Додаток 2 до Протоколу Тарифного Комітету ПАТ "Промінвестбанк" № 17 від 28.10.2013 р.
(із змінами відповідно до Протоколу Тарифного Комітету ПАТ "Промінвестбанк" №4 від 21.01.2015 р.)
Tарифи комісійної винагороди за надання банківських послуг за документарними та гарантійними операціями,
що надаються банкам-контрагентам та їх клієнтам
Перелік банківських послуг (операцій)

№ з/п

Розмір комісійної винагороди

Строки (періоди)
оплати

Спосіб оплати
комісійної
винагороди

ОТРИМАНІ АКРЕДИТИВИ

1.
1.1.

Авізування акредитиву (попереднє)

1.2.

Авізування акредитиву

1.3.

Виконання операцій з переказу трансферабельного акредитиву

1.4.

Виконання операцій з авізування переуступки виручки за акредитивом

1.5.

Оформлення листа про переуступку виручки за акредитивом

20,00 дол.США
0,15% від суми
мін. 45,00 дол.США макс. 500,00 дол.США
0,15% від суми
мін. 50 дол.США макс. 1500 дол.США
45,00 дол.США
0,15% від суми
мін. 45,00 дол.США макс. 1500,00 дол.США
(встановлений тариф збільшується на 20% ПДВ)

В день надання послуги або
до кінця календарного
місяця, в якому надається
послуга

Виконання операцій з підтвердження акредитиву:
1.6.

1.6.1. повністю покритого коштами

1.7.

1.6.2. непокритого або частково покритого коштами
Виконання операцій з авізуванням змін акредитиву

1.8.

Перевірка документів (проектів)

1.9.

Перевірка документів на їх відповідність умовам акредитиву

1.10.

Виконання оперцій з прийому та відправлення документів за акредитивом

1.11.

Виконання операцій з прийому документів за акредитивом з розбіжностями
Виконання операцій з анулювання акредитиву, у т.ч. в зв'язку з невикористанням акредитиву у
встановлені строки
Виконання операцій з повернення документів за акредитивом з розбіжностями на
переоформлення
Виконання операцій з повернення несплачених документів за акредитивом
Виконання операцій з відновлення акредитиву після закриття справи.

1.12.
1.13.
1.14.
1.15.

45,00 дол.США

за угодою сторін

В день надання послуги або
до кінця календарного
місяця, в якому надається
послуга

20,00 дол.США 12
20,00 дол.США 12
45,00 дол.США

0,2% від суми
мін.45,00 дол.США мак.3000,00 дол.США

Виконання операцій з відкриття акредитиву

2.2.

Виконання оперцій з надання (супроводу) непокритого (частково покритого) акредитиву
(стягується додатково до тарифу за п. 2.1).
Виконання операцій із здійснення платежу за акредитивом (у т.ч. шляхом надання
рамбурсного доручення)

Попередньо, або в день
надання послуги

за угодою сторін

за угодою сторін

45,00 дол.США

В день надання послуги або
до кінця календарного
місяця, в якому надається
послуга

Внесення погоджених змін до умов акредитиву:
2.4.

2.4.1. - щодо збільшення або поновлення суми акредитиву;
2.4.2. - щодо зміни строку;
2.4.3. - не пов'язаних із збільшенням або поновленням суми акредитиву.

2.5.

Перевірка документів на їх відповідність умовам акредитиву

2.6.

Виконання операцій з прийому документів за акредитивом з розбіжностями
Виконання операцій з ануляції акредитиву, у т.ч. у зв'язку з невикористанням акредитиву у
встановлені строки

2.7.
2.8.

3.1.
3.2.

Прийом та передача документів за імпортними інкасо

3.3.
3.4.

Зміна умов інкасового доручення або його ануляція за експортними інкасо
Авізування зміни умов інкасового доручення за імпортними інкасо
Повернення несплачених документів :
3.5.1. За експортними інкасо

Авізування гарантії /резервного акредитиву(попереднє) (за одну операцію).

4.2.

Авізування гарантії/резервного акредитиву.

4.3.

Розробка (експертиза) тексту гарантії /резервного акредитиву(за одну операцію).
Виконання операцій з авізування змін умов гарантії/резервного акредитиву (за одну
операцію).
Виконання операцій з перевірки та/або оформлення документів (проектів), в т.ч. вимоги за
гарантією/резервним акредитивом.

4.7.
4.8.

0,2% від суми
мін. 100,00 дол.США макс. 500,00 дол.США
+ стандартна вартість відправлення кур'єрською поштою
0,2% від суми
мін. 45,00 дол.США макс. 500,00 дол.США
45,00 дол.США
30,00 дол.США

В день надання послуги або
до кінця календарного
місяця, в якому надається
послуга

Повідомлення
банка-контрагента
про зарахування
коштів на
відповідний
рахунок
Промінвестбанку

В день надання послуги або
до кінця календарного
місяця, в якому надається
послуга

Повідомлення
банка-контрагента
про зарахування
коштів на
відповідний
рахунок
Промінвестбанку

ГАРАНТІЇ ТА РЕЗЕРВНІ АКРЕДИТИВИ ОТРИМАНІ

4.
4.1.

