Додаток № 9 до
Протоколу Тарифного Комітету
ПАТ "Промінвестбанк" №3 від 13.08.2021 р.
Загальні тарифи ПАТ "Промінвестбанк"
по обслуговуванню Поточних рахунків з використанням Платіжних карток
для фізичних осіб – клієнтів банку
Тарифи діють з 01.09.2021

№
1
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

НАЙМЕНУВАННЯ КОМІСІЇ
Розрахунково касове обслуговування
Обслуговування неактивного Поточного рахунку (застосовується щомісячно) (1)
Конверсійні операції в безготівковій валюті (обмін однієї іноземної валюти на іншу іноземну
валюту) за запитом Клієнта (2)
Купівля безготівкової іноземної валюти за заявами Клієнтів за гривню (3)
Продаж безготівкової іноземної валюти за заявами Клієнтів за гривню (3)
до 5000,00 грн. /200,00 дол. США/200,00 євро/10
Видача готівки з Поточного рахунку через
000,00 рос. рублів
касу Банку без фізичного використання
від 5000,01 грн. /200,01 дол. США / 200,01 євро / 10
Платіжної картки (5)
000,01 рос. рублів (6)

2.2

2.3
2.4
2.5

3.2

0,4% мін. 10 USD / 10 EUR /600 RUB
0,4 % мін. 250,00 грн.
0,4 % мін.250,00 грн.
Не тарифікується
0,3%

Надання виписок/довідок**
Надання щомісячної виписки по Поточному рахунку (4)
за період не більше 1 року від поточної
дати
Надання додаткової (позачергової) виписки по
Поточному рахунку
за період більше 1 року від поточної дати
(за кожний рік)
Надання довідки про наявність Поточного рахунку/Платіжної картки та залишок коштів на
Поточному рахунку українською/англійською мовою (за довідку)
Видача довідок копій SWIFT – повідомлень/дублікатів документів (за копію)
Видача термінових довідок, інших довідок за запитом клієнта (надається не пізніше ніж через
п'ять банківських днів) (за довідку)

Не тарифікується
75 грн./3 USD/3 EUR/200 RUB
150 грн./ 6 USD/ 5 EUR/450 RUB
75 грн.
75 грн.
150 грн.

Сервісні послуги

3
3.1

Розраховується у розмірі 3 грн/ 0,2 USD/ 0,2
EUR/ 10 RUB за кожний день неактивності,
але не більше залишку коштів на Поточному
рахунку на дату застосування тарифу

Сума залишку коштів на рахунку, але не
більше 1000 грн/37 USD/ 34 EUR/ 4 000 RUB

Закриття Поточного рахунку (7)

2
2.1

РОЗМІР КОМІСІЇ *

Запит, анулювання, розшук, повернення, зміна умов і реквізитів переказу в іноземній та
національній валютах
Розшук (запит), уточнення, повернення,
за операціями проведеними в межах Банку
анулювання, зміна умов переказів,
за операціями проведеними за межі Банку
підтвердження проведених переказів, залишків за
рахунками (за запит)
за операціями ініційованими в інших
банках

1 % мін. 750 грн.
Не тарифікується
200 грн/25 USD/19 EUR/800 RUB
200 грн/25 USD/19 EUR/800 RUB

* Розмір комісійної винагороди вказаний в залежності від валюти в якій відкрито Поточний рахунок (без ПДВ).
Комісія, що вказана в Тарифах в іноземній валюті, сплачується шляхом списання іноземної валюти в сумі, яка становить розмір комісії згідно Тарифів, з поточного рахунку Клієнта у відповідній валюті,
продажу її на міжбанківському валютному ринку України за курсом Банку на день здійснення операції з продажу, з подальшою оплатою комісій Клієнтом, шляхом утримання Банком суми комісії з коштів в
національній валюті, які отримані від продажу іноземної валюти, без зарахування їх на поточний рахунок Клієнта в національній валюті.
** При сплаті комісії за надання виписок та довідок шляхом внесення готівки через касу банку, комісія сплачується в національній валюті. При сплаті комісії за надання виписок та довідок шляхом
здійснення банком договірного списання коштів з поточного рахунку, оплата комісій здійснюється шляхом списання іноземної валюти у сумі, яка становить розмір комісії згідно Тарифів, з Поточного рахунку
Клієнта у відповідній валюті, продажу її на міжбанківському валютному ринку України за курсом Банку на день здійснення операції з продажу, з подальшою оплатою комісій Клієнтом, шляхом утримання
Банком суми комісії з коштів в національній валюті, які отримані від продажу іноземної валюти, без зарахування їх на поточний рахунок Клієнта в національній валюті.
Примітки:
(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

