продаж іноземної валюти з 11-00 до 12-30
Купівля іноземної валюти за іншу іноземну валюту
Купівля іноземної валюти за іншу іноземну валюту (у
разі продажу доларів США через конвертацію

750 UAH
1000 UAH

25 UAH
100 UAH
25 UAH додатково до вартості довідки
500 UAH
250 UAH
100 UAH
0,4% від суми7
0,5% від суми7
Тариф за проведення відповідної
операції до 11-00 + 0,1% від суми7
0,5% від суми8
0,1% від суми8

ідентичної суми в євро)
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27

Операції з банківськими металами
Відкриття рахунку в банківських металах1
100 UAH
Закриття рахунку в банківських металах
Враховується в комісії за відкриття рахунку згідно з п.1.23
Купівля банківських металів при проведенні операції
0,4% від суми17
без фізичної поставки банківських металів
Продаж банківських металів при проведенні операції
без фізичної поставки банківських металів
Купівля банківських металів при проведенні операції з
фізичною поставкою банківських металів
Переказ банківських металів з рахунку клієнта ПУМБ
на власний рахунок в іншому банку

0,6% від суми17
Враховується в комісії за відкриття рахунку згідно з п.1.23

0,15% від суми17
min 150 UAH,
max 1500 UAH
(комісії банків-кореспондентів, якщо є такі, стягуються
додатково)
1.29
Внесення банківських металів на рахунок
Враховується в комісії за відкриття рахунку згідно з
п.1.23
1.30
Зняття банківських металів з рахунку
2% від суми17
Комісійна винагорода за операціями:
 Надання інформації про стан рахунку;
 Надання дублікатів документів;
 Запити за розрахунковими операціями;
 Надання довідок;
 Інші комісії
утримуються згідно інших розділів «Тарифів ПУМБ на обслуговування корпоративних клієнтів»
Касові операції
1.31
Внесення готівкових коштів клієнтом на власний
рахунок через касу відділення «РЦ» / відділення, яке
Враховується в комісії за відкриття рахунку згідно з п.1.1
обслуговує даний рахунок
1.32
Зарахування готівкових коштів на рахунок клієнта, який
0,2% від суми12
0,2% від суми, що
обслуговується у даному відділенні «РЦ» / відділенні
(у валютах 1 групи 5)
вноситься,
12
12
ПУМБ
0,3% від суми
min
10 UAH
(у валютах не 1 групи5)
1.33
Внесення готівкових коштів клієнтом на власний
рахунок, який обслуговується в іншому відділенні «РЦ»
Враховується в комісії за відкриття рахунку згідно з п.1.1
/ відділенні ПУМБ
1.34
Зарахування готівкових коштів на рахунок клієнта, який
0,2% від суми12
0,2% від суми, що
обслуговується в іншому відділенні «РЦ» / відділенні
(у валютах 1 групи 5)
вноситься,
ПУМБ 12
0,3% від суми12
min 10 UAH
5
(у валютах не 1 групи )
1.35
Внесення готівкових коштів корпоративним клієнтом на
рахунок іншого корпоративного клієнта, який
Враховується в комісії за відкриття рахунку згідно з п.1.1
обслуговується у даному відділенні «РЦ» / відділенні
ПУМБ
1.36
Зарахування готівкових коштів, прийнятих від клієнта,
на рахунок іншого корпоративного клієнта, який
1% від суми
Не надається
обслуговується у даному відділенні «РЦ» / відділенні
min 15 UAH
ПУМБ9
1.37
Внесення
готівкових
коштів
уповноваженим
представництвом нерезидента-суб'єкта підприємницької
Враховується в комісії за
Не надається
діяльності на розподільчий рахунок клієнта
відкриття рахунку згідно з п.1.1
1.28

1.38

1.39
1.40
1.41
1.42
1.43

Зарахування готівкових коштів, прийнятих від
уповноваженого представництва нерезидента-суб'єкта
підприємницької діяльності, на розподільчий рахунок
клієнта
Зняття готівкових коштів з рахунку

