Витяг 1 з Протоколу Тарифного Комітету ПАТ
"Промінвестбанк" №12 від 28.08.2013 р.

Діють з 01.09.2013р.

Тарифи комісійної винагороди за надання банківських послуг за операціями в національній та іноземній валютах Клієнтам (1) – юридичним особам (крім банків), в т.ч. їх філіям,
представництвам, відділенням; фізичним особам – суб’єктам господарювання
Перелік банківських послуг (операцій)

№ з/п

Розмір комісійної винагороди

ОПЕРАЦІЇ, ЯКІ ПОВ'ЯЗАНІ З ВІДКРИТТЯМ (ПЕРЕОФОРМЛЕННЯМ, ЗАКРИТТЯМ) РАХУНКІВ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТАХ

1.
1.1.

Відкриття першого поточного рахунку в мережі Банку (за перший рахунок).

100,00 грн.

1.2.

Відкриття кожного наступного рахунку мережі Банку (за кожний наступний рахунок).

25,00 грн.

1.3.

Переоформлення поточного рахунку Клієнта на рахунок ліквідаційної комісії у зв'язку з ліквідацією
Клієнта.

1.4.

Переоформлення поточного рахунку у зв'язку з реорганізацією Клієнта за його ініціативою (за
кожний рахунок).

не стягується

25,00 грн.

Попередньо або в день здійснення
операції

Закриття поточних рахунків Клієнта (за один рахунок в одній валюті):
1.5.1. За ініціативою Клієнта;
1.5.

Спосіб оплати комісійної
винагороди

Строки (періоди) оплати

Платіжним дорученням Клієнта або
готівкою в касу від уповноваженої
фіз.особи або на умовах договірного
списання (якщо передбачено договором)

150,00 грн.

1.5.2. У зв’язку з ліквідацією підприємства відповідно до заяви власника рахунку або за ініціативою
уповноважених органів влади;
1.5.3. За ініціативою Банку згідно з умовами договору банківського рахунку/ Загальних умов (*).

не стягується
В сумі залишку коштів на поточному рахунку,
але не більше 1500,00 грн.

Примітки до розділу 1:
(*) Загальні умови надання банківських послуг юридичним особам та фізичним особам - підприємцям, затверджені рішенням Правління ПАТ Промінвестбанк від 25.03.2011 №106/1 зі змінами та доповненнями.

ОПЕРАЦІЇ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПРОВЕДЕННЯМ РОЗРАХУНКІВ КЛІЄНТІВ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ

2.
2.1.

Зарахування безготівкових коштів на поточний рахунок Клієнта.

Входить в щомісячну плату за проведення
розрахунків по поточному рахунку

Переказ коштів в операційний час в інші банки (за один платіжний документ):
2.2.

2.2.1. На паперових носіях;

50,00 грн.

2.2.2. За допомогою комплексу електронного банкінгу "PIB-ONLINE".

2,00 грн.

Переказ коштів в операційний час в межах системи ПАТ "Промінвестбанк" (крім платежів на
рахунки доходів Банку та депозитні рахунки в "ПАТ Промінвестбанк") (за один платіжний документ):
2.3.

2.3.1. На паперових носіях;

25,00 грн.

2.3.2. За допомогою комплексу електронного банкінгу "PIB-ONLINE".

Входить в щомісячну плату за проведення
розрахунків по поточному рахунку

При здійсненні розрахунків або
консолідовано по завершенні кожного
банківського дня

Переказ коштів після операційного часу в інші банки (за один платіжний документ):
2.4.

2.4.1. На паперових носіях;

100,00 грн.

2.4.2. За допомогою комплексу електронного банкінгу "PIB-ONLINE".

0,1% від суми операції, мін. 10,00 грн. макс.
100,00 грн.

Переказ коштів після операційного часу в межах системи ПАТ "Промінвестбанк" (за один
платіжний документ):
2.5.

2.5.1. На паперових носіях;

Платіжним дорученням Клієнта або на
умовах договірного списання (якщо
передбачено договором)

50,00 грн.

2.5.2. За допомогою комплексу електронного банкінгу "PIB-ONLINE".

Входить в щомісячну плату за проведення
розрахунків по поточному рахунку

2.6.

Щомісячна плата за проведення розрахунків по поточному рахунку (за кожний рахунок Клієнта в
національній валюті в ПАТ "Промінвестбанк". Нараховується за умови проведення операцій по
поточному рахунку в національній валюті протягом місяця, ініційованих Клієнтом, крім платежів на
рахунки доходів Банку та депозитні рахунки в ПАТ "Промінвестбанк", сплати відсотків, що
нараховуються на залишки коштів на поточному/ депозитному рахунку Клієнта).

80,00 грн. за кожний рахунок в національній
валюті

2.7.

Щомісячна плата за автоматичне зарахування коштів від юридичних осіб та структурних
підрозділів Клієнта, поточні рахунки яких відкриті в ПАТ "Промінвестбанк" та з якими Клієнт має
договірні відносини, на поточний рахунок Клієнта, відкритий в ПАТ "Промінвенвестбанк" (послуга
надається в рамках окремого договору).

Щомісяця, не пізніше останнього
операційного дня звітного місяця
50,00 грн.

Проведення автоматичного договірного списання безготівкових коштів з поточного рахунку
(переказ коштів) Клієнта згідно окремого договору з подальшим зарахуванням на поточні рахунки
(за один платіжний документ):
2.8.

2.9.

2.8.1. В ПАТ "Промінвестбанк";

Входить в щомісячну плату за проведення
розрахунків по поточному рахунку

2.8.2. В інші комерційні банки.

20,00 грн.

Відправлення платіжної вимоги-доручення за допомогою комплексу електронного банкінгу "PIBONLINE" (за один документ).

2,00 грн.

При здійсненні розрахунків

Примітки до розділу 2:
Виконання розрахункових документів Клієнта після операційного часу в цей же Операційний день здійснюється за наявності у Банку технічної можливості.
ПАТ Промінвестбанк не гарантує повернення іншими банками коштів у разі ануляції виконаного переказу.

3.

ОПЕРАЦІЇ, ЩО ПОВ'ЯЗАНІ З ПРОВЕДЕННЯМ РОЗРАХУНКІВ КЛІЄНТІВ ЗА ВСІМА ВИДАМИ РОЗРАХУНКІВ В ІНОЗЕМНИХ ВАЛЮТАХ

3.1.

Зарахування безготівкових коштів на поточний рахунок Клієнта.

Входить в щомісячну плату за проведення
розрахунків по поточному рахунку

3.2.

Переказ коштів іноземної валюти на користь Клієнтів ПАТ "Промінвестбанк" (з рахунку на рахунок у
ПАТ "Промінвестбанк").

Входить в щомісячну плату за проведення
розрахунків по поточному рахунку

Переказ коштів іноземної валюти на користь Клієнтів інших банків (за одну операцію):
3.3.1. В операційний час датою валютування поточним робочим днем або після
операційного часу датою валютування наступним робочим днем (Звичайний платіж):

3.3.

- при віднесенні всіх комісій на переказодавача (OUR);

0,15% від суми операції, мін. 25,00 дол.США
макс. 200,00 дол.США

- з забезпечення доставки платежу в дол.США до банку бенефіціара в повній сумі (OUR-OUR).

0,15% від суми операції, мін. 50,00 дол.США
макс. 225,00 дол.США

- при віднесенні всіх комісій повністю або частково на бенефіціара (BEN, SHA);

0,1% від суми операції, мін. 25,00 дол.США
макс. 150,00 дол.США

- Переказ коштів в російських рублях на користь Клієнтів інших банків (OUR, BEN, SHA).

0,1% від суми операції, мін. 10,00 дол.США
макс. 50,00 дол.США

3.3.2. Після операційного часу датою валютування поточним робочим днем (Прискорений
або Терміновий платіж):

3.4.

- при віднесенні всіх комісій на переказодавача (OUR);

0,20% від суми операції, мін. 35,00 дол.США
макс. 400,00 дол.США

- з забезпечення доставки платежу в дол.США до банку бенефіціара в повній сумі (OUR-OUR).

0,20% від суми операції, мін. 60,00 дол.США
макс. 425,00 дол.США

- при віднесенні всіх комісій повністю або частково на бенефіціара (BEN, SHA);

0,15% від суми операції, мін. 35,00 дол.США
макс. 350,00 дол.США

- Переказ коштів в російських рублях на користь Клієнтів інших банків (OUR, BEN, SHA).

0,1% від суми операції, мін. 15,00 дол.США
макс. 60,00 дол.США

Ручна обробка переказів в доларах США та євро, поле призначення платежу яких містить більше
140 символів (за кожний переказ).

8,00 дол.США

При здійсненні розрахунків

Платіжним дорученням Клієнта або на
умовах договірного списання (якщо
передбачено договором)

Перелік банківських послуг (операцій)

№ з/п

Розмір комісійної винагороди

Строки (періоди) оплати

Спосіб оплати комісійної
винагороди

Попередньо, або в день надання послуги

Платіжним дорученням Клієнта або на
умовах договірного списання (якщо
передбачено договором)

Запит, зміна умов або ануляція переказів, виконаних на користь Клієнтів ПАТ Промінвестбанк/
інших банків (за одну операцію):
3.5.

3.5.1. Давністю до 90 днів:

50,00 дол.США

3.5.2. Давністю від 91 до 180 днів;

70,00 дол.США

3.5.3. Давністю від 181 днів і більше.

100,00 дол.США

Примітки до розділу 3:
Комісія, передбачена пунктом 3.3. сплачується відповідно до зазначених інструкцій вказаних в переказі:
· OUR – комісія ПАТ "Промінвестбанк" та інших банків сплачується за рахунок платника;
· OUR-OUR – комісія ПАТ "Промінвестбанк" та інших банків по платежах в доларах США сплачується за рахунок платника, при цьому забезпечується збереження в реквізитах платежу типу комісії OUR та доставка платежу в банк бенефіціара в повній сумі;
· BEN – комісія ПАТ "Промінвестбанк" та інших банків сплачується за рахунок бенефіціара (з суми переказу);
· SHA – комісія ПАТ "Промінвестбанк" сплачується за рахунок платника, комісія інших банків сплачується за рахунок бенефіціара (з суми платежу).
По переказах у вільноконвертованій валюті в сумах до 50,00 доларів США включно комісії сплачуються обов'язково за рахунок переказодавача.
ПАТ "Промінвестбанк" не гарантує повернення іншими банками коштів у разі ануляції виконаного переказу.
Виконання переказу після операційного часу не гарантується з датою валютування поточного дня. Можливість його здійснення попередньо узгоджується з ПАТ "Промінвестбанк".
Перекази в iноземнiй валютi після операційного часу датою валютування поточним робочим днем (Прискорений або Терміновий платіж) (п. 3.3.2 Тарифiв) здiйснюються тiльки в Доларах США, Євро та Росiйських рублях.
Для розділу 3.3 робочий день означає день, який є робочим в Україні та в країнах - емітентах валюти (при розрахунках у євро - мережі Target).

ОПЕРАЦІЇ З КУПІВЛІ/ ПРОДАЖУ/ КОНВЕРТАЦІЇ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ НА УМОВАХ СПОТ ТА ФОРВАРД

4.
Купівля безготівкової іноземної валюти за гривню:

4.1.1. У сумі від 250 000,01 дол.США або еквівалент іншої іноземної валюти (*);
4.1.

0,18% від суми операції (**)

4.1.2. У сумі від 50 000,01 дол.США до 250 000,00 дол.США включно або еквівалент іншої
іноземної валюти (*);

0,2% від суми операції (**)

4.1.3. У сумі до 50 000,00 дол.США включно або еквівалент іншої іноземної валюти (*).

0,3% від суми операції (**),
мін. 10,00 дол. США (*)

Продаж безготівкової іноземної валюти за гривню:
4.2.1. У сумі від 250 000,01 дол.США або еквівалент іншої іноземної валюти (*);
4.2.

0,18% від суми операції (**)

4.2.2. У сумі від 50 000,01 дол.США до 250 000,00 дол.США включно або еквівалент іншої
іноземної валюти (*);

0,2% від суми операції (**)

4.2.3. У сумі до 50 000,00 дол.США включно або еквівалент іншої іноземної валюти (*).

0,3% від суми операції (**),
мін. 10,00 дол. США (*)

4.3.

Конверсійні операції в безготівковій валюті (обмін однієї іноземної валюти на іншу іноземну
валюту). (***)

4.4.

Термінова обробка та виконання заявок Клієнтів на купівлю та/ або продаж безготівкової іноземної
валюти (інші операції форекс). (****)

В день проведення операції

Платіжним дорученням Клієнта або на
умовах договірного списання (якщо
передбачено договором)

0,2% від суми валюти, яка підлягає конвертації,
мін. 10,00 дол. США (*)
за домовленістю сторін

Примітки до розділу 4:
За операціями з обов'язкового продажу іноземної валюти розмір комісійної винагороди визначається п. 4.2. Тарифів.
Конверсія валют здійснюється за курсом ПАТ "Промінвестбанк" на дату проведення операції.
(*) Еквівалент іншої іноземної валюти та/ або мінімальна сума комісії розраховуються відповідно до офіційного курсу НБУ, що діє на день проведення операції.
(**) Комісія розраховується від суми операціїі в гривневому еквіваленті за курсом угоди, крім мінімального тарифа, який розраховується за курсом НБУ.
(***) У випадку здійснення Клієнтом протягом одного операційного дня операції з конверсії та продажу суми іноземної валюти, що отримана після конверсії, комісія за пунктом 4.3. Клієнтом не сплачується.
(****) Комісія сплачується Клієнтом додатково до тарифів за операціями форекс в розмірі процента від суми операції в гривневому еквіваленті за курсом угоди.

