Додаток 1
до рішення Тарифного комітету №19 від 26.07.2012 р.
зі змінами та доповненнями, затвердженими рішенням Тарифного
комітету №7 від 02.02.2015 р.
Тарифи Промінвестбанку
по операціях з міжнародними платіжними картками
для суб’єктів підприємницької діяльності-резидентів України (юридичних осіб (крім банків), в т.ч. їх філій, представництв, відділень, фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності)
(тарифна програма - "Корпоративна")

№

Стаття тарифів

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.1
2.2
-

Валюта рахунку
Річне обслуговування та перевипуск карток
Відкриття карткового рахунку
Розрахункове обслуговування платіжних карток, випущених до карткового рахунку (за перший рік)**:
для основної картки
для додаткової картки
Розрахункове обслуговування платіжних карток, випущених до карткового рахунку (за кожний наступний рік)**:
для основної картки
для додаткової картки
Перевипуск платіжної картки за ініціативою держателя картки:
для основної картки
для додаткової картки
Перевипуск платіжної картки за ініціативою банку, в т.ч. перевипуск по закінченню терміну дії картки ***
Мінімальна сума початкового внеску на картковий рахунок
Незнижувальний залишок за картковим рахунком
Розрахунково-касове обслуговування платіжних карток
Проведення розрахунків по картковому рахунку за товари та послуги при використанні платіжної картки, відсотки від суми
операції
Зняття готівки:
в мережі банкоматів банку та мережі банкоматів «Атмосфера», відсотки від суми операції
в пунктах видачі готівки банку, відсотки від суми операції
в пунктах видачі готівки та банкоматах інших банків на території України, відсотки від суми операції ****
в пунктах видачі готівки та банкоматах інших банків за межами України, відсотки від суми операції ****

2.3 Нарахування процентів на суму залишку на картковому рахунку, в т.ч. на суму незнижувального залишку, відсотків річних
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Переказ коштів з поточного карткового рахунку Держателя в національній валюті на інший поточний картковий рахунок,
відкритий в ПАТ Промінвестбанк, через мережу банкоматів банку, відсотки від суми операції
Проведення розрахунків зі списання коштів з рахунку на користь операторів мобільного зв'язку через мережу банкоматів
банку
Переказ коштів з картки Держателя на картку VISA Virtuon, якщо обидві картки зв’язані з одним і тим же картковим рахунком,
через мережу банкоматів банку
Заміна ПІН-коду через банкомати Банку (без ПДВ)
Плата за обслуговування неактивного карткового рахунку, на якому є залишки коштів Держателя в сумі не більше 100 грн./12
USD/12 EUR/400 RUB, на місяць (Без ПДВ)*****

2.9 Комісія за конвертацію валюти карткового рахунку
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

MC Business

VISA Business

гривня/ дол. США/ ЄВРО*/ російські рублі
Не стягується
200 грн./ 25,5 USD/ 25,5 EUR/ 800 RUB
100 грн./ 13 USD/ 13 EUR/ 400 RUB
Послуга не надається
100 грн./ 13 USD/ 13 EUR/ 400 RUB
40 грн./ 5 USD/ 5 EUR/ 160 RUB
Послуга не надається
40 грн./ 5 USD/ 5 EUR/ 160 RUB
Послуга не надається
Не стягується
В розмірі незнижувального залишку
100 грн./ 12 USD/ 12 EUR/ 400 RUB
Не стягується
0,50%
0,75%
1,5% + 5 грн./ 1,5% + 0,75 USD/ 1,5% + 0,75 EUR/ 1,75% + 20 RUB
1,5% min 24 грн./ 1,5% min 3 USD / 1,5% min 3 EUR/ 1,75% min 96 RUB
Не нараховується
Послуга не надається
Послуга не надається
Послуга не надається
8,0 грн./ 1,06 USD/ 1,06 EUR/ 32,02 RUB
Не встановлено
1,5%

