Додаток 1 до Протоколу Тарифного Комітету ПАТ
"Промінвестбанк" №7 від 02.02.2015 р.

Чинні з 04.02.2015р.

зі змінами та доповненнями, затвердженими рішеннями Тарифного
комітету №22 від 01.04.2015 р., №5 від 25.07.2018р., №2 від 10.04.2019
р., №5 від 26.09.2019 р., №7 від 25.11.2019 р., №10 від 07.09.2020р.

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; самозайнятим особам
Перелік банківських послуг (операцій)

№ з/п

Розмір комісійної винагороди

1.1.

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

1.2.

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

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).

100,00 грн.
25,00 грн.
не стягується
25,00 грн.

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

Попередньо або в день здійснення
операції

Платіжним дорученням Клієнта або
готівкою в касу від уповноваженої
фіз.особи або на умовах договірного
списання

-

-

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 (*).

1.6.

Спосіб оплати комісійної
винагороди

Строки (періоди) оплати

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

1.

Закриття рахунків згідно з пропозицією Банку щодо припинення ділових відносин (за ініціативою
Банку або Клієнта) з подальшим переказом залишку коштів з рахунку Клієнта або внутрішнього
рахунку Банку на свій рахунок в іншому банку.

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

не стягується

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.
Якщо Клієнту відкрито в Банку декілька поточних рахунків, а на Поточному Рахунку який закривається, відсутній залишок коштів, комісійна винагорода стягується з іншого поточного рахунку, на якому наявний залишок коштів, в сумі залишку коштів на
такому рахунку, але не більше 1500,00 грн. (або еквіваленту іноземної валюти за курсом НБУ на день проведення операції).
У разі відсутності операцій за Поточним Рахунком протягом трьох років підряд (окрім операцій по списанню Банком комісійної винагороди за надані послуги та нарахування процентів на залишок коштів на Поточному Рахунку, якщо такі проводилися), розмір
комісійної винагороди становить "В сумі залишку коштів на поточному рахунку".

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.

2.6.

2.7.

2.5.1. На паперових носіях;

50,00 грн.

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

Входить в щомісячну плату за проведення
розрахунків по поточному рахунку

Плата за проведення розрахунків по поточному рахунку (за кожний рахунок Клієнта в національній
валюті в ПАТ "Промінвестбанк", окрім поточних рахунків з використанням платіжної картки.
Нараховується за умови проведення операцій по поточному рахунку в національній валюті протягом
місяця, ініційованих Клієнтом, крім зарахування коштів на свій поточний рахунок, платежів на рахунки
доходів Банку (*), сплати відсотків, що нараховуються на залишки коштів на поточному/ депозитному
рахунку Клієнта).

80,00 грн. за кожний рахунок в національній
валюті

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).

50,00 грн.

Платіжним дорученням Клієнта або на
умовах договірного списання

Щомісяця, не пізніше останнього
операційного дня звітного місяця

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.

При здійсненні розрахунків
Входить в щомісячну плату за проведення
розрахунків по поточному рахунку

2.8.1. В ПАТ "Промінвестбанк";
2.8.2. В інші комерційні банки.
2.9.

20,00 грн.

Відправлення «PIB-Invoice» (платіжної вимоги-доручення) за допомогою комплексу електронного
банкінгу "PIB-ONLINE" (за один документ).

2.10.

Переказ коштів в національній валюті через рахунки "ЛОРО" (за одну операцію).

2.11.

Щомісячна плата за обслуговування неактивного рахунку (за один рахунок в одній валюті, окрім
рахунків з цільовим використанням коштів) (**)

2,00 грн.
0,1% від суми операції, мін. 250 грн., макс. 1000
грн.
1500 грн. або еквівалент іноземної валюти по
курсу НБУ на дату здійснення операції, але не
більше залишку на Поточному рахунку

При здійсненні розрахунків або
консолідовано по завершенні кожного
банківського дня

Щомісяця

На умовах договірного списання

Примітки до розділу 2:
Комісійна винагорода за переказ коштів в національній валюті розраховується та стягується в залежності від часу надходження платіжного документу до Банку.
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.
(*) Окрім комісій по платежам в національній та іноземній валютах.
(**) Комісія списується Банком з Поточного рахунку, на якому є залишки коштів Клієнта більше 1500,00 грн. або еквівалент іноземної валюти по курсу НБУ на дату здійснення операції, до 10-го числа (або наступного банківського дня, якщо ця дата є вихідним
днем), починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому сплинуло 180 календарних днів або більше протягом яких не здійснювались операції за всіма поточними рахунками, відкритими Клієнту в Банку (окрім операцій, ініційованих Банком, зокрема, списання
комісійної винагороди за надані послуги та нарахування процентів на залишок коштів на Поточному Рахунку, якщо такі проводилися).

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):
- при віднесенні всіх комісій на переказодавача (OUR);
- з забезпечення доставки платежу в дол.США до банку бенефіціара в повній сумі (OUR-OUR).
- при віднесенні всіх комісій повністю або частково на бенефіціара (BEN, SHA);
3.3.