ОПЕРАЦІЇ, ЩО ПОВ'ЯЗАНІ З КАСОВИМ ОБСЛУГОВУВАННЯМ КЛІЄНТІВ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТАХ

5.

Видача готівкових коштів (банкноти) (% від суми, вказаної в чеку):
5.1.1. В національній валюті:
5.1.1.1. В межах замовленої суми готівки та мінімум за день до фактичної дати надання послуги/
здійснення операції:
- до 10 000,00 грн.;

1,00%

- від 10 000,01 до 100 000,00 грн.;

0,90%

- від 100 000,01 до 500 000,00 грн.;

0,80%

- від 500 000,01 до 1 000 000,00 грн.;

0,70%

- від 1 000 000,01 грн.

0,60%

5.1.1.2. Без попереднього замовлення (незалежно від суми операції, при наявності готівкових
коштів в касі).

2,00%

5.1.

5.1.2. В іноземній валюті (в межах замовленої суми готівки мінімум за день до фактичної дати
надання послуги/ здійснення операції).
5.2.

Приймання та зарахування готівкових коштів Клієнтів на власні поточні рахунки, відкриті в системі
ПАТ "Промінвестбанк".

5.3.

Оформлення грошових чекових книжок (за один екземпляр на 25 листів).

1,00%
Входить в щомісячну плату за проведення
розрахунків по поточному рахунку

5.5.

5.6.

Платіжним дорученням Клієнта або на
умовах договірного списання (якщо
передбачено договором)

50,00 грн.

В день оформлення чекової книжки

5.4.1. При сумі платежу до 1 000,00 грн.;

1% від суми платежу, мін. 10,00 грн.

При здійсненні операції або
централізовано в останній операційний
день звітного місяця

5.4.2. При сумі платежу від 1 000,01 грн.

0,5% від суми платежу, мін. 10,00 грн., макс.
500,00 грн.

Прийом готівкових коштів від фізичних осіб з подальшим зарахуванням на поточні рахунки Клієнта
в ПАТ "Промінвестбанк", іншому комерційному банку або в іншій установі за наявності договору з
отримувачем коштів (за одну операцію):
5.4.

В день проведення операції сплачується
платником або отримувачем коштів
згідно договору доручення

Прийом готівкових коштів від фізичних осіб від імені юридичних осіб/ фізичних осіб -суб'єктів
господарювання з подальшим зарахуванням на поточні рахунки Клієнта в ПАТ "Промінвестбанк",
іншому комерційному банку або в іншій установі за наявності/ відсутності договору з отримувачем
коштів (за одну операцію) (*):
5.5.1. При сумі платежу до 1 000,00 грн.;

1% від суми платежу, мін. 10,00 грн.

5.5.2. При сумі платежу від 1 000,01 грн.

0,5% від суми платежу, мін. 10,00 грн., макс.
500,00 грн.

Обмін непридатних до обігу платіжних банкнот та монет національної валюти України на придатні
до обігу банкноти та монети (за одну операцію).

не стягується

При здійсненні операції або
централізовано в останній операційний
день звітного місяця

В день проведення операції

Примітки до розділу 5:
(*) До пункту 5.5 Тарифів згідно Постанови Правління НБУ від 09.02.2005р. № 32 "Про встановлення граничної суми готівкового розрахунку" встановлено граничну суму готівкового розрахунку одного контрагента (підприємства/ підприємця) з іншим
контрагентом (підприємством/ підприємцем) протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами у розмірі 10 000,00 гривень.

6.
6.1.

ОПЕРАЦІЇ, ПОВ'ЯЗАНІ З НАДАННЯМ ДОВІДОК/ВИПИСОК ПО РОЗРАХУНКОВО-КАСОВОМУ ОБСЛУГОВУВАННЮ КЛІЄНТІВ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТАХ
Надання довідки власникові поточного рахунку при відкритті/ закритті рахунку (за одну довідку).

не стягується

Надання довідок власникові поточного рахунку, пов'язаних з розрахунково-касовим
обслуговуванням Клієнта (за один вид інформації): (*)
6.2.

6.2.1. Протягом трьох робочих днів;

25,00 грн.

6.2.2. Терміново (протягом одного робочого дня).

50,00 грн.

Надання довідки Клієнту про рух коштів по поточному рахунку з роздруківкою помісячного обороту
(за один документ):
Попередньо або в день надання послуги

6.3.1. Протягом трьох робочих днів (обороти за період):
- до 6 місяців включно;
6.3.

25,00 грн.

- від 7 місяців до 12 місяців включно;

50,00 грн.

- більше 12 місяців.

100,00 грн.

6.3.2. Терміново (протягом одного робочого дня) (обороти за період):
- до 6 місяців включно;

50,00 грн.

- від 7 місяців до 12 місяців включно;

75,00 грн.

- більше 12 місяців.

100,00 грн.

Платіжним дорученням Клієнта або на
умовах договірного списання (якщо
передбачено договором)

Перелік банківських послуг (операцій)

№ з/п

6.4.

6.5.

Розмір комісійної винагороди

Надання дублікатів виписок з рахунків та додатків до них, видача дублікатів касових,
розрахункових та інших документів (у т.ч. в форматі SWIFT) у разі їх втрати Клієнтом (за один
документ):
50,00 грн.

6.4.2. За поточний рік.

25,00 грн.

Відправлення повідомлень електронною поштою, пов'язаних з уточненням платіжних реквізитів,
поверненням або відкликанням розрахункового документа з банку одержувача на підставі
документа про відкликання, пошуком загублених сум по запиту Клієнта (за одне повідомлення).

25,00 грн.

6.6.1. Вітчизняною аудиторською фірмою;

350,00 грн.

6.6.2. Закордонною аудиторською фірмою.
6.7.

Попередньо або в день відправлення
повідомлення

Попередньо або в день оформлення
довідки

500,00 грн.

Надання виписок з рахунків на паперовому носії без відмітки Банку.

не стягується
Платіжним дорученням Клієнта або на
умовах договірного списання (якщо
передбачено договором)

Оформлення довiдок по декларуванню резидентами валютних цiнностей (за одну довідку):
6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

Спосіб оплати комісійної
винагороди

Попередньо або в день надання послуги

6.4.1. За попередні роки (документи, які знаходяться в архіві);

Надання довідок, пов'язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням Клієнтів, за формою,
наданою (за одну довідку, інформація надається на українській або російській мовах):
6.6.

Строки (періоди) оплати

6.8.1. У встановлений законодавством України термiн;

50,00 грн. (в т.ч. ПДВ)

6.8.2. При порушеннi встановленого законодавством України термiну.

150,00 грн. (в т.ч. ПДВ)

Надання Клієнту платіжних документів, Swift - повідомлень та виписок з відміткою Банку (крім
випадків, пов'язаних з державними органами, тендерами або клієнтами, які не підключені до
комплексу електронного банкінгу) (за один підтверджений Банком документ).

25,00 грн.

Надання довідок власникові поточного рахунку, пов'язаних з розрахунково-касовим
обслуговуванням Клієнта щодо відсутності або наявності заборгованості по кредитах та/ або
відсотках по них (за одну довідку):
6.10.1. Протягом трьох робочих днів;

150,00 грн.

6.10.2. Терміново (протягом одного робочого дня).

350,00 грн.

Щомісячна плата за надання Клієнтам інформації про стан рахунків в форматі Swift MT-940 (за
кожний рахунок, на вибір Клієнта інформація надається на щоденній або щонедільній або
щомісячній основі):
6.11.1. За перший календарний місяць, в якому Клієнт підключається до послуги;

не стягується

6.11.2. За наступні календарні місяці, в яких надається послуга.

Попередньо або в день надання послуги

Попередньо або в день надання послуги

Щомісяця, не пізніше останнього
операційного дня звітного місяця

225,00 грн.

Примітки до розділу 6:
(*) До пункту 6.2 Тарифів до видів інформації належать: відкриття або закриття та наявність поточних рахунків, підтвердження сплати статутного фонду, підтвердження залишків коштів на поточних рахунках, стан розрахунків, підтвердження оплати або
надходження коштів за контрактом, щодо надходження коштів на адресу Клієнта та дату їх валютування, інше.

ОПЕРАЦІЇ, ПОВ'ЯЗАНІ З НАДАННЯМ ПОСЛУГ З ІНКАСАЦІЇ ГРОШОВОЇ ВИРУЧКИ ТА ПЕРЕВЕЗЕННЮ ВАЛЮТНИХ ЦІННОСТЕЙ

7.

Інкасація/ доставка грошової виручки Клієнтів банку:
7.1.1. м.Київ та м. Донецьк:
7.1.1.1. абоненська плата за одну точку інкасації в місяць в межах міста по маршруту інкасації;
7.1.1.2. абоненська плата за одну точку інкасації в місяць в межах міста по індивідуальному
замовленню;

1000 грн.
за домовленістю сторін

7.1.1.3. за один заїзд по маршруту інкасації;

70 грн.

7.1.1.4. за один заїзд по індивідуальному замовленню;

300 грн.

7.1.1.5. середньомісячна виручка яких складає понад 2 500 000 грн.

за домовленістю сторін

7.1.2. Обласні центри:
7.1.2.1. абоненська плата за одну точку інкасації в місяць в межах міста по маршруту інкасації;
7.1.

7.1.2.2. абоненська плата за одну точку інкасації в місяць в межах міста по індивідуальному
замовленню;
7.1.2.3. за один заїзд по маршруту інкасації;

750 грн.
за домовленістю сторін

Щомісяця, в останній операційний день
звітного місяця, але не пізніше 15 числа
місяця, наступного за звітним
Платіжним дорученням Клієнта або на
умовах договірного списання

50 грн.

7.1.2.4. за один заїзд по індивідуальному замовленню;

200 грн.

7.1.2.5. середньомісячна виручка яких складає понад 1 500 000 грн.

за домовленістю сторін

7.1.3. Районні центри:
7.1.3.1. абоненська плата за одну точку інкасації в місяць в межах міста;

500 грн.

7.1.3.2. за один заїзд по маршруту інкасації;

40 грн.

7.1.3.3. за один заїзд по індивідуальному замовленню;

100 грн.

7.1.3.4. середньомісячна виручка яких складає понад 1 000 000 грн.

за домовленістю сторін

7.1.4. В межах області.

за домовленістю сторін

7.2.

Переказ проінкасованих готівкових коштів Клієнтів на власні поточні рахунки, відкриті в системі ПАТ
Промінвестбанк / інших банках.

7.3.

Повторне перерахування коштів в інкасаторських сумках у разі невідповідності суми (за одну
операцію).

Входить у вартість послуг інкасації
В день проведення операції
0,50% від суми операції, мін. 20,00 грн.

ОБСЛУГОВУВАННЯ КРЕДИТІВ ВІД НЕРЕЗИДЕНТІВ

8.
8.1.

Перевірка документів та надання письмової згоди на обслуговування кредиту (за одну операцію).

3300,00 грн. (в т.ч. ПДВ)

8.2.

Перевірка документів та надання письмової згоди на обслуговування кредиту зі змінами умов
кредитної угоди (за одну операцію).

1830,00 грн. (в т.ч. ПДВ)

Попередньо або в день надання
письмової згоди на обслуговування
кредиту

Платіжним дорученням Клієнта або на
умовах договірного списання (якщо
передбачено договором)

Попередньо або в день надання послуги

Платіжним дорученням Клієнта або на
умовах договірного списання (якщо
передбачено договором)

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

9.
9.1.

Пересилання необхідних документів спецзв'язком (за один пакет документів).

50,00 грн. (в т.ч. ПДВ)

9.2.

Продаж бланків простих та переказних векселів (за один документ).

36,00 грн. (в т.ч. ПДВ)

ЗАГАЛЬНІ ПРИМІТКИ ДО ТАРИФІВ:
(1) До Клієнтів відносяться: юридичні особи, їх філії, представництва та відділення (за виключенням банківських установ), приватні підприємці, нерезиденти - інвестори, органи місцевого самоврядування та органи влади, партії та інші
неприбуткові організації.
ПАТ "Промінвестбанк" має право здійснювати договірне списання з поточного рахунку Клієнта, відповідно до укладених договорів, всіх несплачених у строк сум за виконання Банком операцій і надання послуг згідно даних Тарифів з
оформленням меморіального ордера.
Комісії, зазначені в даних Тарифах, сплачуються за проведення типових операцій. Банк залишає за собою право на отримання додаткової комісійної винагороди за проведення операцій, що потребують спеціального обслуговування або несуть
особливі ризики для Банку.
ПАТ "Промінвестбанк" залишає за собою право змінювати/ затверджувати нові строки (періоди) сплати комісій.
Комісія, сплачена за виконану операцію, у разі ануляції останньої поверненню не підлягає.
Нарахування комісійної винагороди за надання Банківських послуг, яка сплачується Клієнтом відповідно до Тарифів раз на місяць або в день надання Банківської послуги, здійснюється Банком в останній Банківський день звітного місяця за
період з першого до останнього календарного дня (включно) такого звітного місяця або в день надання Банківської послуги. Оплата Банківських послуг здійснюється не пізніше останнього Банківського дня звітного місяця.
У випадку, якщо надання Банківської послуги припиняється раніше строку нарахування комісійної винагороди, передбаченого Тарифами Клієнт сплачує нараховану комісійну винагороду Банку в повному обсязі та у строк, зазначений в Тарифах
Банку, або у день закінчення надання такої Банківської послуги.
Комісії (тарифи) за операціями, які зафіксовані в іноземній валюті, сплачується Клієнтом у національній валюті України за курсом НБУ на дату надання послуги/ здійснення операції та/ або на дату нарахування, визначену за договором.
Комісії третіх банків сплачуються Клієнтом або списуються Банком з рахунку Клієнта на умовах договірного списання додатково в сумі вимоги іншого банку у валюті вимоги або в будь-якій іншій валюті, в т.ч. національній валюті України.
У випадку, якщо рахунок Клієнта арештований, щомісячні абонентські плати по такому рахунку Банком не нараховуються та Клієнтом не сплачуються.
Операції, пов'язані зі сплатою комісійної винагороди Банку, не тарифікуються.