Інше
Запит банком обставин виконання операції за розрахунками з платіжними картками, по якій Держателем письмово заявлено
про сумніви щодо факту її здійснення, а банком з’ясовано, що операція проведена Держателем або з його вини, за запит
Надання щомісячної виписки з карткового рахунку та виписки за довільний період (не більше року від поточної дати), за
виписку
Надання Держателю Довідки про наявність картки та стан карткового рахунку
Надання Держателю міні-виписки в електронному вигляді в банкоматі банку
Надання Держателю довідки про залишок на картковому рахунку в електронному вигляді за допомогою банкоматів Банку та
платіжних-терміналів в касах Банку
Надання Держателю довідки про залишок на картковому рахунку в електронному вигляді через банкомати інших банків

150 грн.
1 за місяць - не стягується, кожна наступна - 10 грн.
25 грн.
0,95 грн./ 0,11 USD/ 0,10 EUR/ 3,8 RUB
1 раз на добу – не стягується,
всі наступні рази - 0,30 грн./ 0,05 USD/ 0,04 EUR/ 1,2 RUB
4,80 грн./ 0,6 USD/ 0,5 EUR/ 19,2 RUB

* Послуга надається за картками міжнародної платіжної системи MasterCard
** Комісія за перший рік (за наступних 365 днів відповідно, з дати оформлення картки) розраховується та утримується з рахунку клієнта при оформленні картки, або не пізніше першої операції по рахунку. Платіжна картка Держателю
на руки не видається до внесення необхідної суми коштів для оплати комісії на картковий рахунок.
Комісія за другий та кожний наступний рік розраховується та утримується автоматично з рахунку клієнта в перший банківський день року обслуговування відповідно, або не пізніше першої операції по рахунку за наявності
достатньої суми коштів на рахунку. Якщо до кінця року обслуговування комісія не утримується, то в останній банківський день поточного року обслуговування Банк закриває платіжну картку. В подальшому розрахункове
обслуговування платіжної картки не здійснюється, комісія не утримується.
*** Банк здійснює автоматичний перевипуск платіжних карток за 1 місяць до терміну закінчення дії картки.
Банк, не здійснює автоматичний перевипуск платіжної картки, якщо, на момент перевипуску, на картрахунку Держателя немає залишку коштів та протягом 180 календарних днів не проводилася жодна з наступних операції:
зарахування коштів на картрахунок (за виключенням зарахування на рахунок нарахованих на суму залишку відсотків по картковому рахунку), зняття готівки, безготівкової оплати товарів та послуг, безготівкового перерахування коштів
з рахунку, перегляду балансу в банкоматі, спроби зняти кошти в сумі що перевищує баланс рахунку.
**** Сума операції, від розміру якої стягується винагорода, не включає в себе винагороду установи банку, яка видає готівкові кошти.
***** Комісія списується Банком з карткового рахунку, на якому є залишки коштів Держателя сумою не більше 100 грн./12 USD/12 EUR/ 400 RUB, кожного 10-го числа (або наступного робочого дня, якщо ця дата є вихідним днем)
місяця, наступного за місяцем, в якому сплинуло 180 календарних днів або більше з дня здійснення останньої з наступних операцій: зарахування коштів на картрахунок (за виключенням зарахування на рахунок нарахованих на суму
залишку відсотків по картковому рахунку), зняття готівки , безготівкової оплати товарів та послуг, безготівкового перерахування коштів з рахунку, перегляду балансу в банкоматі, спроби зняти кошти в сумі що перевищує баланс
рахунку. Оплата такої послуги здійснюється шляхом перерахування коштів за Тарифом.
Списання комісій з рахунку в іноземній валюті здійснюється в іноземній валюті в сумі вартості послуг за таким рахунком згідно з тарифом, та направляється на продаж на міжбанківському валютному ринку за курсом Банку на день
здійснення операції з продажу з подальшою оплатою послуг, які надаються Банком по рахунку, шляхом утримання суми такої заборгованості з коштів в національній валюті, отриманих від продажу іноземної валюти, без зарахування
їх на картковий рахунок Держателя в національній валюті.
Випуск нових карток в межах тарифної програми "Корпоративна", а також перевипуск платіжних карток за ініціативою держателя картки, за ініціативою банку, в т.ч. перевипуск по закінченню терміну дії картки виконується за типами
карток VISA Business, MC Business.