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

0,15% від суми операції, мін. 25,00 дол.США
макс. 200,00 дол.США
0,15% від суми операції, мін. 50,00 дол.США
макс. 225,00 дол.США
0,1% від суми операції, мін. 25,00 дол.США макс.
150,00 дол.США
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):
- при віднесенні всіх комісій на переказодавача (OUR);
- з забезпечення доставки платежу в дол.США до банку бенефіціара в повній сумі (OUR-OUR).
- при віднесенні всіх комісій повністю або частково на бенефіціара (BEN, SHA);
- Переказ коштів в російських рублях на користь Клієнтів інших банків (OUR, BEN, SHA).
3.4.

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

0,20% від суми операції, мін. 35,00 дол.США
макс. 400,00 дол.США
0,20% від суми операції, мін. 60,00 дол.США
макс. 425,00 дол.США
0,15% від суми операції, мін. 35,00 дол.США
макс. 350,00 дол.США
0,1% від суми операції, мін. 15,00 дол.США макс.
60,00 дол.США
8,00 дол.США

При здійсненні розрахунків

Платіжним дорученням Клієнта або на
умовах договірного списання

Перелік банківських послуг (операцій)

№ з/п

Строки (періоди) оплати

Спосіб оплати комісійної
винагороди

Попередньо, або в день надання послуги

Платіжним дорученням Клієнта або на
умовах договірного списання

Розмір комісійної винагороди

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.
Для можливості проведення платежу з комісією OUR-OUR при формуванні платіжного доручення в полі «Додаткова інформація (інші)» необхідно зазначити абревіатуру «FND» (без лапок).
· 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/ СПЛІТ 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

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 (максимальна) 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 (максимального) 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 або заяві на видачу готівки) (*):
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:

5.1.

- 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%

Не пізніше ніж в день проведення операції

5.1.1.2. Без попереднього замовлення суми готівки (при наявності готівкових коштів в касі):
- до 10 000,00 грн. включно;

1,00%

- від 10 000,01 до 50 000,00 грн. включно;

0,90%

- від 50 000,01 грн. і більше.

2,00%

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 (банкнот) 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
50,00 грн.

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

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

1% від суми платежу, мін. 10,00 грн.

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

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

5.5.

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

5.6.

Обмін придатних до обігу банкнот гривні одного номіналу на банкноти іншого номіналу (за одну
операцію, тільки для національної валюти України).

Платіжним дорученням Клієнта або на
умовах договірного списання

В день оформлення чекової книжки

При здійсненні операції або
централізовано в останній операційний
день звітного місяця

Готівкою (сплачує платник), Платіжним
дорученням Клієнта або на умовах
договірного списання

не стягується
В день проведення операції
0,50% від суми операції, мін.20,00 грн.

Примітки до розділу 5:
(*) Готівкові кошти (банкноти) видаються в номіналах, які є в наявності в касі Банку. Для видачі готівкових коштів (банкнот) в необхідних Клієнту номіналах, додатково сплачується розмір комісійної винагороди, визначений пунктом 5.6 діючих Тарифів.
(**) До пункту 5.4 Тарифів Якщо у якості платника виступає фізична особа – обов'язкова наявність договору з отримувачкм коштів.

6.
6.1.

ОПЕРАЦІЇ, ПОВ'ЯЗАНІ З НАДАННЯМ ДОВІДОК/ВИПИСОК ПО РОЗРАХУНКОВО-КАСОВОМУ ОБСЛУГОВУВАННЮ КЛІЄНТІВ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТАХ
Надання довідки про відкриття/ закриття рахунку (за одну довідку) – стягується при повторному
зверненні власника рахунка/ліквідатора/голови або члена ліквідаційної комісії/управителя майна
після дати відкриття/ закриття рахунку

200,00грн.

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;

200,00 грн.

6.2.2. Терміново (протягом одного робочого дня).

300,00 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):
6.3.

- до 12 місяців включно;

150,00 грн.

- більше 12 місяців (за один рік).

200,00 грн.

6.3.2. Терміново (протягом одного робочого дня) (обороти за період):
- до 12 місяців включно;

300,00 грн.

- більше 12 місяців.(за один рік)

400,00 грн.

Платіжним дорученням Клієнта або на
умовах договірного списання

Перелік банківських послуг (операцій)

№ з/п

Розмір комісійної винагороди

Строки (періоди) оплати

Спосіб оплати 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):
6.4.

Попередньо або в день надання послуги
6.4.1. За попередні роки (документи, які знаходяться в архіві);

200,00 грн.

6.4.2. За поточний рік.

150,00 грн.

6.5.

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).

100,00 грн.

Попередньо або в день відправлення
повідомлення

6.6.

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

500,00 грн.

Попередньо або в день оформлення
довідки

6.7.

Надання виписок з рахунків на паперовому носії без відмітки Банку.

не стягується, при наявності відкритого поточного
рахунку

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

6.9.

6.10.

6.11.

6.8.1. У встановлений законодавством України термiн;

50,00 грн. (в т.ч. ПДВ 8.33 грн)

6.8.2. При порушеннi встановленого законодавством України термiну.