Витяг 3 з Протоколу Тарифного
Комітету ПАТ "Промінвестбанк"
№12 від 28.08.2013р.

Діють з 01.09.2013р.
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Тарифи комісійної винагороди за надання банківських послуг за операціями з дистанційного обслуговування Клієнтам ( ) – юридичним особам
(крім банків), в т.ч. їх філіям, представництвам, відділенням; фізичним особам – суб’єктам господарювання
№ з/п

1.

Перелік банківських послуг (операцій)

Розмір комісійної винагороди

Строки (періоди)
оплати

Спосіб оплати комісійної
винагороди

Для Клієнтів, які підключаються до комплексу електронного банкінгу "PIB-ONLINE" та оплачують всі необхідні апаратні засоби захисту інформації

1.1.

Плата за перший неповний місяць здійснення розрахункового обслуговування з
використанням комплексу електронного банкінгу "Pib-Online" (за один договір,
незалежно від кількості рахунків), у разі підключення Клієнта після 15 числа
поточного місяця.

1.2.

Щомісячна плата за здійснення розрахункового обслуговування з
використанням комплексу електронного банкінгу "Pib-Online" (за один договір,
незалежно від кількості рахунків), незалежно від наявності руху коштів по
рахунку плата стягується в повному обсязі.

не стягується

80,00 грн.

Щомісячно, в останній
робочий день місяця

Вартість обладнання: (1)
1.3.1. Апаратний кардридер;
1.3.

1.3.2. Апаратний ключ електронно-цифрового підпису криптокарта;

1.3.3. Апаратний ключ електронно-цифрового підпису USB-токен.

1.4.

2.

2.1.

Надання консультаційних послуг щодо конфігурації комп’ютерних технічних
засобів та використання програмного забезпечення комплексу електронного
банкінгу з виїздом банківського працівника на робоче місце Клієнта з ініціативи
Клієнта (за кожний виїзд). (1)

132,00 грн.
одноразово в день отримання
обладнання
140,00 грн.
одноразово в день отримання
обладнання

Одноразово в день
отриманння обладнання

Платіжним дорученням Клієнта
або на умовах договірного
списання (якщо передбачено
договором)

276,00 грн.
одноразово в день отримання
обладнання
200,00 грн.

Одноразово в день
отриманння виїзду

Для Клієнтів( що фінансуються через Державне казначейство України), які підключаються до комплексу електронного банкінгу "PIB-ONLINE" та
оплачують всі необхідні апаратні засоби захисту інформації в рамках продукту "Зарплатний проект"

Щомісячна плата за здійснення розрахункового обслуговування з
використанням комплексу електронного банкінгу "Pib-Online".

Входить у вартість зарахування
заробітної плати на карткові рахунки
держателів міжнародних платіжних
карт в рамках зарплатного проекту

Вартість обладнання: (1)
2.2.1. Апаратний кардридер;

132,00 грн.
одноразово в день отримання
обладнання

2.2.2. Апаратний ключ електронно-цифрового підпису криптокарта;

140,00 грн.
одноразово в день отримання
обладнання

2.2.3. Апаратний ключ електронно-цифрового підпису USB-токен.

276,00 грн.
одноразово в день отримання
обладнання

2.2.

2.3.

3.

3.1.

Надання консультаційних послуг щодо конфігурації комп’ютерних технічних
засобів та використання програмного забезпечення комплексу електронного
банкінгу з виїздом банківського працівника на робоче місце Клієнта з ініціативи
Клієнта (за кожний виїзд). (1)

200,00 грн.

Одноразово в день
отриманння обладнання

Платіжним дорученням Клієнта
або на умовах договірного
списання (якщо передбачено
договором)

Одноразово в день
отриманння виїзду

Для Клієнтів, які підключаються до комплексу електронного банкінгу "PIB-ONLINE", щоб обслуговуватись в банку тільки в рамках продукту
"Зарплатний проект”, та оплачують всі необхідні апаратні засоби захисту інформації

Щомісячна плата за здійснення розрахункового обслуговування з
використанням комплексу електронного банкінгу "Pib-Online".

входить у вартість зарахування
заробітної плати на карткові рахунки
держателів міжнародних платіжних
карт в рамках зарплатного проекту

Вартість обладнання: (1)

3.2.

3.3.

3.2.1. Апаратний кардридер;

132,00 грн.
одноразово в день отримання
обладнання

3.2.2. Апаратний ключ електронно-цифрового підпису криптокарта;

140,00 грн.
одноразово в день отримання
обладнання

3.2.3. Апаратний ключ електронно-цифрового підпису USB-токен.

276,00 грн.
одноразово в день отримання
обладнання

Надання консультаційних послуг щодо конфігурації комп’ютерних технічних
засобів та використання програмного забезпечення комплексу електронного
банкінгу з виїздом банківського працівника на робоче місце Клієнта з ініціативи
Клієнта (за кожний виїзд). (1)

200,00 грн.

Одноразово в день
отриманння обладнання

Одноразово в день
отриманння виїзду

Платіжним дорученням Клієнта
або на умовах договірного
списання (якщо передбачено
договором)

Перелік банківських послуг (операцій)

№ з/п

входить у вартість зарахування
заробітної плати на карткові рахунки
держателів міжнародних платіжних
карт в рамках зарплатного проекту

4.1.

Щомісячна плата за здійснення розрахункового обслуговування з
використанням комплексу електронного банкінгу "Pib-Online".

4.2.

Надання консультаційних послуг щодо конфігурації комп’ютерних технічних
засобів та використання програмного забезпечення комплексу електронного
банкінгу з виїздом банківського працівника на робоче місце Клієнта з ініціативи
Клієнта (за кожний виїзд). (1)

5.2.

Надання консультаційних послуг щодо конфігурації комп’ютерних технічних
засобів та використання програмного забезпечення комплексу електронного
банкінгу з виїздом банківського працівника на робоче місце Клієнта з ініціативи
Клієнта (за кожний виїзд). (1)

6.1.

Дистанційний моніторинг рахунків Клієнтів з використанням комплексу
електронного банкінгу "PIB-ONLINE" через канал обслуговання "PIB-ONLINE
M@il-SMS" (повідомлення на мобільний телефон).

0,20 грн. за одне відправлене
повідомлення

6.2.

Дистанційний моніторинг рахунків Клієнтів з використанням комплексу
електронного банкінгу "PIB-ONLINE" через канал обслуговання "PIB-ONLINE
M@il-SMS" (повідомлення на адресу електронної пошти).

Входить у вартість обслуговування

Платіжним дорученням Клієнта
або на умовах договірного
списання (якщо передбачено
договором)

Щоденно за всі
відправлені
повідомлення в
попередній день

На умовах договірного списання

Щомісячно, в останній
робочий день місяця

Платіжним дорученням Клієнта
або на умовах договірного
списання (якщо передбачено
договором)

Щомісячно, в останній
робочий день місяця

Платіжним дорученням Клієнта
або на умовах договірного
списання (якщо передбачено
договором)

Щомісячно, в останній
робочий день місяця (*)

Платіжним дорученням Клієнта
або на умовах договірного
списання (якщо передбачено
договором)

Банківський продукт “Центр платіжного контролю”

7.

Плата за здійснення обслуговування послуги “Центр платіжного контролю” (в
місяць, за один підрозділ), починаючи з місяця, наступного за місяцем
укладення договору.

208,33 грн., крім того ПДВ

Банківський продукт “PIB-Mobile”

8.

Плата за перший неповний місяць виконання операцій через систему
мобільного банкінгу “PIB-Mobile” (незалежно від кількості підключених
користувачів в рамках одного Клієнта юридичної особи), у разі підключення до
послуги після 15 числа поточного місяця.
Щомісячна плата за виконання операцій через систему мобільного банкінгу “PIBMobile” (незалежно від кількості підключених користувачів в рамках одного
Клієнта юридичної особи), незалежно від наявності руху коштів по рахунку
плата стягується в повному обсязі.

не стягується

45,00 грн.

Сервіс “PIB-Online для 1С:Підприємство”

9.

9.1.

Одноразово в день
отриманння виїзду

200,00 грн.

Банківський продукт "PIB-ONLINE M@il-SMS"

6.

8.2.

Платіжним дорученням Клієнта
або на умовах договірного
списання (якщо передбачено
договором)

Входить в щомісячну плату за
проведення розрахунків по
поточному рахунку

Щомісячна плата за здійснення розрахункового обслуговування з
використанням комплексу електронного банкінгу "Pib-Online".

8.1.

Одноразово в день
отриманння виїзду

200,00 грн.

Для нових та діючих Клієнтів (що розміщують депозити в ПАТ Промінвестбанк на загальну суму від 800 000,00 грн. або еквівалент іншої іноземної
валюти по курсу НБУ), які підключаються до комплексу електронного банкінгу "PIB-ONLINE" та працюють на банківському обладнанні тільки в
рамках депозитних продуктів з мінімальним терміном дії - 1 (один) календарний місяць

5.1.

7.1.

Спосіб оплати комісійної
винагороди

Для Клієнтів( що фінансуються частково або повністтю за рахунок Комунального/Державного бюджету), які підключаються до комплексу
електронного банкінгу "PIB-ONLINE" та працюють на банківському обладнанні тільки в рамках продукту "Зарплатний проект"

4.

5.

Строки (періоди)
оплати

Розмір комісійної винагороди

Щомісячна плата за здійснення розрахункового обслуговування за допомогою
сервісу "Pib-Online для 1С:Підприємство”.

200,00 грн.

Примітки до розділу 9:
(*) Незалежно від наявності руху коштів по рахунку плата стягується в повному обсязі.
Плата за перший неповний місяць виконання операцій через сервіс "Pib-Online для 1С:Підприємство” у разі підключення до послуги після 15 числа поточного місяця не стягується.

Примітки:
Послуги з позначкою (1) підлягають оподаткуванню податком на додану вартість (ПДВ -20%) згідно із законодавством України. Оплата таких послуг здійснюється шляхом перерахування
коштів за Тарифом, збільшеним на суму податку на додану вартість.
ПАТ "Промінвестбанк" має право здійснювати договірне списання з рахунку клієнта, відповідно до укладених договорів, всіх несплачених у строк сум за виконання банком операцій і
надання послуг згідно даних Тарифів з оформленням меморіального ордера.
Комісії, зазначені в даних Тарифах, сплачуються за проведення типових операцій. Банк залишає за собою право на отримання додаткової комісійної винагороди за проведення операцій,
що потребують спеціального обслуговування або несуть особливі ризики для банку.
У випадку, якщо ПАТ "Промінвестбанк" надає послуги, які не зазначені в цих Тарифах, застосовується комісійна винагорода, розмір якої встановлюється Банком окремо.
(2) До Клієнтів відносяться: юридичні особи, їх філії, представництва та відділення (за виключенням банківських установ), приватні підприємці, нерезиденти - інвестори, органи місцевого
самоврядування та органи влади, партії та інші неприбуткові організації.
Комісія, сплачена за виконану операцію, у разі ануляції останньої поверненню не підлягає.

Витяг 4 з Протоколу Тарифного Комітету
ПАТ "Промінвестбанк" №12 від
28.08.2013 р.
Загальні тарифи комісійної винагороди за надання бізнес-пакетів Клієнтам малого та середнього бізнесу – юридичним особам (крім банків), в т.ч. їх філіям,
1
представництвам, відділенням; фізичним особам – суб’єктам господарювання ( )
№ з/п

Перелік банківських послуг (операцій)

Цільова група корпоративних клієнтів відповідного бізнес-пакету.

Щомісячна абонентська плата за користування бізнес-пакетом (Без обмеження кількості відкритих
рахунків Клієнта в Відділенні Банку. Нараховується за умови проведення операцій по поточному
рахунку протягом місяця, ініційованих Клієнтом, крім платежів на рахунки доходів Банку та
депозитні рахунки в ПАТ "Промінвестбанк", сплати відсотків, що нараховуються на залишки
коштів на поточному/ депозитному рахунку Клієнта).

Найменування бізнес-пакету
Дебют

Майстер

Експерт

1 540 грн. за місяць

Спосіб оплати комісійної
винагороди

Для нових Клієнтів, які
вперше відкривають
поточні рахунки в системі
Банку починаючи з
06.02.2012р.

Для діючих Клієнтів з рахунками, відкритими в системі
Банку до 06.02.2012р.

1 380 грн. за
місяць

Строки (період) оплати

Профі

1 680 грн. за
місяць

1 888 грн. за місяць

Щомісяця, не пізніше
останнього операційного дня
звітного місяця

Платіжним дорученням Клієнта або
на умовах договірного списання

Тарифи на продукти/ послуги, що входять до складу бізнес-пакетів:
1.

