Додаток № 5 до
Протоколу Тарифного Комітету
ПАТ "Промінвестбанк" №4 від 01.08.2019 р.

Тарифи ПАТ "Промінвестбанк"
ТАРИФНА ПРОГРАМА «PIB PERFECT»***
Валюта: Гривня/ USD / EUR*
Продаж карткового продукту припинено з 01.08.2019 року
Тарифи діють з 01.06.2021
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НАЙМЕНУВАННЯ КОМІСІЇ
РОЗМІР КОМІСІЇ**
Розрахунково касове обслуговування
Комісія за відкриття (пролонгацію) Поточного рахунку в рамках пакетної пропозиції за рік (1)
5 000,00 грн.
Комісія за проведення операцій, здійснених з використанням Платіжної картки у валюті, відмінній від валюти
1%
поточного рахунку (не враховуючи комісії за видачу готівки) (від суми операції) (4)
Плата за СМС - інформування - для кожної з оформлених Платіжних карток за місяць (3)
Включено
Нарахування процентів на залишок коштів на Поточному рахунку
Гривня
0,000001%
USD
0,000001%
EUR
0,000001%
Оформлення/переоформлення в рамках тарифної програми припинено з 25.09.2019 та обслуговування Платіжних карток MasterCard припиняється з
01.12.2019
MasterCard Platinum
Включено
Включено
MasterCard Gold Debit (сhip)
Оформлення основної Платіжної картки (в тому числі по
закінченню строку дії платіжної картки) (2)
Включено
VISA Platinum (сhip)
Включено
MasterCard Platinum (сhip)
MasterCard Gold Debit
100 грн./5 USD/ 4 EUR
MasterCard Platinum
150 грн./6 USD/ 5 EUR
Оформлення додаткової Платіжної картки (в тому числі по
400 грн./15 USD/15 EUR
VISA Platinum (сhip)
закінченню строку дії платіжної картки) (2)
200 грн./ 8 USD/ 8 EUR
MasterCard Gold Debit (сhip)
400 грн./ 15 USD/ 15 EUR
MasterCard Platinum (сhip)
MasterCard Gold Debit
100 грн./5 USD/ 4 EUR
MasterCard Platinum
150 грн./ 6 USD/ 5 EUR
Перевипуск основної/додаткової Платіжної картки за
200 грн./8 USD/ 8 EUR
VISA Platinum (сhip)
ініціативою Клієнта (при втраті /непридатності) (2)
150 грн./ 6 USD/ 6 EUR
MasterCard Gold Debit (сhip)
200 грн./ 8 USD/ 8 EUR
MasterCard Platinum (сhip)
Перевипуск основної/додаткової Платіжної картки з ініціативи Банку
Включено
Зарахування готівкових коштів на Поточний рахунок:
в мережі відділень Банку Клієнтом – власником Поточного рахунку або його довіреною особою
Не тарифікується
через мережу банкоматів Банку з функцією прийому готівки та пристроїв самообслуговування (5)
Не тарифікується
в мережі відділень Банку третіми особами (в т.ч. держателями додаткових Платіжних карток) (5)
Не тарифікується
Зарахування безготівкових коштів на Поточний рахунок:
з власного рахунку відкритого в Банку
Не тарифікується
від фізичних осіб з рахунків, що відкриті в Банку (в т.ч. кіоски I-box)
Не тарифікується
від фізичних осіб з рахунків, що відкриті в інших банках
Не тарифікується
заробітної плати, інших виплат на підставі укладеного договору між Банком та роботодавцем; коштів, що
надійшли від органів Пенсійного фонду, фондів соціального страхування, органів соціального захисту
Не тарифікується
населення на підставі укладених договорів між Банком та зазначеними органами/ фондами; повернення вкладу
(депозиту) та/або відсотків по ньому
Національна валюта
1% мін. 5 грн.
інші зарахування
Іноземна валюта
Не тарифікується
Зняття готівкових коштів за допомогою Платіжної картки:
до 5000,00 грн. /200,00 дол. США/200,00 євро
Не тарифікується
в мережі відділень Банку (15)
від 5000,01 грн. /200,01 дол. США / 200,01 євро
0,3%
та банкоматах Банку
Не тарифікується
за допомогою основної Платіжної картки
Не тарифікується
в банкоматах інших банків на території України (1)
за допомогою додаткової Платіжної картки
1,5% + 10 грн./0,5 USD/ 0,5 EUR
в мережі відділень інших банків на території України
1,5% + 10 грн./0,5 USD/ 0,5 EUR
за допомогою основної Платіжної картки
Не тарифікується
в банкоматах банків за межами України (1), (4)
за допомогою додаткової Платіжної картки
1,5% мін. 80 грн./3 USD/ 3 EUR
в мережі відділень банків за межами України (4)
1,5% мін. 80 грн./3 USD/ 3 EUR
Безготівкові перекази коштів з Поточного рахунку:
на власні рахунки, відкриті в Банку
Не тарифікується
на рахунки інших фізичних і юридичних осіб, що відкриті в Банку
Не тарифікується
на Поточний рахунок в Банку через мережу банкоматів Банку
Не тарифікується
Національна валюта
0,1% + 10 грн. макс. 600 грн.
на рахунки відкриті в інших банках
Іноземна валюта
20 дол. США/20 євро/1500 рос. рублів

