Додаток №5 до
Протоколу Тарифного Комітету
ПАТ "Промінвестбанк" №3 від 13.08.2021 р.
Тарифи ПАТ "Промінвестбанк"
ТАРИФНА ПРОГРАМА «ПІБ ВСЕ В ОДНОМУ ЗАРПЛАТНИЙ»**
Валюта: Гривня
Тарифи діють з 01.09.2021
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НАЙМЕНУВАННЯ КОМІСІЇ

РОЗМІР КОМІСІЇ*

Розрахунково касове обслуговування
Комісія за обслуговування Поточного рахунку в рамках пакетної пропозиції
Не тарифікується
Плата за СМС - інформування (за місяць)
8 грн.
Нарахування процентів на залишок коштів на Поточному рахунку
Гривня
0,000001%
Зарахування готівкових коштів на Поточний рахунок:
в мережі відділень Банку Клієнтом – власником Поточного рахунку або його довіреною особою
Не тарифікується
в мережі відділень Банку третіми особами
0,5% мін. 5 грн.
Зарахування безготівкових коштів на Поточний рахунок:
з власного рахунку відкритого в Банку
Не тарифікується
від фізичних осіб з рахунків, що відкриті в Банку (в т.ч. кіоски I-box)
Не тарифікується
від фізичних осіб з рахунків, що відкриті в інших банках
0,5%
заробітної плати, інших виплат на підставі укладеного договору між Банком та роботодавцем;
коштів, що надійшли від органів Пенсійного фонду, фондів соціального страхування, органів
Не тарифікується
соціального захисту населення на підставі укладених договорів між Банком та зазначеними
органами/ фондами; повернення вкладу (депозиту) та/або відсотків по ньому
інші зарахування (1)
1%
Перекази коштів з Поточного рахунку:
на власні рахунки, відкриті в Банку
Не тарифікується
на рахунки інших фізичних і юридичних осіб, що відкриті в Банку
Не тарифікується
на рахунки відкриті в інших банках
0,1% + 10 грн. макс. 600 грн.

* Розмір комісійної винагороди вказаний в залежності від валюти в якій відкрито Поточний рахунок (без ПДВ).
** Оформлення/ переоформлення припинено з 25.09.2019, окрім зарплатних проектів, визначених банком, яким буде відкриватись рахунок в ТП «Універсальний поточний рахунок».
Примітки:
(1) - При безготівковому зарахуванні коштів у вигляді винагороди за здійснення безготівкових розрахунків, грошових призів в межах а кцій, інших виплат ПАТ «Промінвестбанк» на користь
клієнта, комісійна винагорода не сплачується, якщо інше не передбачено умовами проведення акцій, інших заохочувальних заходів та/або іншими документами банку, на підставі яких
здійснюються такі виплати.

