Витяг 2 з Протоколу Тарифного Комітету
ПАТ "Промінвестбанк"
Діє з 10.10.2016
№ 3 від 07.10.2016 р.
зі змінами та доповненнями
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

Перелік банківських послуг (операцій)

"Cash"

Строки (період) оплати
комісії/ виплати процентів

Спосіб оплати комісійної
винагороди/ виплати
процентів

Умови обслуговування в рамках пакету послуг:
Підключення бізнес-пакету.
*Комісія складається виходячи з розрахунку 125 грн. помножених на 12 місяців. У випадку
несплати вартості підключення бізнес-пакету, абонентська плата за бізнес-пакет "Cash" становить
150 грн. на місяць.

125 грн. в місяць*

Щороку, не пізніше останнього
операційного дня першого місяця
року обслуговування

На умовах договірного списання

Пролонгація бізнес-пакету.
*Комісія складається виходячи з розрахунку 250 грн. помножених на 12 місяців. У випадку
несплати вартості підключення (пролонгації) бізнес-пакету, абонентська плата за бізнес-пакет
"Cash" становить 300 грн. на місяць.

250 грн. в місяць*

Щороку, не пізніше останнього
операційного дня першого місяця
року обслуговування

На умовах договірного списання

Не сплачується*

Щомісяця, не пізніше останнього
операційного дня звітного місяця

На умовах договірного списання

При здійсненні розрахунків

На умовах договірного списання

В день проведення операції

На умовах договірного списання

Абонентська плата за бізнес-пакет (незалежно від наявності руху коштів по рахунку).

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

1.1.

2.

Відкриття рахунків

Відкриття поточного рахунку в Банку.

Електронний банкінг

2.1.

Підключення та щомісячна плата за користування комплексом електронного банкінгу
"PIB-ONLINE", в т.ч. підключення та користування сервісними модулями "Депозитне
доручення" та "Електронний контракт" з формуванням та наданням клієнту
файлових ключів електронно-цифрового підпису.

2.3.

Підключення та щомісячна плата за виконання операцій через систему мобільного
банкінгу "PIB-Mobile".

3.

Входить у вартість бізнес-пакету

Перекази в національній валюті

3.1.

Плата за проведення розрахунків по поточним рахункам, що відкриті в рамках бізнеспакету (п. 1.1. цих Тарифів). **
** Плата за проведення розрахунків по кожному наступному рахунку сплачується згідно
Загальних тарифів Банку.

3.2.

Переказ коштів в операційний час в інші банки за допомогою комплексу електронного
банкінгу "PIB-ONLINE" (за один платіжний документ з будь-якого поточного рахунку
клієнта).

4.

1 (один) поточний рахунок, 1 (один)
поточний картковий рахунок, 1 (один)
рахунок для обліку цільових коштів в
національній валюті входить у вартість
бізнес-пакету

Входить у вартість бізнес-пакету

5 грн.

Корпоративна картка

4.1.

5 (П`ять) корпоративних карток за
Відкриття (пролонгація) Тарифної програми та випуск корпоративної картки.
*** При випуску шостої та більше корпоративної картки абонентська плата за бізнес-пакет умовами Тарифної програми Businessзбільшується на 25 грн. за кожну картку.
Package ***

4.2.

Розрахунково-касове обслуговування корпоративних платіжних карток, випущених в
рамках Тарифної програми Business-Package до карткового рахунку.

4.3.

Видача готівкових коштів з корпоративної картки (% від суми операції):

Не сплачується

4.3.1. В мережі банкоматів банку, відсотки від суми операції;
4.3.2. В пунктах видачі готівки Банку, відсотки від суми операції;
4.3.3.

В пунктах видачі готівки інших банків на території України, відсотки від суми
операції;

0,3% від суми операції, мін. 5 грн. за одну
операцію

4.3.4. В банкоматах інших банків на території України, відсотки від суми операції.
5.
5.1.
6.

Касове обслуговування
Видача готівкових коштів в національній валюті (банкнотами) по чеку (% від суми,
вказаної в чеку).

0,3% від суми операції, мін. 5 грн. за одну Не пізніше ніж в день проведення
операцію
операції

На умовах договірного списання

Нарахування відсотків

6.1.

Річні відсотки, що нараховуються на щоденний (на кінець дня) залишок коштів на
поточному рахунку Клієнта в національній валюті, що входить у вартість бізнес-пакету:

6.1.1.

До 10 000,00 грн.;

6.1.2.

Від 10 000,01 грн. і більше.

відсотки не нараховуються та не
сплачуються

Щомісяця

На поточний рахунок

по 31.10.2017 включно - 12% річних,
починаючи з 01.11.2017 - 5% річних

Примітки
(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.
Всі інші комісії за продуктами та послугами, що не зазначені в переліку даного бізнес-пакету, сплачуються відповідно до Загальних тарифів.
При переході на інші умови обслуговування або при закритті всіх поточних рахунків, сплачена абонентська плата не повертається.
Умовою користування пакетом є обов`язкове підключення до всіх послуг, що входять до складу бізнес-пакету, в т.ч. відкриття поточного рахунку в національній валюті, але окрім випуску корпоративних карток.
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 діючим 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 але не більше ніж 1 (один) раз на
місяць.
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, що входять до складу бізнес-пакетів, втрачають свою чинність (якщо інше не встановлено індивідуально). Подальше
обслуговування випущених в рамках бізнес-пакету корпоративних карток здійснюється за умовами Тарифної програми Business.

