Витяг з Протоколу Тарифного Комітету
ПАТ "Промінвестбанк"
№ 3 від 07.10.2016 р.

Діє з 10.10.2016

Загальні тарифи комісійної винагороди за надання бізнес-пакету "Новий Експерт" 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)

Найменування бізнес-пакету
Новий Експерт

Строки (період) оплати

Спосіб оплати комісійної
винагороди

Умови обслуговування в рамках пакету послуг:
Не сплачується

Підключення до бізнес-пакету.
Щомісячна абонентська плата за користування бізнес-пакетом в першому році обслуговування
(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).

200 грн. за місяць

Щомісяця, не пізніше
останнього операційного дня
звітного місяця

На умовах договірного списання

Щомісячна абонентська плата за користування бізнес-пакетом в другому та кожному наступному
році обслуговування (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).

400 грн. за місяць

Щомісяця, не пізніше
останнього операційного дня
звітного місяця

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.

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.

На умовах договірного списання

Щомісяця, не пізніше
останнього операційного
дня звітного місяця

На поточний рахунок

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

Приймання та зарахування готівкових коштів Клієнтів на власні поточні рахунки,

відкриті в системі ПАТ "Промінвестбанк".
Умови нарахування відсотків на залишки коштів на поточних рахунках в
національній валюті в рамках банківського продукту "Поточний
Прогресивний" (2).

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

Підвищений в національній валюті

Примітки
(1) Згідно "Положення про присвоєння кодів сегментів клієнам - юридичним особам та приватним підприємцям" зі змінами та доповненнями.
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.
(2) Договір на застосування банківського продукту "Поточний Прогресивний" підписується на строк 3 (три) календарні місяці з правом перегляду умов після закінчення такого строку. Підписання договору на
застосування банківського продукту "Поточний Прогресивний" не є обов'язковою умовою для підключення до бізнес-пакету та здійснюється за взаємною згодою сторін.