4.6.

В день надання послуги або
до кінця календарного
місяця, в якому надається
послуга

30,00 дол.США
50,00 дол.США
+ стандартна вартість відправлення кур'єрською поштою

3.5.2. За імпортними інкасо.

4.5.

45,00 дол.США

Попередньо, або в день
надання послуги

ДОКУМЕНТАРНЕ ІНКАСО
Оформлення та відправлення інкасового доручення за експортними інкасо (стягується з
довірителя)

4.4.

0,2% від суми
мін. 45,00 дол.США макс. 3000,00 дол.США
45,00 дол.США
45,00 дол.США
0,15% від суми документів
мін.45,00 дол.США макс.3000,00 дол.США
45,00 дол.США

Повідомлення
банка-контрагента
про зарахування
коштів на
відповідний
рахунок
Промінвестбанку

50,00 дол.США
+ стандартна вартість відправлення кур'єрською поштою

Виконання операцій з повернення несплачених документів за акредитивом

3.

3.5.

Повідомлення
банка-контрагента
про зарахування
коштів на
відповідний
рахунок
Промінвестбанку

НАДАНІ АКРЕДИТИВИ

2.
2.1.

2.3.

0,5% від суми (в т.ч. суми збільшення)
мін. 150,00 дол.США макс. 1250,00 дол.США
за угодою сторін
45,00 дол.США
0,1% від суми документів
мін.45,00 дол.США макс.500,00 дол.США
0,15% від суми документів
мін. 50,00 дол.США макс. 3000,00 дол.США
45,00 дол.США
+ стандартна вартість відправлення кур'єрською поштою
45,00 дол.США

Виконання операцій з направлення вимоги платежу, в т. ч. документів за отриманою
гарантією/резервним акредитивом.
Виконання операції по поверненню оригіналу гарантії /резервного акредитиву та/або
несплачених документів, в т.ч. вимоги за гарантією/резервним акредитивом (за одну
операцію).
Виконання операції з ануляції гарантії/резервного акредитиву до закінчення строку дії (за одну
операцію)

20,00 дол.США
0,15% від суми операції
мін. 45,00 дол.США макс. 500,00 дол.США
95,00 дол.США + 20% ПДВ
45,00 дол.США
0,15% від суми документів
мін. 100,00 дол.США макс. 250,00 дол.США
0,2% від суми операції
мін. 100,00 дол.США макс. 500,00 дол.США
+ стандартна вартість відправлення кур'єрською поштою
50,00 дол.США
+ стандартна вартість відправлення кур'єрською поштою
45,00 дол.США

ГАРАНТІЇ (В Т.Ч. КОНТРГАРАНТІЇ) ТА РЕЗЕРВНІ АКРЕДИТИВИ НАДАНІ (В Т.Ч. ПІДТВЕРДЖЕНІ)

5.
5.1.

Виконання операцій з надання гарантії/резервного акредитиву .

5.2.

Виконання операцій з супроводу наданої гарантії/резервного акредитиву (стягується
додатково до тарифу за п. 5.1).

5.3.

Розробка (експертиза) тексту гарантії /резервного акредитиву (за одну операцію).

0,3% від суми операції
мін. 150,00 дол.США макс. 3000,00 дол.США

Попередньо, або в день
надання послуги

за угодою сторін

за угодою сторін

95,00 дол.США + 20% ПДВ

Попередньо, або в день
надання послуги

Внесення погоджених змін до умов наданої гарантії/резервного акредитиву, в т.ч.
підтвердженого (за кожну зміну):
5.4.

5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.

5.4.1. - щодо збільшення суми;
5.4.2. - щодо зміни строку
5.4.3. - не пов'язаних зі зміною суми та строку.
Виконання операцій з перевірки документів, в т.ч. вимоги, за гарантією/резервним
акредитивом.
Виконання операцій зі здійснення платежу по гарантії/резервному акредитиву.
Виконання операції з ануляції гарантії/резервного акредитиву до закінчення строку дії (за одну
операцію)
Виконання операції по поверненню несплачених документів, в т.ч. вимоги за
гарантією/резервним акредитивом (за одну операцію).
Виконання операцій в частині надання рамбурсного доручення (за одну операцію).
Виконання операцій з підтвердження резервного акредитиву:
5.10.1. повністю покритого коштами
5.10.2. непокритого або частково покритого коштами

45,00 дол.США
50,00 дол.США
+ стандартна вартість відправлення кур'єрською поштою
45,00 дол.США + 20% ПДВ
0,2% від суми
мін. 150,00 дол.США макс. 1000,00 дол.США
за угодою сторін

Попередньо, або в день
надання послуги

В день надання послуги або
до кінця календарного
місяця, в якому надається
послуга

Повідомлення
банка-контрагента
про зарахування
коштів на
відповідний
рахунок
Промінвестбанку

за угодою сторін

ІНШЕ

6
6.1.
6.2.