0,2% від суми12
(у валютах 1 групи 5)
0,3% від суми12
(у валютах не 1 групи5)
2% від суми12
RUB - 4% від суми12

Не надається
1% від суми

Попередня підготовка готівкових коштів для видачі
За окремою угодою
клієнтам, без ПДВ
Прийом на інкасо банкнот іноземних держав (USD,
8% від суми12
Не надається
EUR)
Обмін банкнот на розмінні монети / банкноти іншого
0,03 UAH за 1 монету /
Не надається
номіналу
банкноту іншого номіналу
Операції по зарахуванню заробітної плати та інших виплат
Зарахування коштів на рахунки співробітників клієнта в
1% від суми
рамках договору зарплатного проекту18
(надається тільки
1% від суми
в USD і EUR) 12

1.44

1.45

1.46
1.47
1.47.1

1.48

1.49

1.50

1.51

1.52

1.53
1.54

1.55

1.56

1.57

1.58

Зарахування коштів бюджетними організаціями на
0,15% від суми
рахунки співробітників цих організацій в рамках
(надається тільки
договору зарплатного проекту. 18
в USD і EUR) 12
Зарахування коштів соціальними фондами на рахунки
фізичних осіб з метою здійснення соціальних виплат в
не надається
рамках договору на виплату коштів фізичним особам18
Дозвіл на вивезення іноземної валюти за межі України
Дозвіл на вивезення валюти за межі України
50 UAH
Грошова чекова книжка
Оформлення паперової грошової чекової книжки
Не надається
Враховується в комісії за
Видача готівки з використанням сервісу
відкриття рахунку згідно з
"Електронний грошовий чек»19
п.1.1
Продаж вексельного бланку
Продаж бланку простого векселя клієнтам Банку, у т.ч.
Не надається
ПДВ
Здійснення грошових переказів без відкриття поточних рахунків
Здійснення грошових переказів без відкриття поточних
рахунків10
Не надається
Обслуговування кредитів, що отримані від нерезидентів
Перевірка документів для реєстрації в НБУ договорів , які передбачають
виконання резидентами- позичальниками боргових зобов'язань в іноземній
валюті перед нерезидентами за отриманими від них кредитами , у т.ч. ПДВ13

0,15% від суми
0,15% від суми

Не надається
1 500 UAH
Враховується в комісії за
відкриття рахунку згідно з
п.1.1
20 UAH
1% від суми
min 15 UAH
(утримується з платника)
1000 UAH

Перевірка документів для реєстрації в НБУ змін до існуючих договорів , які
передбачають виконання резидентами- позичальниками боргових зобов'язань в
іноземній валюті перед нерезидентами за отриманими від них кредитами , у т.ч.
ПДВ13

1000 UAH

Термінова перевірка документів (протягом двох робочих днів) для реєстрації в
НБУ договорів , змін до існуючих договорів , які передбачають виконання
резидентами- позичальниками боргових зобов'язань в іноземній валюті перед
нерезидентами за отриманими від них кредитами , у т.ч. ПДВ13
Розрахункове обслуговування за договорами , які передбачають виконання
резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими від
нерезидентів кредитами , позиками в іноземній валюті14
Розробка повного пакету документа (договір , повідомлення до договору) ,
необхідного для отримання кредиту від нерезидента та реєстрація його в НБУ
, в т.ч. ПДВ14
Засвідчення документів
Виготовлення та видача копій касових, розрахункових та інших документів (в
тому числі з архіву) при обслуговуванні поточного рахунку клієнта

1500 UAH

Виготовлення і видача копії платіжних доручень по сплаті державного мита
або судового збору (за одне платіжне доручення)
Пересилання документів
Послуги з пересилання документів (у т.ч. кур’єрською поштою) Україною, у
т.ч. ПДВ