Операції, які пов`язанні з відкриттям рахунків

1.1.

Відкриття першого поточного рахунку в мережі Банку (максимум до 4 рахунків включно,
по одному рахунку в одній валюті).

1.2.

Відкриття депозитного рахунку.

2.

Входить у вартість бізнес-пакету

Операції, що пов`язанні з наданням клієнтам послуг з дистанційного обслуговування за допомогою комплексу електронного банкінгу "PIB-ONLINE"

2.1.

Щомісячна плата за здійснення розрахункового обслуговування з використанням
комплексу електронного банкінгу (за один договір, незалежно від кількості рахунків),
(за всі канали обслуговування, в т.ч. сервісний модуль "Депозитне доручення").

Входить у вартість бізнес-пакету

2.2.

Щомісячна плата за виконання операцій через систему мобільного банкінгу “PIB-Mobile”
(незалежно від кількості підключених користувачів в рамках одного Клієнта юридичної
особи), незалежно від наявності руху коштів по рахунку плата стягується в повному
обсязі.

Входить у вартість бізнес-пакету

2.3.

Дистанційний моніторинг рахунків Клієнтів з використанням комплексу електронного
банкінгу "PIB-ONLINE" через канал обслуговування "PIB-ONLINE M@il-SMS"
(повідомлення на мобільний телефон).

0,20 грн. за одне відправлене повідомлення

2.4.

Дистанційний моніторинг рахунків Клієнтів з використанням комплексу електронного
банкінгу "PIB-ONLINE" через канал обслуговування "PIB-ONLINE M@il-SMS"
(повідомлення на адресу електронної пошти).

Входить у вартість бізнес-пакету

3.

3.1.

3.2.

Зарахування безготівкових коштів на поточний рахунок Клієнта.

3.3.

Переказ коштів в операційний час в інші банки (за один платіжний документ):

3.3.1. За допомогою комплексу електронного банкінгу "PIB-ONLINE".

4.
4.1.

4.3.

5.2.
6.

Кількість платежів в операційний час в інші банки за допомогою комплексу електронного
банкінгу "PIB-ONLINE", що входять у вартість Бізнес-пакету (в розрахунок включається
сумарна кількість платежів, здійснених за всіма рахунками Клієнта в мережі Банку).
Кожний наступний платіж, який перевищує рамки зазначеного ліміту, сплачується згідно
2
Загальних тарифів. ( )

100 платежів в
місяць

Оформлення грошових чекових книжок (за один екземпляр на 25 листів, але не більше 1
книжки на рік).

Виконання операцій за розрахунками з основною карткою та за кожною з перших двох
додаткових карт (за перший та кожний наступний рік).
Кількість платіжних карток в рік, що надаються в рамках бізнес-пакету (шт.).

0,80%

0,70%

0,60%

0,50%

0,40%

(2)

Входить у вартість бізнес-пакету

6.1.2.
6.1.3.

Від 250 000,01 грн. до 1 000 000,00 грн.;
Від 1 000 000,01 грн.

6.2.

Випуск міжнародних платіжних карток в рамках зарплатного проекту.

2

3

3

(6)

4

не нижче 0,7%
не нижче 0,6%
не нижче 0,5%
згідно встановленої Банком
Тарифної програми

Операції, що пов'язані з проведенням розрахунків Клієнтів за всіма видами розрахунків в іноземній валюті
Купівля безготівкової іноземної валюти за заявами Клієнтів за гривню:

У сумі від 50 000,01 дол.США до 250 000,00 дол.США включно або еквівалент іншої
іноземної валюти;

0,18% від суми операції (4)

2

()

4

0,19% від суми операції ( )

0,18% від суми операції ( 4)

2

()

0,25% від суми операції (4),
мін. 10,00 дол. США (3)

7.1.3. У сумі до 50 000,00 дол.США включно або еквівалент іншої іноземної валюти.

4

0,19% від суми операції ( )
0,25% від суми операції ( 4),
мін. 10,00 дол. США (3)

Продаж безготівкової іноземної валюти за заявами Клієнтів за гривню:

7.2.1. У сумі від 250 000,01 дол.США або еквівалент іншої іноземної валюти;
У сумі від 50 000,01 дол.США до 250 000,00 дол.США включно або еквівалент іншої
іноземної валюти;

4

4

0,18% від суми операції ( )

(2)

0,19% від суми операції (4)

0,18% від суми операції ( )

(2)

0,25% від суми операції (4),
мін. 10,00 дол. США (3)

7.2.3. У сумі до 50 000,00 дол.США включно або еквівалент іншої іноземної валюти.
7.3.

Платіжним дорученням Клієнта або
на умовах договірного списання

5

Входить у вартість бізнес-пакету ( )

7.1.1. У сумі від 250 000,01 дол.США або еквівалент іншої іноземної валюти;

7.2.2.

В день проведення операції

Входить у вартість бізнес-пакету

Зарплатний проект

До 250 000,00 грн.;

7.2.

300 платежів в місяць

0,90%

Приймання та зарахування готівкових коштів Клієнтів на власні поточні рахунки,

6.1.1.

7.1.2.

200 платежів в
місяць

150 платежів в місяць

Операції, що пов`язанні з касовим обслуговуванням клієнтів

Зарахування заробітної плати на карткові рахунки держателів міжнародних платіжних
карток в рамках зарплатних проектів (% від суми операції) (тариф визначається в
залежності від величини планового щомісячного обсягу зарахувань заробітної плати на
карткові рахунки фізичних осіб, відкритих в рамках зарплатного проекту в ПАТ
"Промінвестбанк"):

7.1.

Платіжним дорученням Клієнта
або на умовах договірного
списання

Входить у вартість бізнес-пакету

Видача готівкових коштів (банкноти) (в межах замовленої суми, % від суми готівки):

6.1.

7.

При здійсненні операції

Переказ коштів в операційний час в межах системи ПАТ "Промінвестбанк" (крім
платежів на рахунки доходів Банку та депозитні рахунки в ПАТ "Промінвестбанк") (за
один платіжний документ):

відкриті в системі ПАТ "Промінвестбанк".
Корпоративна платіжна картка VISA Classic/MC Mass
5.
5.1. Відкриття карткового рахунку та річне обслуговування:
5.1.1. Плата за відкриття карткового рахунку;
5.1.2.

Платіжним дорученням Клієнта або
на умовах договірного списання

Визначена кількість платежів, що входять у вартість бізнес-пакету відповідно до п. 3.5. даних Тарифів для
бізнес-пакетів

4.1.1. До 10 000,00 грн.;
4.1.2. Від 10 000,01 до 100 000,00 грн.;
4.1.3. Від 100 000,01 грн.
4.2.

В день проведення операції
сплачується платником або
отримувачем коштів згідно
договору доручення

Входить у вартість бізнес-пакету

3.4.1. За допомогою комплексу електронного банкінгу "PIB-ONLINE".

3.5.

На умовах договірного списання

Операції, що пов`язанні з проведенням розрахунків Клієнтів в національній валюті
Щомісячна плата за проведення розрахунків по поточному рахунку (за кожний рахунок
Клієнта в національній валюті в ПАТ "Промінвестбанк". Нараховується за умови
проведення операцій по поточному рахунку в національній валюті протягом місяця,
ініційованих Клієнтом, крім платежів на рахунки доходів Банку та депозитні рахунки в
ПАТ "Промінвестбанк", сплати відсотків, що нараховуються на залишки коштів на
поточному/ депозитному рахунку Клієнта).

3.4.

Щоденно за всі відправлені
повідомлення в попередній
день

0,19% від суми операції ( 4)
0,25% від суми операції ( 4),
мін. 10,00 дол. США (3)

Проведення розрахунків Клієнтів зі списання безготівкових коштів за всіма видами
рахунків в іноземній валюті:

7.3.1.

Переказ коштів іноземної валюти на користь Клієнтів ПАТ "Промінвестбанк" (з рахунку
на рахунок у ПАТ "Промінвестбанк").

7.3.2.

Переказ коштів на користь Клієнтів інших банків:

()

2

Входить у вартість бізнеспакету

()

2

Входить у вартість бізнеспакету

(2)

0,12% від суми операції,
мін. 20,00 дол.США макс.
100,00 дол.США

(2)

0,12% від суми операції, мін.
20,00 дол.США макс. 100,00
дол.США

В операційний час датою валютування поточним робочим днем або після операційного
часу датою валютування наступним робочим днем (Звичайний платіж) :
7.3.2.1.
- при віднесенні всіх комісій на переказодавача ( OUR);

8.

Операції, пов'язані з наданням Клієнтам послуг з інкасації

8.1.

Інкасація грошової виручки Клієнтів банку (за одну точку інкасації в місяць):

8.1.1.

м.Київ та м. Донецьк;

1000 грн. в місяць

8.1.2.

Обласні центри;

750 грн. в місяць

8.1.3.

Районні центри.

500 грн. в місяць

9.
9.1.
9.1.1.

1000 грн. в місяць
(7)

(7)

500 грн. в місяць

Залишки коштів на поточних рахунках в національній та іноземній валютах
Річні відсотки, що нараховуються на щоденний (на кінець дня) залишок коштів на
поточних рахунках Клієнта в національній валюті:
До 50 000,00 грн.;

відсотки не нараховуються

9.2.

Від 50 000,01 грн.
Річні відсотки, що нараховуються на щоденний (на кінець дня) залишок коштів на
поточних рахунках Клієнта в іноземній валюті:
Долари США / Євро:

9.2.1.

до 10 000,00 одиниць валюти;

відсотки не нараховуються

від 10 000,01 одиниць валюти.

0,10%

9.1.2.

750 грн. в місяць

Щомісяця, в останній
операційний день звітного Платіжним дорученням Клієнта
місяця, але не пізніше 15
або на умовах договірного
числа місяця, наступного за
списання
звітним

0,75%

Щомісяця, не пізніше
останнього операційного дня
звітного місяця

Російські рублі:
9.2.2.

до 100 000,00 одиниць валюти;

відсотки не нараховуються

від 100 000,01 одиниць валюти.

0,10%

Примітки
(1) Згідно "Положення про присвоєння кодів сегментів клієнам - юридичним особам та приватним підприємцям" зі змінами та доповненнями.
(2) Комісія стягується відповідно до Тарифів комісійної винагороди за надання банківських послуг за операціями в національній та іноземній валютах Клієнтам-юридичним особам (крім банків), в т.ч. їх філіям, представництвам, відділенням; фізичним особам-суб`єктам
господарювання.
(3) Еквівалент іншої іноземної валюти та/ або мінімальна сума комісії розраховуються відповідно до офіційного курсу НБУ, що діє на день проведення операції.
4

( ) Комісія розраховується від суми операціїі в гривневому еквіваленті за курсом угоди.
(5) Комісія стягується відповідно до Тарифів ПАТ "Промінвестбанк" по операціям з міжнародними платіжними картками для суб`єктів підприємницької діяльності - резидентів України (юридичних осіб (крім банків), в т.ч. їх філій, пердставництв, фізичних осіб - суб`єктів
підприємницької діяльності) (ТАРИФНА ПРОГРАМА "ПАКЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ").
(6) Комісія стягується відповідно до базових Тарифів за безготівкове зарахування заробітної плати на карткові рахунки для всіх карткових програм.
(7) Комісія стягується відповідно до базових Тарифів за надання послуг з інкасації грошової виручки.
Всі інші комісії за продуктами та послугами, що не зазначені в переліку даних бізнес-пакетів стягуються відповідно до:
- базових Загальних тарифів комісійної винагороди за надання банківських послуг за операціями в національній та іноземній валютах Клієнтам-юридичним особам (крім банків), в т.ч. їх філіям, представництвам, відділенням; фізичним особам-суб`єктам
господарювання;
- Загальних тарифів комісійної винагороди за надання банківських послуг за операціями з дистанційного обслуговування Клієнтам – юридичним особам (крім банків), в т.ч. їх філіям, представництвам, відділенням; фізичним особам – суб’єктам
господарювання;
- Тарифів ПАТ "Промінвестбанк" 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”);
- інших Тарифів в залежності від виду наданої послуги/ продукту.
Клієнт не має права ініціювати внесення змін в бізнес-пакет, а саме зміни щодо умов договорів, продуктового наповнення та встановлення індивідуальних тарифів до бізнес-пакету.
Клієнту надається право ініціювати зміни діючого бізнес-пакету на новий бізнес-пакет представлений в продуктовому ряді Банку за умови відсутності заборгованості за користування бізнес-пакетом.
Підключення до умов бізнес-пакету, зміна одного бізнес-пакету на інший, перехід з Загальних тарифів на бізнес-пакет, рекомендується проводити з врахуванням дати звернення Клієнта:
- якщо Клієнт підключається до 20 числа (включно) календарного місяця – щомісячна плата за користування бізнес-пакетом в звітному розрахунковому періоді стягується в повному обсязі.
- якщо Клієнт підключається після 20 числа календарного місяця – щомісячна плата за користування бізнес-пакетом в звітному розрахунковому періоді, в якому відбулась така зміна/ перехід, не стягується.
Така зміна/ перехід оформлюється шляхом підписання Клієнтом заяви на приєднання до тарифів для бізнес-пакету та/ або заяви відмови від тарифів для бізнес-пакету відповідно.
Зміна тарифів може бути ініційована Банком у односторонньому порядку відповідно до положень Загальних умов надання банківських послуг юридичним особам та фізичним особам - підприємцям, затверджених Рішенням Правління ПАТ "Промінвестбанк" №106/1 від
28.03.2011р. зі змінами та доповненнями.
У випадку відмови Клієнта від Тарифів для бізнес-пакету, тарифи на продукти/ послуги (в т.ч. інкасації, корпоративної платіжної картки, зарплатно-карткового проекту), що входять до складу бізнес-пакетів, втрачають свою чинність (якщо інше не встановлено індивідуально).
Тарифи згідно п.п. 5, 6 Переліку продуктів/ послуг, що входять до складу бізнес-пакетів, стосуються тільки карткових рахунків. Всі інші тарифи стосуються поточних рахунків юридичних осіб та відповідних продуктів/ послуг, зазначених в даному Переліку Тарифів.
Тариф згідно п. 6.1 даного Переліку визначається в залежності від розміру планового щомісячного обсягу зарахувань заробітної плати на карткові рахунки фізичних осіб, відкритих в рамках зарплатного проекту в ПАТ "Промінвестбанк", що підтверджується наданою Клієнтом
до Банку Формою 2 "Звіт про фінансові результати (розділ "Витрати на оплату праці")" та листом Клієнта з зазначенням планового щомісячного обсягу зарахувань на карткові рахунки співробітників організації, та переглядається щороку на підставі фактичного зарахування.