Додаток 2
до рішення Тарифного комітету №19 від 26.07.2012 р.
зі змінами та доповненнями, затвердженими рішенням
Тарифного комітету №7 від 02.02.2015 р.
Тарифи Промінвестбанку
по операціях з міжнародними платіжними картками
для суб’єктів підприємницької діяльності-резидентів України (юридичних осіб (крім банків), в т.ч. їх філій, представництв, відділень, фізичних осіб - суб’єктів підприємницької
діяльності)
(тарифна програма - "Пакетна пропозиція")
№

Стаття тарифів

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.1
2.2
2.3
2.4

Валюта рахунку
Річне обслуговування та перевипуск карток
Відкриття карткового рахунку
Розрахункове обслуговування платіжних карток, випущених до карткового рахунку (за перший місяць)*:
для основної картки та для кожної з перших двох наступних карт
для третьої та кожної з наступних карт
Розрахункове обслуговування платіжних карток, випущених до карткового рахунку (за кожний наступний місяць)*:
для основної картки та для кожної з перших двох наступних карт
для третьої та кожної з наступних карт
Перевипуск платіжної картки за ініціативою держателя картки:
для основної картки та для кожної з перших двох наступних карт
для третьої та кожної з наступних карт
Перевипуск платіжної картки за ініціативою банку, в т.ч. перевипуск по закінченню терміну дії картки **
Мінімальна сума початкового внеску на картковий рахунок
Незнижувальний залишок за картковим рахунком
Розрахунково-касове обслуговування платіжних карток
Проведення розрахунків по картковому рахунку за товари та послуги при використанні платіжної картки, відсотки від
суми операції
Зняття готівки:
в мережі банкоматів банку та мережі банкоматів «Атмосфера», відсотки від суми операції
в пунктах видачі готівки банку, відсотки від суми операції
в пунктах видачі готівки та банкоматах інших банків на території України, відсотки від суми операції ***
в пунктах видачі готівки та банкоматах інших банків за межами України, відсотки від суми операції ***
Нарахування процентів на суму залишку на картковому рахунку, в т.ч. на суму незнижувального залишку, відсотків
річних

40 грн.
40 грн.
Не стягується
В розмірі незнижувального залишку
100 грн.

Переказ коштів з поточного карткового рахунку Держателя в національній валюті на інший поточний картковий рахунок,
відкритий в ПАТ Промінвестбанк, через мережу банкоматів банку, відсотки від суми операції

Послуга не надається

Проведення розрахунків зі списання коштів з рахунку на користь операторів мобільного зв'язку через мережу
банкоматів банку
Переказ коштів з картки Держателя на картку VISA Virtuon, якщо обидві картки зв’язані з одним і тим же картковим
2.6
рахунком, через мережу банкоматів банку
2.7 Заміна ПІН-коду через банкомати Банку (Без ПДВ)
Плата за обслуговування неактивного карткового рахунку, на якому є залишки коштів Держателя в сумі не більше 100
2.8
грн., на місяць (Без ПДВ)****
2.5

2.9 Комісія за конвертацію валюти карткового рахунку
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

VISA Business
(MC Business)
гривня
Не стягується
Не стягується
10 грн.
Не стягується
10 грн.

