Додаток 1 до Протоколу Тарифного Комітету ПАТ Промінвестбанк №4 від 05.07.2018

Тарифи комісійної винагороди за надання банківських послуг за операціями в національній та іноземній валютах без відкриття рахунку Клієнтам – Фізичним особам
Тарифи діють з 13.08.2018
№ з/п

Розмір комісійної винагороди

Перелік банківських послуг (операцій)

Строки (періоди)
оплати

Спосіб оплати комісійної
винагороди

В момент здійснення
операції

Готівкою в касу від фізичної
особи

В момент здійснення
операції

Готівкою в касу від фізичної
особи

В момент здійснення
операції

Готівкою в касу від фізичної
особи

В момент здійснення
операції

Готівкою в касу від фізичної
особи (для комісій в
іноземній валюті - по курсу
НБУ на дату здійснення
операції)

В день укладення
договору

Готівкою в касу від фізичної
особи

ОПЕРАЦІЇ, ЯКІ ПОВ'ЯЗАНІ З ПРИЙМАННЯМ ПЛАТЕЖІВ ВІД НАСЕЛЕННЯ

1

1.1.

Приймання платежів від фізичних осіб на користь
підприємств (підприємців), установ та організацій, з якими у
банку або партнерів банку є домовленості щодо приймання
платежів, в тому числі в рамках договорів про прийом
платежів, укладених з отримувачами та приймання
комунальних платежів (за одну операцію)

1.2.

Приймання інших готівкових платежів від фізичних осіб на
користь фізичних осіб, підприємств (підприємців), установ та
організацій при відсутності договору/домовленості з
отримувачем коштів, у тому числі переказ готівкових коштів
на поповнення поточного рахунку в іншому банку (% від суми
однієї операції) (за одну операцію), за виключенням платежів,
зазначених в п.1.1.

макс. 5% від суми операції *

сума платежу від 0,01-50 000,00 грн. – 0,8% мін. 10 грн. макс.300 грн.
сума платежу від 50 000,01-300 000,00 грн. – 0,6% макс. 900 грн.
сума платежу від 300 000,01 грн – 0,3% макс. 3000 грн.

1.3.

При внесенні засновником - фізичною особою грошових
коштів через касу відділення Банку, де відкрито рахунок, на
поповнення статутного фонду юридичної особи.

не стягується

1.4.

Приймання готівкових платежів від фізичних осіб на користь
ПАТ "Промінвестбанк" (за одну операцію):

не стягується

1.5.

Приймання готівкових платежів від фізичних осіб на користь
юридичних осіб на рахунки, відкриті в ПАТ "Промінвестбанк"
за умови відсутності договору/домовленості на прийом
платежів з юридичною особою-отримувачем,за виключенням
платежів, зазначених в п. 1.1. (за одну операцію):

сума платежу від 0,01-50 000,00 грн. - 0,5% мін. 7 грн. макс. 100 грн.,
сума платежу від 50 000,01-200 000,00 грн. - 0,2% мін. 7 грн. макс. 200 грн.,
сума платежу від 200 000,01 грн. - 0,1% мін. 7 грн. макс. 500 грн.

ОПЕРАЦІЇ, ЯКІ ПОВ'ЯЗАНІ З КАСОВИМ ОБСЛУГОВУВАННЯМ КЛІЄНТІВ

2

2.1.

Обмін однієї готівкової іноземної валюти на іншу іноземну
валюту за курсом Національного банку України (для валют І
та ІІ групи Класифікатора іноземних валют, затверджених
Національним банком України) (за одну операцію).

2.2.

Купівля/ продаж готівкової іноземної валюти (за одну
операцію).

1,4% від суми валюти, що надана для обміну (конверсії), мін. 25,00 грн. в еквіваленті

по курсу ПАТ Промінвестбанк на день проведення операції
Для всіх відділень мережі ПАТ "Промінвестбанк", крім зазначених нижче**
Строк оренди, в т.ч. ПДВ (1)

Оренда індивідуальних сейфів (в залежності від висоти та
ширини сейфа, (см)***:

2.3.

від 1 дня до 30 днів від 1 до 3 місяців (за
(за один день(2)), (грн.) один місяць), (грн.)