Витяг 4.1 з Протоколу Тарифного
Комітету ПАТ "Промінвестбанк" №12 від
28.08.2013 р.

Для діючих Клієнтів з рахунками, відкритими в системі Банку до 06.02.2012р.

Загальні тарифи комісійної винагороди за надання бізнес-пакетів Клієнтам малого та середнього бізнесу – юридичним особам (крім
банків), в т.ч. їх філіям, представництвам, відділенням; фізичним особам – суб’єктам господарювання ( 1)
№ з/п

Найменування бізнес-пакету
Дебют

Перелік банківських послуг (операцій)

Цільова група корпоративних клієнтів відповідного бізнес-пакету.

Строки (період) оплати

Спосіб оплати комісійної
винагороди

Щомісяця, не пізніше
останнього операційного дня
звітного місяця

Платіжним дорученням Клієнта або
на умовах договірного списання

Для діючих Клієнтів з рахунками, відкритими в
системі Банку до 06.02.2012р.

Щомісячна абонентська плата за користування бізнес-пакетом (Без обмеження кількості відкритих
рахунків Клієнта в Відділенні Банку. Нараховується за умови проведення операцій по поточному
рахунку протягом місяця, ініційованих Клієнтом, крім платежів на рахунки доходів Банку та
депозитні рахунки в ПАТ "Промінвестбанк", сплати відсотків, що нараховуються на залишки коштів
на поточному/ депозитному рахунку Клієнта).

1 380 грн. за місяць

Тарифи на продукти/ послуги, що входять до складу бізнес-пакету:
1.

Операції, які пов`язанні з відкриттям рахунків

1.1.

Відкриття першого поточного рахунку в мережі Банку (максимум до 4 рахунків включно,
по одному рахунку в одній валюті).

1.2.

Відкриття депозитного рахунку.

2.

Входить у вартість бізнес-пакету

Операції, що пов`язанні з наданням клієнтам послуг з дистанційного обслуговування за допомогою комплексу електронного банкінгу "PIB-ONLINE"

2.1.

Щомісячна плата за здійснення розрахункового обслуговування з використанням комплексу
електронного банкінгу (за один договір, незалежно від кількості рахунків), (за всі канали
обслуговування, в т.ч. сервісний модуль "Депозитне доручення").

Входить у вартість бізнес-пакету

2.2.

Щомісячна плата за виконання операцій через систему мобільного банкінгу “PIB-Mobile”
(незалежно від кількості підключених користувачів в рамках одного Клієнта юридичної
особи), незалежно від наявності руху коштів по рахунку плата стягується в повному обсязі.

Входить у вартість бізнес-пакету

2.3.

Дистанційний моніторинг рахунків Клієнтів з використанням комплексу електронного
банкінгу "PIB-ONLINE" через канал обслуговування "PIB-ONLINE M@il-SMS"
(повідомлення на мобільний телефон).

0,20 грн. за одне відправлене повідомлення

2.4.

Дистанційний моніторинг рахунків Клієнтів з використанням комплексу електронного
банкінгу "PIB-ONLINE" через канал обслуговування "PIB-ONLINE M@il-SMS"
(повідомлення на адресу електронної пошти).

Входить у вартість бізнес-пакету

3.

3.1.

3.2.

Зарахування безготівкових коштів на поточний рахунок Клієнта.

3.3.

Переказ коштів в операційний час в інші банки (за один платіжний документ):

3.3.1. За допомогою комплексу електронного банкінгу "PIB-ONLINE".

4.
4.1.

Кількість платежів в операційний час в інші банки за допомогою комплексу електронного
банкінгу "PIB-ONLINE", що входять у вартість Бізнес-пакету (в розрахунок включається
сумарна кількість платежів, здійснених за всіма рахунками Клієнта в мережі Банку).
Кожний наступний платіж, який перевищує рамки зазначеного ліміту, сплачується згідно
Загальних тарифів. (2)

5.2.
6.
6.1.

Приймання та зарахування готівкових коштів Клієнтів на власні поточні рахунки,

Виконання операцій за розрахунками з основною карткою та за кожною з перших двох
додаткових карт (за перший та кожний наступний рік).
Кількість платіжних карток в рік, що надаються в рамках бізнес-пакету (шт.).

0,90%
0,70%
0,50%
Входить у вартість бізнес-пакету

Входить у вартість бізнес-пакету (3)
2

Операції, пов'язані з наданням Клієнтам послуг з інкасації
Інкасація грошової виручки Клієнтів банку (за одну точку інкасації в місяць):
м.Київ та м. Донецьк;

1000 грн. в місяць

6.1.2.

Обласні центри;

750 грн. в місяць

6.1.3.

Районні центри.

500 грн. в місяць

Залишки коштів на поточних рахунках в національній та іноземній валютах

7.1.1.

Річні відсотки, що нараховуються на щоденний (на кінець дня) залишок коштів на
поточних рахунках Клієнта в національній валюті:
До 50 000,00 грн.;

7.1.2.

Від 50 000,01 грн.

7.1.

7.2.
7.2.1.

відсотки не нараховуються
0,75%

Річні відсотки, що нараховуються на щоденний (на кінець дня) залишок коштів на
поточних рахунках Клієнта в іноземній валюті:
Долари США / Євро:
до 10 000,00 одиниць валюти;

відсотки не нараховуються

від 10 000,01 одиниць валюти.

0,10%

Російські рублі:
7.2.2.

Платіжним дорученням Клієнта
або на умовах договірного
списання

100 платежів в місяць

6.1.1.

7.

Щомісяця, в останній
операційний день звітного
місяця, але не пізніше 15
числа місяця, наступного за
звітним

Входить у вартість бізнес-пакету

Видача готівкових коштів (банкноти) (в межах замовленої суми, % від суми готівки):

відкриті в системі ПАТ "Промінвестбанк".
Корпоративна платіжна картка VISA Classic/MC Mass
5.
5.1. Відкриття карткового рахунку та річне обслуговування:
5.1.1. Плата за відкриття карткового рахунку;
5.1.2.

Платіжним дорученням Клієнта або
на умовах договірного списання

Визначена кількість платежів, що входять у вартість
бізнес-пакету відповідно до п. 3.5. даних Тарифів для
бізнес-пакетів

Операції, що пов`язанні з касовим обслуговуванням клієнтів

4.1.1. До 10 000,00 грн.;
4.1.2. Від 10 000,01 до 100 000,00 грн.;
4.1.3. Від 100 000,01 грн.
4.2.

В день проведення операції
сплачується платником або
отримувачем коштів згідно
договору доручення

Входить у вартість бізнес-пакету

Переказ коштів в операційний час в межах системи ПАТ "Промінвестбанк" (крім платежів
на рахунки доходів Банку та депозитні рахунки в ПАТ "Промінвестбанк") (за один
платіжний документ):

3.4.1. За допомогою комплексу електронного банкінгу "PIB-ONLINE".

3.5.

На умовах договірного списання

Операції, що пов`язанні з проведенням розрахунків Клієнтів в національній валюті
Щомісячна плата за проведення розрахунків по поточному рахунку (за кожний рахунок
Клієнта в національній валюті в ПАТ "Промінвестбанк". Нараховується за умови
проведення операцій по поточному рахунку в національній валюті протягом місяця,
ініційованих Клієнтом, крім платежів на рахунки доходів Банку та депозитні рахунки в
ПАТ "Промінвестбанк", сплати відсотків, що нараховуються на залишки коштів на
поточному/ депозитному рахунку Клієнта).

3.4.

Щоденно за всі відправлені
повідомлення в попередній день

до 100 000,00 одиниць валюти;

відсотки не нараховуються

від 100 000,01 одиниць валюти.

0,10%

Щомісяця, не пізніше
останнього операційного дня
звітного місяця

Примітки
(1) Згідно "Положення про присвоєння кодів сегментів клієнам - юридичним особам та приватним підприємцям" зі змінами та доповненнями.
(2) Комісія стягується відповідно до Тарифів комісійної винагороди за надання банківських послуг за операціями в національній та іноземній валютах Клієнтам-юридичним особам (крім банків), в т.ч. їх філіям, представництвам,
відділенням; фізичним особам-суб`єктам господарювання.
(3) Комісія стягується відповідно до Тарифів ПАТ "Промінвестбанк" по операціям з міжнародними платіжними картками для суб`єктів підприємницької діяльності - резидентів України (юридичних осіб (крім банків), в т.ч. їх філій,
пердставництв, фізичних осіб - суб`єктів підприємницької діяльності) (ТАРИФНА ПРОГРАМА "ПАКЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ").
Всі інші комісії за продуктами та послугами, що не зазначені в переліку даних бізнес-пакетів стягуються відповідно до:
- базових Загальних тарифів комісійної винагороди за надання банківських послуг за операціями в національній та іноземній валютах Клієнтам-юридичним особам (крім банків), в т.ч. їх філіям, представництвам,
відділенням; фізичним особам-суб`єктам господарювання;
- Загальних тарифів комісійної винагороди за надання банківських послуг за операціями з дистанційного обслуговування Клієнтам – юридичним особам (крім банків), в т.ч. їх філіям, представництвам, відділенням;
фізичним особам – суб’єктам господарювання;
- Тарифів ПАТ "Промінвестбанк" 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”);
- інших Тарифів в залежності від виду наданої послуги/ продукту.
Клієнт не має права ініціювати внесення змін в бізнес-пакет, а саме зміни щодо умов договорів, продуктового наповнення та встановлення індивідуальних тарифів до бізнес-пакету.
Клієнту надається право ініціювати зміни діючого бізнес-пакету на новий бізнес-пакет представлений в продуктовому ряді Банку за умови відсутності заборгованості за користування бізнес-пакетом.
Підключення до умов бізнес-пакету, зміна одного бізнес-пакету на інший, перехід з Загальних тарифів на бізнес-пакет, рекомендується проводити з врахуванням дати звернення Клієнта:
- якщо Клієнт підключається до 20 числа (включно) календарного місяця – щомісячна плата за користування бізнес-пакетом в звітному розрахунковому періоді стягується в повному обсязі.
- якщо Клієнт підключається після 20 числа календарного місяця – щомісячна плата за користування бізнес-пакетом в звітному розрахунковому періоді, в якому відбулась така зміна/ перехід, не стягується.
Така зміна/ перехід оформлюється шляхом підписання Клієнтом заяви на приєднання до тарифів для бізнес-пакету та/ або заяви відмови від тарифів для бізнес-пакету відповідно.
Зміна тарифів може бути ініційована Банком у односторонньому порядку відповідно до положень Загальних умов надання банківських послуг юридичним особам та фізичним особам - підприємцям, затверджених Рішенням
Правління ПАТ "Промінвестбанк" №106/1 від 28.03.2011р. зі змінами та доповненнями.
У випадку відмови Клієнта від Тарифів для бізнес-пакету, тарифи на продукти/ послуги (в т.ч. інкасації, корпоративної платіжної картки, зарплатно-карткового проекту), що входять до складу бізнес-пакетів, втрачають свою чинність
(якщо інше не встановлено індивідуально).
Тарифи згідно п. 5 Переліку продуктів/ послуг, що входять до складу бізнес-пакетів, стосуються тільки карткових рахунків. Всі інші тарифи стосуються поточних рахунків юридичних осіб та відповідних продуктів/ послуг, зазначених
в даному Переліку Тарифів.

Витяг 4.2 з Протоколу Тарифного
Комітету ПАТ "Промінвестбанк" №12 від
28.08.2013 р.

Для діючих Клієнтів з рахунками, відкритими в системі Банку до 06.02.2012р.

Загальні тарифи комісійної винагороди за надання бізнес-пакетів Клієнтам малого та середнього бізнесу – юридичним особам (крім
банків), в т.ч. їх філіям, представництвам, відділенням; фізичним особам – суб’єктам господарювання ( 1)
№ з/п

Найменування бізнес-пакету
Майстер

Перелік банківських послуг (операцій)

Цільова група корпоративних клієнтів відповідного бізнес-пакету.

Строки (період) оплати

Спосіб оплати комісійної
винагороди

Щомісяця, не пізніше
останнього операційного дня
звітного місяця

Платіжним дорученням Клієнта або
на умовах договірного списання

Для діючих Клієнтів з рахунками, відкритими в
системі Банку до 06.02.2012р.