5000 UAH14

7000 UAH

1 аркуш - 30 UAH
50 UAH

80 UAH

Виконання операцій з використанням програмно-технічного комплексу самообслуговування (ПТКС)
Внесення готівкових коштів клієнтом та зарахування
Враховується в комісії за
на власний поточний/картковий рахунок в ПУМБ
Не надається
відкриття рахунку згідно з
через ПТКС
п.1.1
Сервіс «Валютний радник»
Перевірка документів під час проведення імпортних,
експортних операцій клієнтів, за кожен пакет
500 UAH
документів
«Форвардні операції»
Проведення розрахунків зі списання та зарахування
0,2% від суми16
коштів згідно форвардного договору

Тариф за відкриття першого поточного рахунку в національній валюті, першого поточного рахунку в іноземній валюті, першого
поточного рахунку в банківських металах у відділенні «РЦ» або його відділенні включає комісію за відкриття всіх наступних рахунків, за
відкриття рахунків при перереєстрації діючих клієнтів ПУМБ і видачу довідки про відкриття рахунку. Вартість відкриття рахунку входить
до вартості відкриття та обслуговування рахунку умовного зберігання (ескроу) при обслуговуванні мажоритарного акціонера у випадку,
якщо поточний рахунок відкривається в межах надання Банком послуг з обслуговування мажоритарного акціонера в процедурі
обов’язкового продажу акцій міноритарними акціонерами: забезпечення оплати акцій з використанням відкритого в Банку рахунку
умовного зберігання (ескроу) (п. 16.1 розділу 16).
2 Тариф поширюється на кожний поточний рахунок клієнта, що не підключений до системи дистанційного обслуговування для здійснення
платежів. Комісія нараховується при здійсненні дебетових та кредитових операцій протягом місяця за поточними рахунками (2606, 2654,
2530, 2555, 2600, 2650, 2620, 2622 (рахунки фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність) у національній/іноземній
валютах (крім таких операцій, що здійснив ПУМБ: списання комісій за надані банком послуги, перерахування коштів з поточного рахунку
1