від 4 до 6 місяців (за від 7 до 11 місяців (за
один місяць), (грн.)
один місяць), (грн.)

від 12 місяців
(за один
місяць), (грн.)

2.3.1. До 7,00 см. включно (з шириною до 13,00 см (включно))

6 грн.

160 грн.

150 грн.

120 грн.

100 грн.

2.3.2. До 9,99 см. включно;

8 грн.

240 грн.

200 грн.

180 грн.

170 грн.

2.3.3. Від 10,00 см. до 14,99 см. включно;

12 грн.

300 грн.

250 грн.

210 грн.

200 грн.

2.3.4. Від 15,00 см. до 19,99 см. включно;

13 грн.

350 грн.

330 грн.

300 грн.

290 грн.

2.3.5. Від 20,00 см. до 24,99 см. включно;

16 грн.

480 грн.

390 грн.

340 грн.

310 грн.

2.3.6. Від 25,00 см. до 29,99 см. включно;

18 грн.

530 грн.

435 грн.

360 грн.

315 грн.

2.3.7. Від 30,00 см. до 34,99 см. включно;

20 грн.

550 грн.

450 грн.

390 грн.

350 грн.

2.3.8. Від 35,00 см. до 44,99 см. включно;

22 грн.

560 грн.

480 грн.

440 грн.

400 грн.

2.3.9. Від 45,00 см. до 49,99 см. включно;

26 грн.

580 грн.

510 грн.

460 грн.

440 грн.

2.3.10. Від 50,00 см. до 59,99 см. включно;

29 грн.

600 грн.

550 грн.

500 грн.

480 грн.

2.3.11. Від 60,00 см. до 79,99 см. включно;

30 грн.

630 грн.

580 грн.

530 грн.

490 грн.

2.3.12. Від 80,00 см. і більше.

35 грн.

650 грн.

600 грн.

550 грн.

500 грн.

**Для Роздрібного безбалансового відділення №1 в м.Київ, Роздрібного безбалансового відділення №46 в м.Київ, Лівобережного відділення ПАТ ПІБ в м. Київ, Роздрібного безбалансового відділення "ВІП - Центр" в м. Київ,
Обласне відділення ПАТ ПІБ в м.Одеса
2.3.1. До 7,00 см. включно (з шириною до 13,00 см (включно))

-

-

-

-

-

2.3.2. До 9,99 см. включно;

10 грн.

300 грн.

226,5 грн.

180 грн.

150 грн.

2.3.3. Від 10,00 см. до 14,99 см. включно;

14 грн.

400 грн.

380 грн.

330 грн.

300 грн.

2.3.4. Від 15,00 см. до 19,99 см. включно;

15 грн.

450 грн.

410 грн.

370 грн.

350 грн.

2.3.5. Від 20,00 см. до 24,99 см. включно;

18 грн.

500 грн.

450 грн.

400 грн.

380 грн.

2.3.6. Від 25,00 см. до 29,99 см. включно;

20 грн.

550 грн.

540 грн.

520 грн.

480 грн.

2.3.7. Від 30,00 см. до 34,99 см. включно;

22 грн.

600 грн.

580 грн.

530 грн.

510 грн.

2.3.8. Від 35,00 см. до 44,99 см. включно;

24 грн.

620 грн.

590 грн.

540 грн.

520 грн.

2.3.9. Від 45,00 см. до 49,99 см. включно;

28 грн.

640 грн.

610 грн.

550 грн.

530 грн.

2.3.10. Від 50,00 см. до 59,99 см. включно;

31 грн.

660 грн.

630 грн.

570 грн.

550 грн.

2.3.11. Від 60,00 см. до 79,99 см. включно;

32 грн.

680 грн.

650 грн.

600 грн.

580 грн.

2.3.12. Від 80,00 см. і більше.

37 грн.

700 грн.

680 грн.

630 грн.

600 грн.

В день укладення
договору

Готівкою в касу від фізичної
особи

2.4.

Банк повертає сплачену Наймачем плату за користування індивідуальним сейфом в разі дострокового припинення дії Договору внаслідок ліквідації/ реорганізації філії/відділення. Плата підлягає поверненню за фактичну
кількість днів, які залишились у відповідності до Тарифів згідно Договору (3)

2.5.