Щомісячна абонентська плата за користування бізнес-пакетом (Без обмеження кількості відкритих
рахунків Клієнта в Відділенні Банку. Нараховується за умови проведення операцій по поточному
рахунку протягом місяця, ініційованих Клієнтом, крім платежів на рахунки доходів Банку та
депозитні рахунки в ПАТ "Промінвестбанк", сплати відсотків, що нараховуються на залишки коштів
на поточному/ депозитному рахунку Клієнта).

1 540 грн. за місяць

Тарифи на продукти/ послуги, що входять до складу бізнес-пакету:
1.

Операції, які пов`язанні з відкриттям рахунків

1.1.

Відкриття першого поточного рахунку в мережі Банку (максимум до 4 рахунків включно,
по одному рахунку в одній валюті).

1.2.

Відкриття депозитного рахунку.

2.

Входить у вартість бізнес-пакету

Операції, що пов`язанні з наданням клієнтам послуг з дистанційного обслуговування за допомогою комплексу електронного банкінгу "PIB-ONLINE"

2.1.

Щомісячна плата за здійснення розрахункового обслуговування з використанням комплексу
електронного банкінгу (за один договір, незалежно від кількості рахунків), (за всі канали
обслуговування, в т.ч. сервісний модуль "Депозитне доручення").

Входить у вартість бізнес-пакету

2.2.

Щомісячна плата за виконання операцій через систему мобільного банкінгу “PIB-Mobile”
(незалежно від кількості підключених користувачів в рамках одного Клієнта юридичної
особи), незалежно від наявності руху коштів по рахунку плата стягується в повному обсязі.

Входить у вартість бізнес-пакету

2.3.

Дистанційний моніторинг рахунків Клієнтів з використанням комплексу електронного
банкінгу "PIB-ONLINE" через канал обслуговування "PIB-ONLINE M@il-SMS"
(повідомлення на мобільний телефон).

0,20 грн. за одне відправлене повідомлення

2.4.

Дистанційний моніторинг рахунків Клієнтів з використанням комплексу електронного
банкінгу "PIB-ONLINE" через канал обслуговування "PIB-ONLINE M@il-SMS"
(повідомлення на адресу електронної пошти).

Входить у вартість бізнес-пакету

3.

3.1.

3.2.

Зарахування безготівкових коштів на поточний рахунок Клієнта.

3.3.

Переказ коштів в операційний час в інші банки (за один платіжний документ):

3.3.1. За допомогою комплексу електронного банкінгу "PIB-ONLINE".

4.
4.1.

Кількість платежів в операційний час в інші банки за допомогою комплексу електронного
банкінгу "PIB-ONLINE", що входять у вартість Бізнес-пакету (в розрахунок включається
сумарна кількість платежів, здійснених за всіма рахунками Клієнта в мережі Банку).
Кожний наступний платіж, який перевищує рамки зазначеного ліміту, сплачується згідно
Загальних тарифів. (2)

5.2.
6.
6.1.

Приймання та зарахування готівкових коштів Клієнтів на власні поточні рахунки,

Виконання операцій за розрахунками з основною карткою та за кожною з перших двох
додаткових карт (за перший та кожний наступний рік).
Кількість платіжних карток в рік, що надаються в рамках бізнес-пакету (шт.).

У сумі від 50 000,01 дол.США до 250 000,00 дол.США включно або еквівалент іншої
іноземної валюти;

У сумі від 50 000,01 дол.США до 250 000,00 дол.США включно або еквівалент іншої
іноземної валюти;

6.2.3. У сумі до 50 000,00 дол.США включно або еквівалент іншої іноземної валюти.
6.3.

В день проведення операції

Платіжним дорученням Клієнта або
на умовах договірного списання

0,50%
Входить у вартість бізнес-пакету

Входить у вартість бізнес-пакету (5)
3

0,18% від суми операції (4)
0,19% від суми операції (4)
0,25% від суми операції (4),
мін. 10,00 дол. США (3)

0,18% від суми операції (4)
0,19% від суми операції (4)
0,25% від суми операції (4),
мін. 10,00 дол. США (3)

Проведення розрахунків Клієнтів зі списання безготівкових коштів за всіма видами
рахунків в іноземній валюті:

6.3.1.

Переказ коштів іноземної валюти на користь Клієнтів ПАТ "Промінвестбанк" (з рахунку на
рахунок у ПАТ "Промінвестбанк").

6.3.2.

Переказ коштів на користь Клієнтів інших банків:

6.3.2.1.

0,70%

Продаж безготівкової іноземної валюти за заявами Клієнтів за гривню:

6.2.1. У сумі від 250 000,01 дол.США або еквівалент іншої іноземної валюти;
6.2.2.

0,90%

Купівля безготівкової іноземної валюти за заявами Клієнтів за гривню:

6.1.3. У сумі до 50 000,00 дол.США включно або еквівалент іншої іноземної валюти.
6.2.

150 платежів в місяць

Операції, що пов'язані з проведенням розрахунків Клієнтів за всіма видами розрахунків в іноземній валюті

6.1.1. У сумі від 250 000,01 дол.США або еквівалент іншої іноземної валюти;
6.1.2.

Входить у вартість бізнес-пакету

Видача готівкових коштів (банкноти) (в межах замовленої суми, % від суми готівки):

відкриті в системі ПАТ "Промінвестбанк".
Корпоративна платіжна картка VISA Classic/MC Mass
5.
5.1. Відкриття карткового рахунку та річне обслуговування:
5.1.1. Плата за відкриття карткового рахунку;
5.1.2.

Платіжним дорученням Клієнта або
на умовах договірного списання

Визначена кількість платежів, що входять у вартість
бізнес-пакету відповідно до п. 3.5. даних Тарифів для
бізнес-пакетів

Операції, що пов`язанні з касовим обслуговуванням клієнтів

4.1.1. До 10 000,00 грн.;
4.1.2. Від 10 000,01 до 100 000,00 грн.;
4.1.3. Від 100 000,01 грн.
4.2.

В день проведення операції
сплачується платником або
отримувачем коштів згідно
договору доручення

Входить у вартість бізнес-пакету

Переказ коштів в операційний час в межах системи ПАТ "Промінвестбанк" (крім платежів
на рахунки доходів Банку та депозитні рахунки в ПАТ "Промінвестбанк") (за один
платіжний документ):

3.4.1. За допомогою комплексу електронного банкінгу "PIB-ONLINE".

3.5.

На умовах договірного списання

Операції, що пов`язанні з проведенням розрахунків Клієнтів в національній валюті
Щомісячна плата за проведення розрахунків по поточному рахунку (за кожний рахунок
Клієнта в національній валюті в ПАТ "Промінвестбанк". Нараховується за умови
проведення операцій по поточному рахунку в національній валюті протягом місяця,
ініційованих Клієнтом, крім платежів на рахунки доходів Банку та депозитні рахунки в
ПАТ "Промінвестбанк", сплати відсотків, що нараховуються на залишки коштів на
поточному/ депозитному рахунку Клієнта).

3.4.

Щоденно за всі відправлені
повідомлення в попередній день

Входить у вартість бізнес-пакету

В операційний час датою валютування поточним робочим днем або після операційного
часу датою валютування наступним робочим днем (Звичайний платіж):
- при віднесенні всіх комісій на переказодавача (OUR);

0,12% від суми операції, мін. 20,00 дол.США макс.
100,00 дол.США

7.

Залишки коштів на поточних рахунках в національній та іноземній валютах

7.1.1.

Річні відсотки, що нараховуються на щоденний (на кінець дня) залишок коштів на
поточних рахунках Клієнта в національній валюті:
До 50 000,00 грн.;

7.1.2.

Від 50 000,01 грн.

7.1.

7.2.
7.2.1.

відсотки не нараховуються
0,75%

Річні відсотки, що нараховуються на щоденний (на кінець дня) залишок коштів на
поточних рахунках Клієнта в іноземній валюті:
Долари США / Євро:
до 10 000,00 одиниць валюти;

відсотки не нараховуються

від 10 000,01 одиниць валюти.

0,1%

Щомісяця, не пізніше
останнього операційного дня
звітного місяця

Російські рублі:
7.2.2.

до 100 000,00 одиниць валюти;

відсотки не нараховуються

від 100 000,01 одиниць валюти.

0,1%

Примітки
(1) Згідно "Положення про присвоєння кодів сегментів клієнам - юридичним особам та приватним підприємцям" зі змінами та доповненнями.
(2) Комісія стягується відповідно до Тарифів комісійної винагороди за надання банківських послуг за операціями в національній та іноземній валютах Клієнтам-юридичним особам (крім банків), в т.ч. їх філіям, представництвам,
відділенням; фізичним особам-суб`єктам господарювання.
(3) Еквівалент іншої іноземної валюти та/ або мінімальна сума комісії розраховуються відповідно до офіційного курсу НБУ, що діє на день проведення операції.
(4) Комісія розраховується від суми операціїі в гривневому еквіваленті за курсом угоди.
(5) Комісія стягується відповідно до Тарифів ПАТ "Промінвестбанк" по операціям з міжнародними платіжними картками для суб`єктів підприємницької діяльності - резидентів України (юридичних осіб (крім банків), в т.ч. їх філій,
пердставництв, фізичних осіб - суб`єктів підприємницької діяльності) (ТАРИФНА ПРОГРАМА "ПАКЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ").
Всі інші комісії за продуктами та послугами, що не зазначені в переліку даних бізнес-пакетів стягуються відповідно до:
- базових Загальних тарифів комісійної винагороди за надання банківських послуг за операціями в національній та іноземній валютах Клієнтам-юридичним особам (крім банків), в т.ч. їх філіям, представництвам,
відділенням; фізичним особам-суб`єктам господарювання;
- Загальних тарифів комісійної винагороди за надання банківських послуг за операціями з дистанційного обслуговування Клієнтам – юридичним особам (крім банків), в т.ч. їх філіям, представництвам, відділенням;
фізичним особам – суб’єктам господарювання;
- Тарифів ПАТ "Промінвестбанк" 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”);
- інших Тарифів в залежності від виду наданої послуги/ продукту.
Клієнт не має права ініціювати внесення змін в бізнес-пакет, а саме зміни щодо умов договорів, продуктового наповнення та встановлення індивідуальних тарифів до бізнес-пакету.
Клієнту надається право ініціювати зміни діючого бізнес-пакету на новий бізнес-пакет представлений в продуктовому ряді Банку за умови відсутності заборгованості за користування бізнес-пакетом.
Підключення до умов бізнес-пакету, зміна одного бізнес-пакету на інший, перехід з Загальних тарифів на бізнес-пакет, рекомендується проводити з врахуванням дати звернення Клієнта:
- якщо Клієнт підключається до 20 числа (включно) календарного місяця – щомісячна плата за користування бізнес-пакетом в звітному розрахунковому періоді стягується в повному обсязі.
- якщо Клієнт підключається після 20 числа календарного місяця – щомісячна плата за користування бізнес-пакетом в звітному розрахунковому періоді, в якому відбулась така зміна/ перехід, не стягується.
Така зміна/ перехід оформлюється шляхом підписання Клієнтом заяви на приєднання до тарифів для бізнес-пакету та/ або заяви відмови від тарифів для бізнес-пакету відповідно.
Зміна тарифів може бути ініційована Банком у односторонньому порядку відповідно до положень Загальних умов надання банківських послуг юридичним особам та фізичним особам - підприємцям, затверджених Рішенням
Правління ПАТ "Промінвестбанк" №106/1 від 28.03.2011р. зі змінами та доповненнями.
У випадку відмови Клієнта від Тарифів для бізнес-пакету, тарифи на продукти/ послуги (в т.ч. інкасації, корпоративної платіжної картки, зарплатно-карткового проекту), що входять до складу бізнес-пакетів, втрачають свою чинність
(якщо інше не встановлено індивідуально).
Тарифи згідно п. 5 Переліку продуктів/ послуг, що входять до складу бізнес-пакетів, стосуються тільки карткових рахунків. Всі інші тарифи стосуються поточних рахунків юридичних осіб та відповідних продуктів/ послуг, зазначених
в даному Переліку Тарифів.

Витяг 4.3 з Протоколу Тарифного
Комітету ПАТ "Промінвестбанк" №12 від
28.08.2013 р.

Для діючих Клієнтів з рахунками, відкритими в системі Банку до 06.02.2012р.

Загальні тарифи комісійної винагороди за надання бізнес-пакетів Клієнтам малого та середнього бізнесу – юридичним особам (крім
банків), в т.ч. їх філіям, представництвам, відділенням; фізичним особам – суб’єктам господарювання ( 1)
№ з/п

Найменування бізнес-пакету
Експерт

Перелік банківських послуг (операцій)

Цільова група корпоративних клієнтів відповідного бізнес-пакету.

Строки (період) оплати

Спосіб оплати комісійної
винагороди

Щомісяця, не пізніше
останнього операційного дня
звітного місяця

Платіжним дорученням Клієнта або
на умовах договірного списання

Для діючих Клієнтів з рахунками, відкритими в
системі Банку до 06.02.2012р.

Щомісячна абонентська плата за користування бізнес-пакетом (Без обмеження кількості відкритих
рахунків Клієнта в Відділенні Банку. Нараховується за умови проведення операцій по поточному
рахунку протягом місяця, ініційованих Клієнтом, крім платежів на рахунки доходів Банку та
депозитні рахунки в ПАТ "Промінвестбанк", сплати відсотків, що нараховуються на залишки коштів
на поточному/ депозитному рахунку Клієнта).