клієнта на рахунок 2903 у разі закриття рахунку клієнта за ініціативою банку, нарахування відсотків, повернення суми депозиту, списання
суми на депозитний рахунок, якщо такі проводилися). Тариф не поширюється на релігійні організації та їх підрозділи.
3 Під системою дистанційного обслуговування слід розуміти системи електронно-розрахункового обслуговування «Клієнт-Банк» та
«Інтернет-Банкінг». Комісія за підключення клієнтів утримується при першому підключенні, а також за кожне окреме перше підключення
клієнта до системи дистанційного обслуговування поза локальною мережею (у віддалених одна від одної точках, між якими немає каналу
зв’язку). Комісія не утримується при підключенні до системи «Інтернет - Банкінг» з клієнтів, раніше підключених до системи «Клієнт
Банк» та системи «Internet Banking», при умові їх відключення від системи «Клієнт-Банк» і системи «Internet Banking».
4 Комісія утримується за кожне робоче місце з функцією "Контролер".
5 Згідно з «Класифікатором іноземних валют», затвердженим постановою Правління Національного банку України № 34 від 04.02.1998 р.
6 Довідки про обіги (без розшифрування контрагентів), про залишки коштів на рахунках, про відкриття/наявність рахунків, із
підтвердженням інформації про конкретний платіж, про позикову заборгованість і відсотки, про розміщення та/або пролонгацію депозитів.
7 Комісійна винагорода сплачується клієнтом банку виключно в національній валюті України, за курсом здійснення купівлі/продажу
іноземної валюти. Операція здійснюється за умови надання необхідного пакету документів, забезпечення клієнтом залишку на рахунку, а
також наявності на ринку відповідних обсягів і курсу купівлі/продажу валюти.
8 Комісійна винагорода сплачується клієнтом банку в національній валюті України, за офіційним курсом НБУ валюти, що обміняна, на
день сплати. Суми понесених банком витрат при виконанні відповідного доручення клієнта стягуються додатково. Операція здійснюється
за умови надання необхідного пакету документів, забезпечення клієнтом залишку на рахунку, а також наявності на ринку відповідних
обсягів і курсу купівлі/продажу валюти.
9 Комісія сплачується платником, якщо інше не передбачене Договором _______________________________[найменування договору], що
укладений з отримувачем коштів. Комісія за внесення готівки на дохідний рахунок ПУМБ включається до вартості п.1.32.
10 Грошові перекази здійснюються самостійними юридичними особами (у т.ч. фізичними особами-суб’єктами підприємницької діяльності)
на поточні рахунки інших юридичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності), які є клієнтами ПУМБ.
11 Комісійна винагорода сплачується клієнтом банку в національній валюті України, за офіційним курсом НБУ на день сплати.
12 Тариф не поширюється на операції з внесення на рахунок сум невикористаних коштів на відрядження, депонованої заробітної плати.
13 Комісійна винагорода сплачується клієнтом банку в день надання документів для реєстрації в НБУ договорів/змін до існуючих договорів,
які передбачають виконання резидентами-позичальниками боргових зобов’язань в іноземній валюті перед нерезидентами по отриманих від
них кредитах.
14 Комісійна винагорода сплачується клієнтом банку не пізніше 20-ти банківських днів з моменту отримання Банком підтвердження про
реєстрацію договору в НБУ одноразово.
15 Вартість послуг розділу 1 даних тарифів (крім п.п.1.43-1.52,1.55-1.57) входить до вартості обслуговування недержавного пенсійного
фонду зберігачем (п. 8.27 розділу 8).
16 Комісія сплачується в день укладання Форвардного договору. Для Форвардних операцій щодо продажу та обміну іноземної валюти
комісійна винагорода сплачується у гривнях по офіційному курсу НБУ на дату оплати.
17 Комісійна винагорода сплачується клієнтом банку в національній валюті України, за офіційним курсом НБУ на день сплати від вартості
банківських металів.
18 Комісійна винагорода у вказаному розмірі застосовується тільки у випадку, якщо договором про надання даної послуги безпосередньо не
встановлений розмір комісійної винагороди.
19 «Електронний грошовий чек» – сервіс, що дозволяє знімати готівкові кошти з поточного рахунку без оформлення паперової грошової
чекової книжки. Електронна заява «Електронний грошовий чек» направляється клієнтом в банк через систему дистанційного
обслуговування для замовлення готівки.
Розділ 2. Платежі
№
2.1

2.2

2.3
2.4

2.5

2.6

2.7

Найменування операції
Іноземна валюта
Платежі на користь клієнтів ПУМБ5
Вхідний платіж від клієнта іншого банку (утримується
з отримувача платежу, згідно з інструкцією банку
10 USD1
відправника)
Вхідний платіж від клієнта іншого банку (утримується
з відправника платежу, згідно з інструкцією банку
10 USD/7 EUR
відправника)
Вхідний платіж з лоро-рахунку банку-нерезидента

Обробка платіжного доручення клієнта ПУМБ на
Враховується в комісійній
паперовому носії за платежем на користь іншого
винагороді за відкриття
клієнта ПУМБ в операційний час (утримується з
рахунку згідно з п.1.1
відправника платежу, якщо не зазначене інше)
Обробка платіжного доручення клієнта ПУМБ на
паперовому носії за платежем на користь іншого
клієнта ПУМБ у післяопераційний час (утримується з
відправника платежу, якщо не зазначене інше)
Вихідний платіж з рахунку клієнта ПУМБ на користь
іншого клієнта ПУМБ за допомогою системи
дистанційного обслуговування в операційний час
(утримується з відправника платежу, якщо не
зазначене інше)
Вихідний платіж з рахунку клієнта ПУМБ на користь
іншого клієнта ПУМБ за допомогою системи
дистанційного обслуговування в післяопераційний час
(утримується з відправника платежу, якщо не
зазначене інше)

Гривня
Враховується в комісійній
винагороді за відкриття
рахунку згідно з п.1.1
Враховується в комісійній
винагороді за відкриття
рахунку згідно з п.1.1
80 UAH
200 UAH