* Комісія, що вказана в Тарифах в іноземній валюті, сплачується шляхом списання іноземної валюти в сумі, яка становить розмір комісії згідно Тарифів, з поточного рахунку Клієнта у відповідній валюті,
продажу її на міжбанківському валютному ринку України за курсом Банку на день здійснення операції з продажу, з подальшою оплатою комісій Клієнтом, шляхом утримання Банком суми комісії з коштів в
національній валюті, які отримані від продажу іноземної валюти, без зарахування їх на поточний рахунок Клієнта в національній валюті.
**Тарифи, вказані в євро діють лише для карток, емітованих міжнародною платіжною системою «Mastercard».
***Для власників продуктового пакету "PIB Perfect" діють окремі тарифи на оренду індивідуальних сейфів: знижка 30%.
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Додаткові послуги:
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8.1

Комісія за зміну ПІН-коду в банкоматах ПАТ "Промінвестбанк"

Не тарифікується
Сервісні послуги:

9

9.1

Комісія за обслуговування неактивного поточного рахунку (16)

9.2

Безготівкова оплата карткою товарів та послуг

Розраховується у розмірі 3 грн/ 0,2
USD/ 0,2 EUR/ 10 RUB за кожний день
неактивності, але не більше залишку
коштів на Поточному рахунку на дату
застосування тарифу
Не тарифікується
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Надання щомісячної виписки по поточному рахунку в електронному вигляді
Надання щомісячної виписки по поточному рахунку на паперовому носії
Друк міні-виписки в банкоматах ПАТ "Промінвестбанк"
Послуга отримання інформації про залишок коштів на рахунку в мережі банкоматів ПАТ "Промінвестбанк" на
екран банкомату
Друк балансу на рахунку на чек в мережі банкоматів ПАТ "Промінвестбанк"
Надання довідки про наявність рахунку та залишок коштів на ньому (на українській та/або англійській мові)
Надання дублікату документу про виконання платежу (за кожний дублікат):
поточного року
минулих років
Розшук (запит), уточнення, повернення, анулювання, зміна умов переказів; підтвердження проведених платежів,
залишків за рахунками, за запит (7)
за операціями проведеними в ПАТ «Промінвестбанк»
за операціями проведеними в інших банках
Блокування платіжної картки в системі авторизації за ініціативою клієнта
Блокування платіжної картки за ініціативою ПАТ "Промінвестбанк"
Розблокування платіжної картки
Надання Держателю довідки про залишок на поточному рахунку в електронному вигляді через банкомати інших
банків
Видача довідок копій SWIFT – повідомлень/дублікатів документів (за копію)
Запит, анулювання, розшук, повернення, зміна умов і реквізитів переказу в іноземній валюті (SWIFT-перекази)
Купівля безготівкової іноземної валюти за заявами Клієнтів за гривню (6)
Продаж безготівкової іноземної валюти за заявами Клієнтів за гривню (6)
Конверсійні операції в безготівковій валюті (обмін однієї іноземної валюти на іншу іноземну валюту) (8)
Здійснення обов’язкового продажу безготівкової іноземної валюти на МВРУ відповідно до вимог чинного
законодавства (9)
Послуги інкасації для фізичних осіб силами служби
2 поїздки на один рік
інкасації ПАТ "Промінвестбанк" (10)
Небанківські сервісні послуги:
Оформлення страхового полісу для подорожуючих за кордон на ім’я власника основної картки (11)
Оформлення доступу до програми конс’єрж сервісу (для власника основної картки) (12)
Послуги трансферу в/з аеропорт(у) (13)
2 поїздки на один рік
Послуга відвідування бізнес-залу /Послуга
1 візит (1 ваучер) протягом року
відвідування бізнес-залу та прискореного проходження
всіх формальностей в аеропорту (Priority Line Zhyliany
5*) (14)