1 680 грн. за місяць

Тарифи на продукти/ послуги, що входять до складу бізнес-пакету:
1.

Операції, які пов`язанні з відкриттям рахунків

1.1.

Відкриття першого поточного рахунку в мережі Банку (максимум до 4 рахунків включно,
по одному рахунку в одній валюті).

1.2.

Відкриття депозитного рахунку.

2.

Входить у вартість бізнес-пакету

Операції, що пов`язанні з наданням клієнтам послуг з дистанційного обслуговування за допомогою комплексу електронного банкінгу "PIB-ONLINE"

2.1.

Щомісячна плата за здійснення розрахункового обслуговування з використанням
комплексу електронного банкінгу (за один договір, незалежно від кількості рахунків), (за
всі канали обслуговування, в т.ч. сервісний модуль "Депозитне доручення").

Входить у вартість бізнес-пакету

2.2.

Щомісячна плата за виконання операцій через систему мобільного банкінгу “PIB-Mobile”
(незалежно від кількості підключених користувачів в рамках одного Клієнта юридичної
особи), незалежно від наявності руху коштів по рахунку плата стягується в повному обсязі.

Входить у вартість бізнес-пакету

2.3.

Дистанційний моніторинг рахунків Клієнтів з використанням комплексу електронного
банкінгу "PIB-ONLINE" через канал обслуговування "PIB-ONLINE M@il-SMS"
(повідомлення на мобільний телефон).

0,20 грн. за одне відправлене повідомлення

2.4.

Дистанційний моніторинг рахунків Клієнтів з використанням комплексу електронного
банкінгу "PIB-ONLINE" через канал обслуговування "PIB-ONLINE M@il-SMS"
(повідомлення на адресу електронної пошти).

Входить у вартість бізнес-пакету

3.

3.1.

3.2.

Зарахування безготівкових коштів на поточний рахунок Клієнта.

3.3.

Переказ коштів в операційний час в інші банки (за один платіжний документ):

3.3.1. За допомогою комплексу електронного банкінгу "PIB-ONLINE".

4.
4.1.

Кількість платежів в операційний час в інші банки за допомогою комплексу електронного
банкінгу "PIB-ONLINE", що входять у вартість Бізнес-пакету (в розрахунок включається
сумарна кількість платежів, здійснених за всіма рахунками Клієнта в мережі Банку).
Кожний наступний платіж, який перевищує рамки зазначеного ліміту, сплачується згідно
2
Загальних тарифів. ( )

4.3.

Платіжним дорученням Клієнта або
на умовах договірного списання

Визначена кількість платежів, що входять у вартість
бізнес-пакету відповідно до п. 3.5. даних Тарифів для
бізнес-пакетів

Входить у вартість бізнес-пакету

200 платежів в місяць

Операції, що пов`язанні з касовим обслуговуванням клієнтів
Видача готівкових коштів (банкноти) (в межах замовленої суми, % від суми готівки):

4.1.1. До 10 000,00 грн.;
4.1.2. Від 10 000,01 до 100 000,00 грн.;
4.1.3. Від 100 000,01 грн.
4.2.

В день проведення операції
сплачується платником або
отримувачем коштів згідно
договору доручення

Входить у вартість бізнес-пакету

Переказ коштів в операційний час в межах системи ПАТ "Промінвестбанк" (крім платежів
на рахунки доходів Банку та депозитні рахунки в ПАТ "Промінвестбанк") (за один
платіжний документ):

3.4.1. За допомогою комплексу електронного банкінгу "PIB-ONLINE".

3.5.

На умовах договірного списання

Операції, що пов`язанні з проведенням розрахунків Клієнтів в національній валюті
Щомісячна плата за проведення розрахунків по поточному рахунку (за кожний рахунок
Клієнта в національній валюті в ПАТ "Промінвестбанк". Нараховується за умови
проведення операцій по поточному рахунку в національній валюті протягом місяця,
ініційованих Клієнтом, крім платежів на рахунки доходів Банку та депозитні рахунки в
ПАТ "Промінвестбанк", сплати відсотків, що нараховуються на залишки коштів на
поточному/ депозитному рахунку Клієнта).

3.4.

Щоденно за всі відправлені
повідомлення в попередній день

Оформлення грошових чекових книжок (за один екземпляр на 25 листів, але не більше 1
книжки на рік).
Приймання та зарахування готівкових коштів Клієнтів на власні поточні рахунки,

0,80%
0,60%
0,40%
Входить у вартість бізнес-пакету

відкриті в системі ПАТ "Промінвестбанк".
Корпоративна платіжна картка VISA Classic/MC Mass

5.
5.1. Відкриття карткового рахунку та річне обслуговування:
5.1.1. Плата за відкриття карткового рахунку;
5.1.2.
5.2.
6.

Виконання операцій за розрахунками з основною карткою та за кожною з перших двох
додаткових карт (за перший та кожний наступний рік).
Кількість платіжних карток в рік, що надаються в рамках бізнес-пакету (шт.).
Річні відсотки, що нараховуються на щоденний (на кінець дня) залишок коштів на
поточних рахунках Клієнта в національній валюті:
До 50 000,00 грн.;

6.1.2.

Від 50 000,01 грн.

6.2.
6.2.1.

3

Залишки коштів на поточних рахунках в національній та іноземній валютах

6.1.1.

6.1.

Входить у вартість бізнес-пакету (3)

відсотки не нараховуються
0,75%

Річні відсотки, що нараховуються на щоденний (на кінець дня) залишок коштів на
поточних рахунках Клієнта в іноземній валюті:
Долари США / Євро:
до 10 000,00 одиниць валюти;

відсотки не нараховуються

від 10 000,01 одиниць валюти.

0,1%

Російські рублі:
6.2.2.

до 100 000,00 одиниць валюти;

відсотки не нараховуються

від 100 000,01 одиниць валюти.

0,1%

Щомісяця, не пізніше
останнього операційного дня
звітного місяця

Примітки
1

( ) Згідно "Положення про присвоєння кодів сегментів клієнам - юридичним особам та приватним підприємцям" зі змінами та доповненнями.
2

( ) Комісія стягується відповідно до Тарифів комісійної винагороди за надання банківських послуг за операціями в національній та іноземній валютах Клієнтам-юридичним особам (крім банків), в т.ч. їх філіям, представництвам,
відділенням; фізичним особам-суб`єктам господарювання.
3

( ) Комісія стягується відповідно до Тарифів ПАТ Промінвестбанк по операціям з міжнародними платіжними картками для суб`єктів підприємницької діяльності - резидентів України (юридичних осіб (крім банків), в т.ч. їх філій,
пердставництв, фізичних осіб - суб`єктів підприємницької діяльності) (ТАРИФНА ПРОГРАМА "ПАКЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ").
Всі інші комісії за продуктами та послугами, що не зазначені в переліку даних бізнес-пакетів стягуються відповідно до:
- базових Загальних тарифів комісійної винагороди за надання банківських послуг за операціями в національній та іноземній валютах Клієнтам-юридичним особам (крім банків), в т.ч. їх філіям, представництвам,
відділенням; фізичним особам-суб`єктам господарювання;
- Загальних тарифів комісійної винагороди за надання банківських послуг за операціями з дистанційного обслуговування Клієнтам – юридичним особам (крім банків), в т.ч. їх філіям, представництвам, відділенням;
фізичним особам – суб’єктам господарювання;
- Тарифів ПАТ "Промінвестбанк" 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”);
- інших Тарифів в залежності від виду наданої послуги/ продукту.
Клієнт не має права ініціювати внесення змін в бізнес-пакет, а саме зміни щодо умов договорів, продуктового наповнення та встановлення індивідуальних тарифів до бізнес-пакету.
Клієнту надається право ініціювати зміни діючого бізнес-пакету на новий бізнес-пакет представлений в продуктовому ряді Банку за умови відсутності заборгованості за користування бізнес-пакетом.
Підключення до умов бізнес-пакету, зміна одного бізнес-пакету на інший, перехід з Загальних тарифів на бізнес-пакет, рекомендується проводити з врахуванням дати звернення Клієнта:
- якщо Клієнт підключається до 20 числа (включно) календарного місяця – щомісячна плата за користування бізнес-пакетом в звітному розрахунковому періоді стягується в повному обсязі.
- якщо Клієнт підключається після 20 числа календарного місяця – щомісячна плата за користування бізнес-пакетом в звітному розрахунковому періоді, в якому відбулась така зміна/ перехід, не стягується.
Така зміна/ перехід оформлюється шляхом підписання Клієнтом заяви на приєднання до тарифів для бізнес-пакету та/ або заяви відмови від тарифів для бізнес-пакету відповідно.
Зміна тарифів може бути ініційована Банком у односторонньому порядку відповідно до положень Загальних умов надання банківських послуг юридичним особам та фізичним особам - підприємцям, затверджених Рішенням
Правління ПАТ "Промінвестбанк" №106/1 від 28.03.2011р. зі змінами та доповненнями.
У випадку відмови Клієнта від Тарифів для бізнес-пакету, тарифи на продукти/ послуги (в т.ч. інкасації, корпоративної платіжної картки, зарплатно-карткового проекту), що входять до складу бізнес-пакетів, втрачають свою
чинність (якщо інше не встановлено індивідуально).
Тарифи згідно п. 5 Переліку продуктів/ послуг, що входять до складу бізнес-пакетів, стосуються тільки карткових рахунків. Всі інші тарифи стосуються поточних рахунків юридичних осіб та відповідних продуктів/ послуг,
зазначених в даному Переліку Тарифів.

Витяг 4.4 з Протоколу Тарифного
Комітету ПАТ "Промінвестбанк" №12 від
28.08.2013 р.

Для нових Клієнтів, які вперше відкривають поточні рахунки в системі Банку починаючи з 06.02.2012р.

Загальні тарифи комісійної винагороди за надання бізнес-пакетів Клієнтам малого та середнього бізнесу – юридичним особам (крім
1
банків), в т.ч. їх філіям, представництвам, відділенням; фізичним особам – суб’єктам господарювання ( )
№ з/п

Найменування бізнес-пакету
Профі

Перелік банківських послуг (операцій)

Цільова група корпоративних клієнтів відповідного бізнес-пакету.

Строки (період) оплати

Спосіб оплати комісійної
винагороди

Щомісяця, не пізніше
останнього операційного дня
звітного місяця

Платіжним дорученням Клієнта або
на умовах договірного списання

Для нових Клієнтів, які вперше відкривають
поточні рахунки в системі Банку починаючи з
06.02.2012р.

Щомісячна абонентська плата за користування бізнес-пакетом (Без обмеження кількості відкритих
рахунків Клієнта в Відділенні Банку. Нараховується за умови проведення операцій по поточному
рахунку протягом місяця, ініційованих Клієнтом, крім платежів на рахунки доходів Банку та
депозитні рахунки в ПАТ "Промінвестбанк", сплати відсотків, що нараховуються на залишки коштів
на поточному/ депозитному рахунку Клієнта).

1 888 грн. за місяць

Тарифи на продукти/ послуги, що входять до складу бізнес-пакету:
1.

Операції, які пов`язанні з відкриттям рахунків

1.1.

Відкриття першого поточного рахунку в мережі Банку (максимум до 4 рахунків включно,
по одному рахунку в одній валюті).

1.2.

Відкриття депозитного рахунку.

2.

Входить у вартість бізнес-пакету

Операції, що пов`язанні з наданням клієнтам послуг з дистанційного обслуговування за допомогою комплексу електронного банкінгу "PIB-ONLINE"

2.1.

Щомісячна плата за здійснення розрахункового обслуговування з використанням
комплексу електронного банкінгу (за один договір, незалежно від кількості рахунків), (за
всі канали обслуговування, в т.ч. сервісний модуль "Депозитне доручення").

Входить у вартість бізнес-пакету

2.2.

Щомісячна плата за виконання операцій через систему мобільного банкінгу “PIB-Mobile”
(незалежно від кількості підключених користувачів в рамках одного Клієнта юридичної
особи), незалежно від наявності руху коштів по рахунку плата стягується в повному обсязі.

Входить у вартість бізнес-пакету

2.3.

Дистанційний моніторинг рахунків Клієнтів з використанням комплексу електронного
банкінгу "PIB-ONLINE" через канал обслуговування "PIB-ONLINE M@il-SMS"
(повідомлення на мобільний телефон).

0,20 грн. за одне відправлене повідомлення

2.4.

Дистанційний моніторинг рахунків Клієнтів з використанням комплексу електронного
банкінгу "PIB-ONLINE" через канал обслуговування "PIB-ONLINE M@il-SMS"
(повідомлення на адресу електронної пошти).

Входить у вартість бізнес-пакету

3.

3.1.

3.2.

Зарахування безготівкових коштів на поточний рахунок Клієнта.

3.3.

Переказ коштів в операційний час в інші банки (за один платіжний документ):

3.3.1. За допомогою комплексу електронного банкінгу "PIB-ONLINE".

4.
4.1.

Кількість платежів в операційний час в інші банки за допомогою комплексу електронного
банкінгу "PIB-ONLINE", що входять у вартість Бізнес-пакету (в розрахунок включається
сумарна кількість платежів, здійснених за всіма рахунками Клієнта в мережі Банку).
Кожний наступний платіж, який перевищує рамки зазначеного ліміту, сплачується згідно
Загальних тарифів. (2)

4.3.