Не надається

Тариф за проведення
відповідного платежу в
операційний час
+ (0,1% від суми,
min 20 UAH, max 200 UAH)

Враховується в комісійній
винагороді за відкриття
рахунку згідно з п.1.1

0,85 UAH

Не надається

Тариф за проведення
відповідного платежу в
операційний час

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

Вхідний платіж на рахунок клієнта, відкритий у
ПУМБ, за наявності між банком і отримувачем
Не надається
коштів договору про прийом платежів від фізичних
осіб
Вхідний платіж на користь клієнта в межах
Не надається
благодійної допомоги
Платежі клієнтів ПУМБ на користь клієнтів інших банків
Обробка платіжного доручення клієнта ПУМБ на
0,15% від суми
паперовому носії за платежем на користь клієнта
min 25 USD,
іншого банку в операційний час (утримується з
max 200 USD1
відправника платежу, якщо не вказане інше)
Обробка платіжного доручення клієнта ПУМБ на
паперовому носії за платежем на користь клієнта
іншого банку в післяопераційний час (утримується з
відправника платежу)

2.13

Обробка платіжної вимоги

2.14

Платіж на користь клієнта іншого банку за допомогою
системи дистанційного обслуговування в операційний
час (утримується з відправника платежу)

2.15

2.16

Входить до вартості відкриття
рахунку згідно з п.1.1

200 UAH
Тариф за проведення
відповідного платежу в
операційний час
+ (0,1% від суми,
min 20 UAH, max 200 UAH)

Не надається

Обробка платіжного доручення клієнта ПУМБ на
паперовому носії за платежем на користь клієнта
іншого банку (утримується з отримувача платежу у
валюті платежу)

0,8% від суми
min 15 UAH
(утримується з отримувача)

0,2% від суми,
min 40 USD,
max 300 USD2, 1

Не надається

Враховується в комісійній винагороді за відкриття рахунку
згідно з п.1.1

Платіж на користь клієнта іншого банку за допомогою
системи
дистанційного
обслуговування
в
післяопераційний час (утримується з відправника
платежу)
Платіж на користь клієнта іншого банку за допомогою
системи дистанційного обслуговування (утримується з
отримувача платежу у валюті платежу)

0,15% від суми
min 25 USD,
max 200 USD1

2 UAH

Не надається

Тариф за проведення
відповідного платежу в
операційний час
+ (0,1% від суми,
min 20 UAH,max 100 UAH)

0,2% від суми
min 40 USD,
max 300 USD2,1

Не надається

Платіж на рахунок корпоративного клієнта, відкритий
1% від суми
в іншому банку, за наявності між банком і отримувачем
Не надається
min 15 UAH
платежу договору про прийом платежів від фізичних
(утримується з отримувача)
осіб
Інші комісійні винагороди
2.18
Анулювання обробленого, але не надісланого платежу
50 UAH
20 UAH
2.19
Зміна умов або повернення вихідного платежу
300 UAH
50 UAH
2.20
Повернення суми вхідного платежу в іноземній валюті
300 UAH
Не надається
(або його частини) на прохання клієнта ПУМБ3
2.21
Перерахування залишку коштів на рахунок в іншому
20 UAH
банку при закритті рахунку за ініціативою клієнта
2.22
Платіж
на
лоро-рахунок
банку-нерезидента
0,15% від суми
(утримується з відправника платежу, якщо не
Не надається
min 200 UAH
зазначене інше)
max 1500 UAH
2.23
Платежі на користь «ProCreditBank» (погашення
1 UAH
кредиту та відсотків за ним)
2.24
Договірне списання коштів з рахунку:
- на користь клієнта ПУМБ
Не надається
5 UAH
- на користь клієнта іншого банку
Не надається
10 UAH
2.25
Комісійна винагорода за терміновість виконання
150 UAH
Не надається
платежу
1 – Комісійна винагорода сплачується клієнтом банку виключно в національній валюті України за офіційним курсом НБУ на день сплати.
2 – Якщо платіж здійснюється у валюті, відмінній від доларів США, то розмір комісійної винагороди розраховується виходячи з крос-курсу
цієї валюти по відношенню до долара США, встановленого Національним банком України на день зарахування платежу.
3 – З розподільчого рахунку клієнта або з внутрібанківського рахунку «Кредитові суми до з’ясування» і тільки при умові погодження на
повернення коштів банку-відправника або банку-кореспондента.
5 – При перерахуванні фізичною особою-підприємцем коштів з рахунку, відкритого для здійснення підприємницької діяльності
(2600/2605), на власний поточний рахунок, відкритий в ПУМБ для особистих цілей (2625), комісія за вихідний платіж стягується у розмірі,
встановленому даними Тарифами, а комісія за вхідний платіж стягується у розмірі, встановленому діючими тарифами АТ «ПУМБ» на
обслуговування клієнтів – фізичних осіб.
2.17