Не тарифікується
Не тарифікується
Не тарифікується
Не тарифікується
Не тарифікується
Не тарифікується
25 грн.
50 грн.
Не тарифікується
200 грн.
Не тарифікується
Не тарифікується
Не тарифікується
4,80 грн./0,5 USD/ 0,5 EUR
60 грн.
1 % мін. 750 грн.
0,3% мін. 250,00 грн.
0,3% мін. 250,00 грн.
0,3% мін. 10,00 USD /10,00 EUR
0,2% мін. 50,00 грн.
Включено
Сплачується в складі вартості пакету
Включено
Включено
Включено

Примітки:
(1) - Комісія за відкриття, обслуговування пакетної пропозиції та пролонгацію строку дії пакетної пропозиції на наступний період утримується з поточного рахунку в національній валюті. Періодом
надання пакету послуг є 1 (один) рік. Комісія сплачується в день відкриття Поточного рахунку в рамках пакетної пропозиції за поточний рік дії пакетної пропозиції, при пролонгації пакетної пропозиції
на кожен наступний рік - сплачується щорічно в дату, в яку спливає відповідний річний період з дати відкриття Поточного рахунку. Якщо такою датою є ви хідний/святковий день, комісія стягується у
перший робочий день, що слідує за днем сплати комісії. У разі несплати Клієнтом комісії, надання послуг, передбачених пакетною пропозицією, призупиняється. Відновлення надання послуг
відбувається у день сплати комісії в повному обсязі.
При зміні виду пакету послуг, нова тарифікація починається з дати зміни пакету. У разі оформлення або зміни виду пакету послуг, оформлення нової або переоформлення платіжної картки після 24-го
числа місяця, нова тарифікація починається з дати зміни пакету.
Нетарифіковані операції видачі готівки в мережі банкоматів інших банків:
- надається з дати оформлення пакету.
Сума операції, від розміру якої стягується винагорода, не включає в себе винагороду установи банку, яка видає готівкові кошти.
Безкоштовні операції надано виключно на користування основною платіжною карткою, на додаткову картку дані пільги не розповсюджуються.
До вартості пакетної пропозиції входить відкриття 3 (трьох) поточних рахунків: гривня/долар США/євро.
(2) - Основна/додаткова Платіжна картка емітується строком на 2 (два) роки. При перевипуску Платіжної картки допускається зміна її типу за ініціативою Банку на інший тип, рівноцінний попередньому.
В якості додаткової карти випускаються платіжні картки не вище ніж тип основної картки. Основні та додаткові платіжні картки оформлюються до кожного поточного рахунку. Комісія за оформлення та
перевипуск основної/додаткової картки сплачується за кожну картку до кожного поточного рахунку, якщо за оформлення платіжної картки передбачено комісію
(3) - Підключення послуги смс-інформування до основних та додаткових карток входить до вартості пакетної пропозиції.
(4)-При здійсненні операції видачі готівки або оплати товарів/послуг у валюті країни здійснення операції, яка не співпадає з розрахунковою валютою платіжної системи та/або валютою Поточного
рахунку, конвертація здійснюється за комерційним курсом Банку, що діє на день списання суми з Поточного рахунку. При цьому блокування суми операції здійснюється за курсом платіжної системи.
Розрахунковою валютою платіжних систем за міжнародними операціями є: для VISA - долар США; для MasterCard – долар США, Євро; за внутрішньоукраїнськими - гривня. За правилами платіжних
систем дата списання не може бути пізніше ніж через 8 днів після зняття готівки у банкоматі, або через 30 днів після зняття готівки у банку чи здійсненні розрахунків за товари/послуги Платіжною
карткою. Списання зконвертованої суми операції враховує комісію за конвертацію.
(5)- Послуга надається тільки для рахунків у гривні.
(6)-При здійсненні операції з купівлі іноземної валюти, комісія розраховується від суми коштів в гривнях, які направляються на купівлю іноземної валюти. При здійсненні операції з продажу іноземної
валюти комісія розраховується від суми коштів, отриманих від продажу іноземної валюти.
(7)-Комісія сплачується в касі банку.
(8)-Комісія розраховується від суми валюти, яка конвертується (за кожне доручення). Оплата комісій здійснюється шляхом списання іноземної валюти у сумі, яка становить розмір комісії згідно Тарифів,
з Поточного рахунку Клієнта у відповідній валюті, продажу її на міжбанківському валютному ринку України за курсом Банку на день здійснення операції з продажу, з подальшою оплатою комісій