150,00 грн. (в т.ч. ПДВ 25 грн)

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).

Попередньо або в день надання послуги

6.10.1. Протягом трьох робочих днів;

200,00 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):
не стягується

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

Платіжним дорученням Клієнта або на
умовах договірного списання

50,00 грн.

6.10. Надання довідок власникові поточного рахунку, пов'язаних з розрахунково-касовим
обслуговуванням Клієнта щодо відсутності або наявності заборгованості по кредитних операціях та/
або відсотках по них (за одну довідку):

6.11.1. За перший календарний місяць, в якому Клієнт підключається до 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;

за домовленістю сторін

7.1.1.2. абоненська плата за одну точку інкасації в місяць в межах міста по індивідуальному
замовленню;

за домовленістю сторін

7.1.1.3. за один заїзд по маршруту інкасації;

за домовленістю сторін

7.1.1.4. за один заїзд по індивідуальному замовленню;

за домовленістю сторін

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

за домовленістю сторін

7.1.2. Обласні центри:

7.1.

7.1.2.1. абоненська плата за одну точку інкасації в місяць в межах міста по маршруту інкасації;

за домовленістю сторін

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

за домовленістю сторін

7.1.2.3. за один заїзд по маршруту інкасації;

за домовленістю сторін

7.1.2.4. за один заїзд по індивідуальному замовленню;

за домовленістю сторін

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

за домовленістю сторін

Щомісяця, не пізніше 20 числа місяця,
наступного за звітним

Платіжним дорученням Клієнта або на
умовах договірного списання

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

за домовленістю сторін

7.1.3.2. за один заїзд по маршруту інкасації;

за домовленістю сторін

7.1.3.3. за один заїзд по індивідуальному замовленню;

за домовленістю сторін

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
0,50% від суми операції, мін. 20,00 грн.

Приймання та зарахування готівкових коштів Клієнтів через програмно-технічний комплекс
самообслуговування (ПТКС) на власні поточні рахунки в національній валюті, відкриті (за одну точку
інкасації):
7.4.

7.4.1. В системі ПАТ "Промінвестбанк";

за домовленістю сторін

7.4.2. В іншому комерційному банку.

за домовленістю сторін

В день проведення операції або не пізніше
наступного робочго дня, у відповидності
до умов заключених догворів

В день проведення операції або
щомісяця, в останній операційний день
звітного місяця

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 550 грн)

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 305 грн)

Попередньо або в день надання
письмової згоди на обслуговування
кредиту

Платіжним дорученням Клієнта або на
умовах договірного списання

Попередньо або в день надання послуги

Платіжним дорученням Клієнта або на
умовах договірного списання

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

9.
9.1.

Пересилання необхідних документів спецзв'язком або поштою, за запитом клієнта (за один пакет
документів).

9.2.

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

50,00 грн. (в т.ч. ПДВ 8.33 грн)
36,00 грн. (в т.ч. ПДВ 6 грн)

ЗАГАЛЬНІ ПРИМІТКИ ДО ТАРИФІВ:
(1) До Клієнтів відносяться: юридичні особи, їх філії, представництва та відділення (за виключенням банківських установ), нерезиденти - інвестори, органи місцевого самоврядування та органи влади, партії та інші неприбуткові організації, фізичні
особи-підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність (самозайняті особи).
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 надання інших послуг, непередбачених діючими Тарифами, та на отримання додаткової комісійної винагороди за проведення
операцій, що потребують спеціального обслуговування або несуть особливі ризики для Банку. Розмір комісійної винагороди за надання таких послуг встановлюється Банком окремо.
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 за курсом НБУ,
що діє в день списання. Комісії третіх банків сплачуються Клієнтом або списуються Банком з рахунку Клієнта на умовах договірного списання в перший робочий день після списання комісії з кореспондентського рахунку банку банком-кореспондентом.
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.
Операції, що здійснюються на підставі виконавчих документів державних органів, Банком не тарифікуються.
При здійснені операції з продажу іноземної валюти за заявою ліквідатора, з метою закриття рахунку Клієнта для завершення ліквідаційної процедури, при здійсненні обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь Клієнта, якщо
залишок коштів на рахунку/сума коштів, яка продається, менше суми мінімального розміру комісійної винагороди за здійснення операції з продажу безготівкової іноземної валюти, комісія за продаж безготівкової іноземної валюти складає суму в
національній валюті, яка отримана від продажу іноземної валюти
Комісії за надані банківські послуги оплачуються в рамках договірного списання як з поточного рахунку клієнта, по якому була ініційована така операція, так і з будь-якого іншого рахунку, на якому наявний залишок грошових коштів клієнта.
Якщо для здійснення сплати комісій в національній валюті, зазначених в даних Тарифах, Банк здійснює списання іноземної валюти з рахунків Клієнта та її продаж на валютному ринку України з метою подальшого утримання коштів в національній
валюті, отриманих від продажу іноземної валюти, в рахунок сплати комісій, передбачений даними Тарифами, комісійна винагорода Банку за продаж іноземної валюти не нараховується та не сплачується.