Розділ 7. Обслуговування корпоративних карткових рахунків
№

Найменування операції

Долари США

Відкриття та обслуговування корпоративного карткового рахунку

Євро

Гривня

7.1
7.2

7.3
7.4
7.5
7.6

Відкриття корпоративного карткового рахунку и
Стягується відповідно до відповідних пунктів Розділу 1 та Розділу 2
виконання операцій по даному рахунку1
Мінімальний розмір незнижуваного залишку
Не встановлюється
 Visa Business Standard / Visa Business Standard
Instant / MCDebit Business Standard / MCDebit
Business Standard Instant Chip Card
 Visa Business Status / MasterCard Corporate
Status Pay Pass / MasterCard Corporate Status
Chip Card
 VISA Business Premium Pay Wave / Visa
Business Premium / MasterCard Corporate
Premium Pay Pass / MasterCard Corporate
Premium Chip Card
Поповнення рахунку шляхом перерахування
Входить до вартості обслуговування карткового рахунку
безготівкових коштів
Безготівкова оплата товарів і послуг
Плата утримується з продавця товарів і послуг
Плата за користування овердрафтом понад
50% річних
встановлений ліміт
Участь банку в арбітражних і погоджувальних процедурах від імені клієнта (за кожну транзакцію), у тому числі ПДВ3

за картами платіжної системи Visa International
Операції всередині регіону Європа
 за картами платіжної системи MasterCard
Інші операції
Wordwide
7.7
Комісія за конвертацію іноземної валюти при
розрахунках та отриманні готівки за кордоном за
0,5 % від суми
карткою Visa International (застосовується у
випадку, якщо валюта транзакції відмінна від
долара США) 4
Оформлення та обслуговування платіжних карток
VISA Business
Premium Pay
VISA
Wave/ VISA
Business
Business
Status /
Premium /
MasterCard
MasterCard
Visa
№
Найменування операції
Corporate
Corporate
Business
Status Pay
Premium Pay Standard /
Pass/
Pass /
Visa
MasterCard
MasterCard
Business
Corporate
Corporate
Standard
Status
Premium Chip
Instant
Chip Card
Card
Chip Card
7.8
7.9
7.10
7.11

7.12

7.13
7.14
7.15
7.16

Виконання операцій з карткою (на рік)