Клієнтом, шляхом утримання Банком суми комісії з коштів в національній валюті, які отримані від продажу іноземної валюти, без зарахування їх на поточний рахунок Клієнта в національній валюті.
(9)-Продаж валюти здійснюється за курсом МВРУ на дату здійснення продажу. Списання комісії здійснюється з поточного рахунку клієнта в національній валюті. Не застосовується для списання коштів
для оплати комісії Банку.
(10)- Послуга надається виключно: в містах України, де представлена власна служба інкасації Банку, в межах одного міста та за маршрутами: Клієнт-Банк та/або Банк/Клієнт без заїзду за третіми
адресами.
(11)-Оформлення Страхового полісу здійснюється згідно Договору доручення (агентської угоди) з СК АХА. Вартість послуги складає 280,00 грн. , без ПДВ.
(12)- Послуга входить у вартість обслуговування пакету, вартість цієї послуги становить 350,00 грн., в т ч ПДВ - 58,33 грн.
(13)-Під послугою трансферу мається на увазі поїздка на автомобілі відповідного класу з/в міжнародні аеропорти в містах Київ, Одеса, Харків та Дніпропетровськ без заїзду за третіми адресами. Послуга
входить у вартість обслуговування пакету, вартість однієї поїздки становить 700,00 грн., в т. ч. ПДВ - 116,67 грн.
(14) -1) Ваучер на послугу перебування для одного пасажира в бізнес-залі міжнародних рейсів і внутрішніх рейсів Міжнародного пасажирського терміналу А МА "Київ" (Жуляни) надається клієнту
виключно у разі наявності середеньомісячного залишку коштів у гривневому еквіваленті по всім поточним та вкладним (депозитним) рахункам клієнта по всіх валютах за попередній місяць в сумі від 4
млн. грн.;
- 2) Ваучер на послугу перебування для одного пасажира в бізнес-залі міжнародних рейсів і внутрішніх рейсів Міжнародного пасажирського терміналу А МА "Київ" (Жуляни) та послуга
прискореного проходження всіх формальностей в аеропорту (Priority Line Zhyliany 5*) надається клієнту виключно у разі наявності середньомісячного залишку коштів у гривневому еквіваленті по всім
поточним та вкладним (депозитним) рахункам клієнта по всіх валютах за попередній місяць в сумі від 10 млн. грн.
Послуга надається при умові повної сплати комісії за відкриття, обслуговування пакетної пропозиції та пролонгацію строку дії пакетної пропозиції на наступний період. Послуга доступна з наступного
місяця після оформлення пакетної пропозиції.
(15) - З 26 березня 2018 видача (отримання) готівкових коштів в національній та іноземних валютах з поточних та депозитних рахунків клієнтів через каси банку здійснюється в межах 300 000 гривень
(або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України на день проведення операції) на добу на одного клієнта. У випадку необхідності отримання клієнтом
готівкових коштів у більшій сумі, клієнт не пізніше ніж за 3 (три) Банківські дні до дня видачі (отримання) подає до Банку письмову заяву на отримання готівкових коштів, в якій зазначає суму
готівкових коштів та дату, в яку клієнт має намір отримати кошти в касі Банку.
(16) - Розмір комісії визначається шляхом множення загальної кількості днів неактивності Поточного рахунку на денний розмір комісії. Комісія списується Банком з Поточного рахунку на якому є
залишки коштів Клієнта, до 10-го числа (або наступного банківського дня, якщо ця дата є вихідним днем), починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому сплинуло 95 календарних днів або більше
протягом яких не здійснювались операції: зарахування коштів на Поточний рахунок (за виключенням зарахування нарахованих на суму залишку на Поточному рахунку відсотків), зняття готівки,
безготівкової оплати товарів та послуг, безготівкового перерахування коштів, перегляду балансу у банкоматі/пос-терміналі, спроби зняти кошти в сумі що перевищує баланс Поточного рахунку. Якщо
сума залишку на Поточному рахунку Клієнта на день списання комісії за обслуговування неактивного Поточного рахунку не перевищує 3 грн. / 0,2 USD/ 0,2 EUR/10 RUB, якщо рахунок неактивний від 95
днів та більше, то розмір такої комісії збільшується на суму нарахованих відсотків за останній місяць. Комісія не утримується з Поточного рахунку у разі якщо він використовується для зарахування
процентів за вкладом (депозитом) або вкладу (депозиту) при його поверненні. Перебіг строку у 95 календарних днів для Поточного Рахунка, відкритого для обслуговування такого вкладу (депозиту),
починається з дня, наступного за днем закриття Депозитного Рахунка.