(6)
(7)

- Розмір комісії визначається шляхом множення загальної кількості днів неактивності Поточного рахунку на денний розмір комісії. Комісія списується Банком з Поточного рахунку на якому є
залишки коштів Клієнта, до 10-го числа (або наступного банківського дня, якщо ця дата є вихідним днем), починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому сплинуло 95 календарних днів або
більше протягом яких не здійснювались операції: зарахування коштів на Поточний рахунок (за виключенням зарахування нарахованих на суму залишку на Поточному рахунку відсотків), зняття
готівки, безготівкової оплати товарів та послуг, безготівкового перерахування коштів, перегляду балансу у банкоматі/пос-терміналі, спроби зняти кошти в сумі що перевищує баланс Поточного
рахунку. Якщо сума залишку на Поточному рахунку Клієнта на день списання комісії за обслуговування неактивного Поточного рахунку не перевищує 3 грн. / 0,2 USD/ 0,2 EUR/10 RUB, якщо
рахунок неактивний від 95 днів та більше, то розмір такої комісії збільшується на суму нарахованих відсотків за останній місяць. Комісія не утримується з По точного рахунку у разі якщо він
використовується для зарахування процентів за вкладом (депозитом) або вкладу (депозиту) при його поверненні. Перебіг строку у 95 календарних днів для Поточного Рахунка, відкритого для
обслуговування такого вкладу (депозиту), починається з дня, наступного за днем закриття Депозитного Рахунка.
- Комісія розраховується від суми валюти, яка конвертується (за кожне доручення). Оплата комісій здійснюється шляхом списання іноземної валюти у сумі, яка становить розмір комісії згідно
Тарифів, з Поточного рахунку Клієнта у відповідній валюті, продажу її на міжбанківському валютному ринку України за курсом Банку на день здійснення операції з продажу, з подальшою оплатою
комісій Клієнтом, шляхом утримання Банком суми комісії з коштів в національній валюті, які отримані від продажу іноземної валюти, без зарахування їх на поточний рахунок Клієнта в національній
валюті.
- При здійсненні операції з купівлі іноземної валюти, комісія розраховується від суми коштів в гривнях, які направляються на купівлю іноземної валюти. При здійсненні операції з продажу іноземної
валюти комісія розраховується від суми коштів, отриманих від продажу іноземної валюти.
- Щомісячна виписка може надаватися шляхом її відправки на електрону адресу Клієнта (за попереднім клопотанням Клієнта) або на паперовому носії у відділені Банку.
- З 26 березня 2018 видача (отримання) готівкових коштів в національній та іноземних валютах з поточних та депозитних рахунків клієнтів через каси банку здійснюється в межах 300 000 гривень
(або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України на день проведення операції) на добу на одного клієнта. У випадку необхідності отримання
клієнтом готівкових коштів у більшій сумі, клієнт не пізніше ніж за 3 (три) Банківські дні до дня видачі (отримання) подає до Банку письмову заяву на отримання готівкових коштів, в якій
зазначає суму готівкових коштів та дату, в яку клієнт має намір отримати кошти в касі Банку.
Комісія за видачу готівки з Поточного рахунку через касу Банку без фізичного використання Платіжної картки не розповсюджується для тарифних програм «ПІБ все в одному Зарплатний», «ПІБ
все в одному Зарплатний+».
З 01.09.2019 року комісія утримується при закритті Поточного рахунку за заявою Клієнта, та за умови якщо Клієнт не забрав залишок коштів на такому Поточному рахунку в день подання заяви
про закриття Поточного рахунку.

