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НАЙМЕНУВАННЯ КОМІСІЇ

РОЗМІР КОМІСІЇ*

Розрахунково касове обслуговування
Комісія за обслуговування Поточного рахунку та операцій з Платіжними картками в рамках
Не тарифікується
пакетної пропозиції
Комісія за проведення операцій, здійснених з використанням Платіжної картки у валюті, відмінній
2%
від валюти Поточного рахунку (не враховуючи комісії за видачу готівки) (від суми операції) (3)
Плата за СМС - інформування - для кожної з оформлених Платіжних карток за місяць
8 грн./0,8 USD/ 0,6 EUR/ 24 RUB
Нарахування процентів на залишок коштів на Поточному рахунку
Гривня
0,000001%
USD
0,000001%
EUR
0,000001%
RUB
0,000001%
Оформлення/переоформлення в рамках тарифної програми припинено з 25.09.2019 та обслуговування Платіжних карток MasterCard
припиняється з 01.12.2019.
Оформлення основної Платіжної картки (в тому числі MasterCard World Debit (в т.ч. миттєва)
Включено
по закінченню строку дії платіжної картки) (1)
Оформлення додаткової Платіжної картки (в тому
MasterCard World Debit (в т.ч. миттєва)
Включено
числі по закінченню строку дії платіжної картки) (1)**
Перевипуск основної/додаткової/видача нової
MasterCard World Debit (в т.ч. миттєва)
25 грн./5 USD/5 EUR/200 RUB
миттєвої Платіжної картки за ініціативою Клієнта
(при втраті /непридатності ) (1)
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) (4)
0,5% мін. 5 грн.
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
0,5%
заробітної плати, інших виплат на підставі укладеного договору між Банком та роботодавцем;
коштів, що надійшли від органів Пенсійного фонду, фондів соціального страхування, органів
Не тарифікується
соціального захисту населення на підставі укладених договорів між Банком та зазначеними
органами/ фондами; повернення вкладу (депозиту) та/або відсотків по ньому
Національна валюта
1%
інші зарахування (5)
Іноземна валюта
0,5%
Зняття готівкових коштів за допомогою Платіжної картки:
до 5000,00 грн. /200,00 дол. США/200,00
Не тарифікується
євро/10 000,00 рос. рублів
в мережі відділень Банку (6)
від 5000,01 грн. /200,01 дол. США / 200,01
0,3%
євро / 10 000,01 рос. рублів
в банкоматах Банку
Не тарифікується
1,75% + 6 грн. min.20 грн./1,75% +
1 USD min.2,5 USD/ 1,75% + 0,3
в мережі відділень та банкоматах інших банків на території України (2)
EUR мін. 0,7 EURO/ 1,75% + 30
RUB мін. 45 RUB
в мережі відділень та банкоматах банків за межами України (2)
1,75% мін. 80 грн./ 1,75% мін. 3
USD / 1,75% мін. 3 EUR/ 1,75% мін.
150 RUB
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
в національній валюті 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
20 дол. США/20 євро/1500 рос.
Іноземна валюта
рублів

* Розмір комісійної винагороди вказаний в залежності від валюти в якій відкрито Поточний рахунок (без ПДВ).
Тарифи, вказані в євро діють лише для карток, емітованих міжнародною платіжною системою «Mastercard».
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.

** До одного Поточного рахунку дозволяється оформлення не більше двох додаткових Платіжних карток.
Примітки:
(1) – Основна/додаткова Платіжна картка емітується строком на два роки . При перевипуску Платіжної картки допускається зміна її типу за ініціативою Банку на інший тип. Платіжна картка
автоматично анулюється Банком, якщо на Поточному рахунку Клієнта немає залишку коштів та протягом 180 календарних днів не проводилася жодна з наступних операцій: зарахування коштів на
Поточний рахунок (за виключенням зарахування нарахованих на суму залишку відсотків по Поточному рахунку), зняття готівки, безготівкової оплати товарів та послуг, безготівкового
перерахування коштів з Поточного рахунку, перегляду балансу у банкоматі/пос-терміналі, спроби зняття коштів у сумі що перевищує баланс на Поточному рахунку.
(2) - Сума операції, від розміру якої стягується комісійна винагорода, не включає в себе винагороду установи банку, яка видає готівкові кошти.
(3) - 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.
(4) - Послуги з зарахування готівкових коштів на Поточний рахунок через мережу банкоматів та пристроїв самообслуговування, та третіми особами в мережі відділень надаються тільки для рахунків у
гривні.

(5) - При безготівковому зарахуванні коштів у вигляді винагороди за здійснення безготівкових розрахунків, грошових призів в межах акцій, інших виплат ПАТ «Промінвестбанк» на користь клієнта,
комісійна винагорода не сплачується, якщо інше не передбачено умовами проведення акцій, інших заохочувальних заходів та/або іншими документами банку, на підставі яких здійснюються такі
виплати.
(6) - 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 необхідност і 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.