250 UAH

600 UAH

100 UAH

500 USD2
400 EUR2
400 USD2

MCDebit
Business
Standard
Pack8/
MCDebit
Business
Standard
Instant
Chip Card

MCDebit
Business
Standard
Chip Card

100 UAH

700 UAH

Перевипуск картки у період її дії за ініціативою
250 UAH
600 UAH
100 UAH
100 UAH
700 UAH
клієнта
Перевипуск картки в період її дії за ініціативою
Враховується в комісії за виконання операцій згідно з п. 7.8.
банку
Зміна коду доступу до рахунку (перевипуск
ПІН-конверта)5
40 UAH
 протягом 2 годин (тільки для клієнтів
20 UAH
відділень «РЦ» і відділень, що розташовані у
м. Києві)
 понад 2 годин
Терміновий випуск / перевипуск карти за
100 UAH
ініціативою клієнта (тільки для клієнтів
відділень «РЦ» і відділень, що розташовані у м.
Київ – протягом 3-х годин) 6
Терміновий випуск карти закордоном з
300 UAH
ініціативи клієнта6
Блокування картки
Враховується в комісії за виконання операцій згідно з п. 7.8.
Постановка карти до міжнародного стоп-листу
40 USD
на строк 2 тижні2
Зняття готівки за карткою ПУМБ (для рахунків, відкритих у UAH/USD/EUR)7:
0,75% від суми зняття

в банкоматах ПУМБ з використанням БПК


в касі ПУМБ з використанням БПК:
- для сум до 50 000 грн. 9

1,0% від суми зняття

7.17
7.18
7.19
7.20

7.21

7.22

7.23

7.24



в касі ПУМБ з використанням БПК:
- для сум від 50 000 грн. (включно) 9



в касі банків-партнерів з використанням БПК



в
банкоматах
використанням БПК



в банкоматах інших банків на території
України

банків-партнерів

1,0% від суми зняття

з

0,5% від
суми
зняття

0,75% від суми зняття
0,75% від суми зняття

1,5 % + 3 UAH

0,75% від
суми
зняття

0,5% від
суми
зняття
0,5% від
суми
зняття

1,5 % + 3 UAH

в касах інших банків на території України
1,5 % + еквівалент 3 USD2

в інших банках за межами України
Надання мінівиписки про останні 5 операцій у
5 UAH
банкоматах ПУМБ
Друк чека з інформацією про стан рахунку в
1 UAH
банкоматах ПУМБ
Зміна ПІН-коду в банкоматах ПУМБ
Враховується в комісії за виконання операцій згідно з п. 7.8.
Надання інформації про стан рахунку в
Еквівалент 0,5 USD2
банкоматах інших банків (із друкуванням і без
друкування чека)
Еквайрингове обслуговування
Видача готівки в касі ПУМБ:
1% від суми
 за картками, що емітовані банками3% від суми
партнерами ПУМБ
 за картами інших банків
Видача готівки в банкоматі ПУМБ за картками
MasterCard Int і Visa Int, що емітовані банкаминерезидентами:
2% від суми, min 2 USD2
2% від суми, min 2 USD2
 у доларах США
 у гривні
Комісія ПУМБ, яка утримується при виконанні
операцій з переказу коштів на користь Торговця за
від 2% від суми
допомогою систем дистанційного обслуговування
при оплаті рахунків платіжними картками в мережі
Інтернет (Інтернет - Еквайринг)
Перерахування коштів
Безготівковий переказ грошових коштів на
2 UAH
картковий рахунок іншого клієнта ПУМБ з
використанням банкомату ПУМБ

Операції та їхня вартість означені Розділом 1 та Розділом 2 даних Тарифів.
винагорода сплачується клієнтом банку в національній валюті України за офіційним курсом НБУ на день сплати.
3 Сума вноситься на картковий рахунок у якості незнижуваного залишку до початку процесу на підставі заяви клієнта про участь в
арбітражному процесі. У разі позитивного для ПУМБ рішення арбітражної комісії незнижуваний залишок зменшується до початкового
розміру.
4 Комісія утримується міжнародною платіжною системою VISA International.
5 У межах здійснення розрахункових операцій за платіжними картками.
6Тариф стягується додатково до тарифу, зазначеному в п.7.8., п.7.9.
7
Видача готівкових гривень з рахунків в іноземній валюті здійснюється за курсом, встановленим ПУМБ на день проведення операції.
Сплата комісії здійснюється в національній валюті за курсом НБУ на дату сплати комісії.
8Картки MC Debit Business Standard Pack доступні для випуску тільки для корпоративних клієнтів, які обслуговуються на Тарифних
пакетах.
9Сума разової операції в касі ПУМБ.
1

2 Комісійна