Не стягується
0,50%
0,75%
1,5% + 5 грн.
1,5% min 24 грн.
Не нараховується

Послуга не надається
Послуга не надається
8,00 грн.
Не встановлено
1,5%

Інше
Запит банком обставин виконання операції за розрахунками з платіжними картками, по якій Держателем письмово
заявлено про сумніви щодо факту її здійснення, а банком з’ясовано, що операція проведена Держателем або з його
вини, за запит
Надання щомісячної виписки з карткового рахунку та виписки за довільний період (не більше року від поточної дати), за
виписку
Надання Держателю Довідки про наявність картки та стан карткового рахунку
Надання Держателю міні-виписки в електронному вигляді в банкоматі банку
Надання Держателю довідки про залишок на картковому рахунку в електронному вигляді за допомогою банкоматів
Банку та платіжних-терміналів в касах Банку

1 за місяць - не стягується, кожна наступна - 10 грн.

Надання Держателю довідки про залишок на картковому рахунку в електронному вигляді через банкомати інших банків

4,8 грн.

150 грн.

25 грн.
0,95 грн.
1 раз на добу – не стягується,
всі наступні рази - 0,30 грн.

* Комісія за перший місяць (за наступних 30 днів відповідно, з дати оформлення картки) розраховується та утримується з рахунку клієнта при оформленні картки, або не пізніше першої
операції по рахунку. Платіжна картка Держателю на руки не видається до внесення необхідної суми коштів для оплати комісії на картковий рахунок.
Комісія за другий та кожний наступний місяць розраховується та утримується автоматично з рахунку клієнта в перший банківський день місяця обслуговування відповідно, або не
пізніше першої операції по рахунку за наявності достатньої суми коштів на рахунку. Якщо до кінця року обслуговування комісія не утримується, то в останній банківський день поточного
року обслуговування Банк закриває платіжну картку. В подальшому розрахункове обслуговування платіжної картки не здійснюється, комісія не утримується.
** Банк здійснює автоматичний перевипуск платіжних карток за 1 місяць до терміну закінчення дії картки.
Банк, не здійснює автоматичний перевипуск платіжної картки, якщо, на момент перевипуску, на картрахунку Держателя немає залишку коштів та протягом 180 календарних днів не
проводилася жодна з наступних операції: зарахування коштів на картрахунок (за виключенням зарахування на рахунок нарахованих на суму залишку відсотків по картковому рахунку),
зняття готівки, безготівкової оплати товарів та послуг, безготівкового перерахування коштів з рахунку, перегляду балансу в банкоматі, спроби зняти кошти в сумі що перевищує баланс
рахунку.
*** Сума операції, від розміру якої стягується винагорода, не включає в себе винагороду установи банку, яка видає готівкові кошти.
**** Комісія списується Банком з карткового рахунку, на якому є залишки коштів Держателя сумою не більше 100 грн., кожного 10-го числа (або наступного робочого дня, якщо ця дата є
вихідним днем) місяця, наступного за місяцем, в якому сплинуло 180 календарних днів або більше з дня здійснення останньої з наступних операцій: зарахування коштів на картрахунок (за
виключенням зарахування на рахунок нарахованих на суму залишку відсотків по картковому рахунку), зняття готівки , безготівкової оплати товарів та послуг, безготівкового перерахування
коштів з рахунку, перегляду балансу в банкоматі, спроби зняти кошти в сумі що перевищує баланс рахунку. Оплата такої послуги здійснюється шляхом перерахування коштів за Тарифом.

Списання комісій з рахунку в іноземній валюті здійснюється в іноземній валюті в сумі вартості послуг за таким рахунком згідно з тарифом, та направляється на продаж на міжбанківському
валютному ринку за курсом Банку на день здійснення операції з продажу з подальшою оплатою послуг, які надаються Банком по рахунку, шляхом утримання суми такої заборгованості з
коштів в національній валюті, отриманих від продажу іноземної валюти, без зарахування їх на картковий рахунок Держателя в національній валюті.
Випуск нових карток в межах тарифної програми "Пакетна пропозиція", а також перевипуск платіжних карток за ініціативою держателя картки, за ініціативою банку, в т.ч. перевипуск по
закінченню терміну дії картки виконується за типами карток VISA Business, MC Business.