Заставна плата на погашення збитків Банку, пов’язаних із
заміною замка в зв’язку з втратою/пошкодженням ключа
(комплекту ключів 2 од.) або пошкодженням замка (кодового
замка)/дверці від сейфа для всіх відділень ПАТ
4
«Промінвестбанк» ( )

1 400,00 грн.

Сплачується під час
укладення договору
оренди
індивідуального
банківського сейфу

Готівкою в касу від фізичної
особи

2.6.

Неустойка за порушення строку звільнення сейфу

Сплачується під час
звернення клієнта за
цінностями. Якщо
клієнт має намір
За кожен прострочений день звільнення сейфу та нездачі ключів, з розрахунку 150 % від суми орендної плати
Готівкою в касу від фізичної
продовжити
за день
особи
користування цим
сейфом, попередній
договір розривається і
укладається новий.
ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

3
3.1.

Надання довідок / виписок стосовно споживчих кредитів,
наданих клієнтам до 01.08.2011 р. (за один документ):

3.2.

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

3.3.

Обмін придатних до обігу банкнот (обігових монет) гривні
одного номіналу на банкноти/обігові монети/розмінні монети
іншого номіналу (за одну операцію, тільки для національної
валюти України).

3.4.

250,00 грн.

В момент здійснення
операції

Готівкою в касу від фізичної
особи

В момент здійснення
операції

Готівкою в касу від фізичної
особи

В момент здійснення
операції

Готівкою в касу від фізичної
особи

Не стягується

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

Надання дублікатів: касових документів, розрахункових та
інших документів (за один документ)
По операціях давністю до 1 року;

75,00 грн.

По операціях давністю більше 1 року

150,00 грн.
ПОСЛУГИ ІНКАСАЦІЇ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

4
4.1.

Перевезення готівкових коштів фізичних осіб для розміщення
на депозитний вклад та/або цінностей в індивідуальний сейф
у ПІБ

4.2.

Перевезення готівкових коштів фізичних осіб з ПІБ

4.3.

Перевезення цінностей фізичних осіб з ПІБ

500 грн. за годину
0,1% від суми перевезення, але не менше 1000 грн. за годину

З ПДВ. Комісія
Готівкою в касу від фізичної
сплачується одночасно
особи
з наданням послуги

1 000 грн. за годину

Примітки:
Надання послуг, зазначених в даних Тарифах, передбачає бездоговірні відносини, тобто послуги надаються без відкриття поточного рахунку.
Комісія, сплачена за виконану операцію, у разі ануляції клієнтом останньої поверненню не підлягає.
Комісія за переказ коштів сплачується в національній валюті України за курсом НБУ на день проведення операції.
*Комісія може відрізнятись від стандартної і залежати від умов укладених договорів ПАТ Промінвестбанк про прийом платежів з підприємствами-отримувачами. Про розмір комісії можна дізнатись в установі банку перед здійсненням
платежу.
**Для Роздрібного безбалансового відділення №1 в м.Київ, Роздрібного безбалансового відділення №46 в м.Київ, Лівобережного відділення ПАТ ПІБ в м. Київ, Роздрібного безбалансового відділення "ВІП - Центр" в м. Київ, Обласне
відділення ПАТ ПІБ в м.Одеса

***Ширина сейфів понад 13 см., крім зазначених в п. 2.3.1.
(1) В п.3.4 "Строк оренди" один місяць дорівнює 1-му календарному місяцю.
(2) При укладанні договору оренди на термін менше 1-го календарного місяця, розрахунок здійснюється за кількість календарних днів користування сейфом.
(3) Строк оренди, що залишився – кількість повних місяців, починаючи з місяця припинення дії Договору згідно укладеної угоди про розірвання до місяця (включно), на який припадає закінчення строку дії Договору.
(4) Сума застави повертається Клієнту після припинення строку дії Договору, якщо протягом періоду дії Договору не сталося однієї з подій: втрати ключа або псування замка. У випадку втрати ключа та псування або аварійного
відкривання замка грошова застава списується, як компенсація Банку (за один ключ/замок), в т.ч. ПДВ
Інші операції без відкриття поточного рахунку, не зазначені в даних Тарифах, не здійснюються.