0,3% від суми операції
мін. 150,00 дол.США макс. 3000,00 дол.США
55,00 дол.США
55,00 дол.США
0,2% від суми документів
мін. 100,00 дол.США макс. 450,00 дол.США
0,1% від суми операції
мін. 45,00 дол.США макс. 1000,00 дол.США

Запити по документарних операціях та гарантіях/резервних акредитивах.
Виконання операцій з надання безумовного рамбурсного зобовязання:

20,00 дол.США

В день надання послуги або
до кінця календарного
місяця, в якому надається
послуга

Повідомлення

№ з/п

Перелік банківських послуг (операцій)

6.2.1. При умові розміщення в Банку покриття в повній суммі
6.2.2. За відсутності розміщенного в Банку покриття в повній сумі або її частини
Внесення погоджених змін до умов наданого безумовсного рамбурсного зобовязання: (за
кожну зміну):
6.3.1. - щодо збільшення суми;
6.3.

6.3.2. - щодо зміни строку;
6.3.3. - не пов'язаних зі зміною суми та строку.

Розмір комісійної винагороди
0,2% від суми
мін. 150,00 дол.США макс. 1000,00 дол.США
за угодою сторін

Строки (періоди)
оплати
В день надання
послуги або
до кінця календарного
місяця, в якому надається
послуга
за угодою сторін

0,2% від суми
мін. 150,00 дол.США макс. 1000,00 дол.США
45,00 дол.США

Попередньо, або в день
надання послуги

45,00 дол.США

В день надання послуги або
до кінця календарного
місяця, в якому надається
послуга

Спосіб оплати
комісійної
винагороди
Повідомлення
банка-контрагента
про зарахування
коштів на
відповідний
рахунок
Промінвестбанку

ЗАГАЛЬНІ ПРИМІТКИ ДО ТАРИФІВ:
1. Тарифи комісійної винагороди за надання Промінвестбанком (далі - Банк) банківських послуг банкам-контрагентам по обслуговуванню документарних операцій (далі - Тарифи), встановлюють розміри комісійної
винагороди за надання типових операцій для банку-контрагента та його клієнтів (далі - Контрагент).
2. У разі надання послуги, яка не передбачена даними Тарифами, розмір та валюта комісії встановлюється за окремою домовленістю з Контрагентом.
3. Банк має право доповнювати або змінювати тарифні ставки з повідомленням Контрагента.
4. Банк залишає за собою право встановлювати спеціальну та/або додаткову комісію у випадках, коли виконання передбаченої Тарифами операції потребує додаткового обсягу робіт або витрат.
5. Банк залишає за собою право змінювати/ затверджувати нові строки (періоди) сплати комісій.
6. Банк не несе відповідальності та не повертає сплачену комісію в разі затримки, помилок, невірного розуміння та т.і., що виникає внаслідок:
- неясних, неповних або нечітких інструкцій Кореспондента та клієнтів Кореспондента;
- неотримання або затримки, викривлення, пошкодження документів та т.і., що виникли з вини телекомунікаційних та інших видів зв’язку;
- змін законодавства, втручання Уряду, війни, страйку, блокад, та інших форс-мажорних обставин.
7. Комісії сплачуються банками-нерезидентами в іноземній валюті, банками-резидентами – в національній валюті України в розмірі, еквівалентному тарифній ставці за курсом НБУ на відповідну дату в залежності від
строку оплати: попередньо, або в день надання послуги - на дату сплати комісії; в день надання послуги або до кінця календарного місяця, в якому надається послуга, - на дату нарахування/надання послуги.
8. Комісія, сплачена авансом та за виконану операцію (у разі ануляції останньої) поверненню не підлягає.
9. Кореспондент сплачує Банку комісійну винагороду за виконання інкасових операцій незалежно від надходження або ненадходження платежу за інкасовим дорученням.
10. Операції, передбачені в пунктах 2.1., 2.4.1.; 5.1., 5.4.1.; 6.3.1. та 6.3.2. здійснюються за умови попередньої сплати комісії або в день надання послуги.
11. До пунктів 1.10.; 2.8.; 3.1.; 3.5.2.; 4.6.; 4.7. та 5.8. стандартна вартість відправлення пакету документів кур'єрською поштою встановлюється відповідно до тарифів кур'єрських служб в залежності від регіону доставки
та ваги.
12. При умові надання гарантії на паперовому носії до тарифу п.5.1. та за необхідності використання кур'єрської служби при відправленні документів до тарифів п.1.13., п.1.14., п.3.3., п.3.5.1. додається стандартна
вартість відправлення кур'єрською поштою, що встановлюється відповідно до тарифів кур'єрських служб в залежності від регіону доставки та ваги. Стандартна вартість відправлення пакету документів кур'єрською
поштою додається до тарифів та у разі змін тарифів кур'єрських служб доводитиметься окремо.