Платіжним дорученням Клієнта або
на умовах договірного списання

При здійсненні операції

Платіжним дорученням Клієнта
або на умовах договірного
списання

В день проведення операції

Платіжним дорученням Клієнта або
на умовах договірного списання

Визначена кількість платежів, що входять у вартість
бізнес-пакету відповідно до п. 3.5. даних Тарифів для
бізнес-пакетів

Входить у вартість бізнес-пакету

300 платежів в місяць

Операції, що пов`язанні з касовим обслуговуванням клієнтів
Видача готівкових коштів (банкноти) (в межах замовленої суми, % від суми готівки):

4.1.1. До 10 000,00 грн.;
4.1.2. Від 10 000,01 до 100 000,00 грн.;
4.1.3. Від 100 000,01 грн.
4.2.

В день проведення операції
сплачується платником або
отримувачем коштів згідно
договору доручення

Входить у вартість бізнес-пакету

Переказ коштів в операційний час в межах системи ПАТ "Промінвестбанк" (крім платежів
на рахунки доходів Банку та депозитні рахунки в ПАТ "Промінвестбанк") (за один
платіжний документ):

3.4.1. За допомогою комплексу електронного банкінгу "PIB-ONLINE".

3.5.

На умовах договірного списання

Операції, що пов`язанні з проведенням розрахунків Клієнтів в національній валюті
Щомісячна плата за проведення розрахунків по поточному рахунку (за кожний рахунок
Клієнта в національній валюті в ПАТ "Промінвестбанк". Нараховується за умови
проведення операцій по поточному рахунку в національній валюті протягом місяця,
ініційованих Клієнтом, крім платежів на рахунки доходів Банку та депозитні рахунки в
ПАТ "Промінвестбанк", сплати відсотків, що нараховуються на залишки коштів на
поточному/ депозитному рахунку Клієнта).

3.4.

Щоденно за всі відправлені
повідомлення в попередній день

Оформлення грошових чекових книжок (за один екземпляр на 25 листів, але не більше 1
книжки на рік).
Приймання та зарахування готівкових коштів Клієнтів на власні поточні рахунки,

0,80%
0,60%
0,40%
Входить у вартість бізнес-пакету

відкриті в системі ПАТ "Промінвестбанк".
Корпоративна платіжна картка VISA Classic/MC Mass

5.
5.1. Відкриття карткового рахунку та річне обслуговування:
5.1.1. Плата за відкриття карткового рахунку;
5.1.2.
5.2.
6.

Виконання операцій за розрахунками з основною карткою та за кожною з перших двох
додаткових карт (за перший та кожний наступний рік).
Кількість платіжних карток в рік, що надаються в рамках бізнес-пакету (шт.).

Входить у вартість бізнес-пакету (5)
4

Зарплатний проект

6.1.

Зарахування заробітної плати на карткові рахунки держателів міжнародних платіжних
карток в рамках зарплатних проектів (% від суми операції) (тариф визначається в
залежності від величини планового щомісячного обсягу зарахувань заробітної плати на
карткові рахунки фізичних осіб, відкритих в рамках зарплатного проекту в ПАТ
"Промінвестбанк"):

6.1.1.

До 250 000,00 грн.;

не нижче 0,7%

6.1.2.
6.1.3.

Від 250 000,01 грн. до 1 000 000,00 грн.;
Від 1 000 000,01 грн.

не нижче 0,6%
не нижче 0,5%

6.2.

Випуск міжнародних платіжних карток в рамках зарплатного проекту.

7.
7.1.

згідно встановленої Банком Тарифної програми

Операції, що пов'язані з проведенням розрахунків Клієнтів за всіма видами розрахунків в іноземній валюті
Купівля безготівкової іноземної валюти за заявами Клієнтів за гривню:

7.1.1. У сумі від 250 000,01 дол.США або еквівалент іншої іноземної валюти;

0,18% від суми операції (4)

У сумі від 50 000,01 дол.США до 250 000,00 дол.США включно або еквівалент іншої
7.1.2.
іноземної валюти;

0,19% від суми операції (4)

7.1.3. У сумі до 50 000,00 дол.США включно або еквівалент іншої іноземної валюти.

0,25% від суми операції (4),
мін. 10,00 дол. США (3)

7.2.

Продаж безготівкової іноземної валюти за заявами Клієнтів за гривню:

7.2.1. У сумі від 250 000,01 дол.США або еквівалент іншої іноземної валюти;

0,18% від суми операції (4)

У сумі від 50 000,01 дол.США до 250 000,00 дол.США включно або еквівалент іншої
7.2.2.
іноземної валюти;

0,19% від суми операції (4)

7.2.3. У сумі до 50 000,00 дол.США включно або еквівалент іншої іноземної валюти.

0,25% від суми операції (4),
мін. 10,00 дол. США (3)

7.3.

Проведення розрахунків Клієнтів зі списання безготівкових коштів за всіма видами
рахунків в іноземній валюті:

7.3.1.

Переказ коштів іноземної валюти на користь Клієнтів ПАТ "Промінвестбанк" (з рахунку на
рахунок у ПАТ "Промінвестбанк").

7.3.2.

Переказ коштів на користь Клієнтів інших банків:

7.3.2.1.

Входить у вартість бізнес-пакету

В операційний час датою валютування поточним робочим днем або після операційного
часу датою валютування наступним робочим днем (Звичайний платіж) :
- при віднесенні всіх комісій на переказодавача (OUR);

0,12% від суми операції, мін. 20,00 дол.США макс. 100,00
дол.США

8.

Операції, пов'язані з наданням Клієнтам послуг з інкасації

8.1.

Інкасація грошової виручки Клієнтів банку (за одну точку інкасації в місяць):

8.1.1.

м.Київ та м. Донецьк;

1000 грн. в місяць

8.1.2.

Обласні центри;

750 грн. в місяць

8.1.3.

Районні центри.

500 грн. в місяць

9.

Залишки коштів на поточних рахунках в національній та іноземній валютах

9.1.1.

Річні відсотки, що нараховуються на щоденний (на кінець дня) залишок коштів на
поточних рахунках Клієнта в національній валюті:
До 50 000,00 грн.;

9.1.2.

Від 50 000,01 грн.

9.1.

9.2.
9.2.1.

Щомісяця, в останній
операційний день звітного Платіжним дорученням Клієнта
місяця, але не пізніше 15
або на умовах договірного
числа місяця, наступного за
списання
звітним

відсотки не нараховуються
0,75%

Річні відсотки, що нараховуються на щоденний (на кінець дня) залишок коштів на
поточних рахунках Клієнта в іноземній валюті:
Долари США / Євро:
до 10 000,00 одиниць валюти;

відсотки не нараховуються

від 10 000,01 одиниць валюти.

0,1%

Щомісяця, не пізніше
останнього операційного дня
звітного місяця

Російські рублі:
9.2.2.

до 100 000,00 одиниць валюти;

відсотки не нараховуються

від 100 000,01 одиниць валюти.

0,1%

Примітки
(1) Згідно "Положення про присвоєння кодів сегментів клієнам - юридичним особам та приватним підприємцям" зі змінами та доповненнями.
(2) Комісія стягується відповідно до Тарифів комісійної винагороди за надання банківських послуг за операціями в національній та іноземній валютах Клієнтам-юридичним особам (крім банків), в т.ч. їх філіям, представництвам,
відділенням; фізичним особам-суб`єктам господарювання.
(3) Еквівалент іншої іноземної валюти та/ або мінімальна сума комісії розраховуються відповідно до офіційного курсу НБУ, що діє на день проведення операції.
(4) Комісія розраховується від суми операціїі в гривневому еквіваленті за курсом угоди.
(5) Комісія стягується відповідно до Тарифів ПАТ "Промінвестбанк" по операціям з міжнародними платіжними картками для суб`єктів підприємницької діяльності - резидентів України (юридичних осіб (крім банків), в т.ч. їх філій,
пердставництв, фізичних осіб - суб`єктів підприємницької діяльності) (ТАРИФНА ПРОГРАМА "ПАКЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ").
Всі інші комісії за продуктами та послугами, що не зазначені в переліку даних бізнес-пакетів стягуються відповідно до:
- базових Загальних тарифів комісійної винагороди за надання банківських послуг за операціями в національній та іноземній валютах Клієнтам-юридичним особам (крім банків), в т.ч. їх філіям, представництвам,
відділенням; фізичним особам-суб`єктам господарювання;
- Загальних тарифів комісійної винагороди за надання банківських послуг за операціями з дистанційного обслуговування Клієнтам – юридичним особам (крім банків), в т.ч. їх філіям, представництвам, відділенням;
фізичним особам – суб’єктам господарювання;
- Тарифів ПАТ "Промінвестбанк" 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”);
- інших Тарифів в залежності від виду наданої послуги/ продукту.
Клієнт не має права ініціювати внесення змін в бізнес-пакет, а саме зміни щодо умов договорів, продуктового наповнення та встановлення індивідуальних тарифів до бізнес-пакету.
Клієнту надається право ініціювати зміни діючого бізнес-пакету на новий бізнес-пакет представлений в продуктовому ряді Банку за умови відсутності заборгованості за користування бізнес-пакетом.
Підключення до умов бізнес-пакету, зміна одного бізнес-пакету на інший, перехід з Загальних тарифів на бізнес-пакет, рекомендується проводити з врахуванням дати звернення Клієнта:
- якщо Клієнт підключається до 20 числа (включно) календарного місяця – щомісячна плата за користування бізнес-пакетом в звітному розрахунковому періоді стягується в повному обсязі.
- якщо Клієнт підключається після 20 числа календарного місяця – щомісячна плата за користування бізнес-пакетом в звітному розрахунковому періоді, в якому відбулась така зміна/ перехід, не стягується.
Така зміна/ перехід оформлюється шляхом підписання Клієнтом заяви на приєднання до тарифів для бізнес-пакету та/ або заяви відмови від тарифів для бізнес-пакету відповідно.
Зміна тарифів може бути ініційована Банком у односторонньому порядку відповідно до положень Загальних умов надання банківських послуг юридичним особам та фізичним особам - підприємцям, затверджених Рішенням
Правління ПАТ "Промінвестбанк" №106/1 від 28.03.2011р. зі змінами та доповненнями.
У випадку відмови Клієнта від Тарифів для бізнес-пакету, тарифи на продукти/ послуги (в т.ч. інкасації, корпоративної платіжної картки, зарплатно-карткового проекту), що входять до складу бізнес-пакетів, втрачають свою
чинність (якщо інше не встановлено індивідуально).
Тарифи згідно п.п. 5, 6 Переліку продуктів/ послуг, що входять до складу бізнес-пакетів, стосуються тільки карткових рахунків. Всі інші тарифи стосуються поточних рахунків юридичних осіб та відповідних продуктів/ послуг,
зазначених в даному Переліку Тарифів.
Тариф згідно п. 6.1 даного Переліку визначається в залежності від розміру планового щомісячного обсягу зарахувань заробітної плати на карткові рахунки фізичних осіб, відкритих в рамках зарплатного проекту в ПАТ
"Промінвестбанк", що підтверджується наданою Клієнтом до Банку Формою 2 "Звіт про фінансові результати (розділ "Витрати на оплату праці")" та листом Клієнта з зазначенням планового щомісячного обсягу зарахувань на
карткові рахунки співробітників організації, та переглядається щороку на підставі фактичного зарахування.

Витяг з Протоколу засідання Комітету
управління активами та пасивами ПАТ
Промінвестбанк №2 від 10.02.2011 р.
Річні процентні ставки, що нараховуються на залишки коштів на Поточних рахунках Клієнтів (1) –
юридичних осіб (крім банків), в т.ч. їх філій, представництв, відділень; фізичних осіб – суб’єктів
господарювання
В національній валюті

Щоденний (на кінець дня) залишок грошових коштів на
поточному рахунку Клієнта

Річні процентні ставки за залишки коштів на
поточному рахунку Клієнта

до 50 000,00 грн.
від 50 000,01 грн.

відсотки не нараховуються
0.75%

В іноземній валюті

Щоденний (на кінець дня) залишок коштів на поточному
рахунку Клієнта
Долари США / Євро:
Російські рублі:

до 10 000,00 одиниць валюти
від 10 000,01 одиниць валюти
до 100 000,00 одиниць валюти
від 100 000,01 одиниць валюти

Річні процентні ставки за залишки коштів на
поточному рахунку Клієнта
відсотки не нараховуються
0.1%
відсотки не нараховуються
0.1%

Примітки:
Нарахування процентів на залишки грошових коштів здійснюється Банком за Поточними Рахунками, відкритим у національній валюті, в
доларах США, в євро та російських рублях. За Поточними Рахунками в інших іноземних валютах проценти на залишки грошових коштів
на Поточному Рахунку не нараховуються і не сплачуються.
Нарахування процентів в іноземній валюті відображається у гривневому еквіваленті за офіційним курсом НБУ, що діяв на дату їх
нарахування та не перераховуються на дату зарахування (виплату) процентів на поточний рахунок.
Проценти нараховуються за період з першого по останній Календарний день звітного місяця, а при закритті Поточного Рахунка – до
дня, що передує дню закриття Поточного Рахунка.
Сплата нарахованих процентів здійснюється шляхом зарахування процентів на Поточний Рахунок Клієнта кожного першого числа
місяця, наступного за звітним.
1

( ) До Клієнтів відносяться: юридичні особи, їх філії, представництва та відділення (за виключенням банківських установ), приватні
підприємці, нерезиденти - інвестори, органи місцевого самоврядування та органи влади, партії та інші неприбуткові організації.

