Додаток № 2 до
Протоколу Тарифного Комітету
ПАТ "Промінвестбанк" №4 від 01.08.2019 р.

Тарифи комісійної винагороди за надання банківських послуг за операціями в національній та іноземній валютах Клієнтам – Фізичним особам
(Тарифна програма "Універсальний поточний рахунок")
Назву тарифної програми "Поточний рахунок для здійснення операцій за банківським депозитом
("рахунок для виплат)" змінено на "Універсальний поточний рахунок".
Тарифи діють з 01.09.2019
№ з/п

Перелік банківських послуг (операцій)

Розмір комісійної винагороди
Національна валюта

Іноземна валюта

Строки (періоди)
оплати

Спосіб оплати комісійної винагороди

Розрахункове обслуговування рахунку

1
Відкриття рахунку Клієнта (за один рахунок в одній валюті) (1)

не тарифікується

-

-

1.2.

Закриття рахунку Клієнта (за один рахунок в одній валюті) (12)

Сума залишку коштів на рахунку, але не більше 1000 грн/37
USD/ 34 EUR/ 4 000 RUB

-

-

1.3.

Щомісячна плата за обслуговування неактивного рахунку (за один рахунок в одній
валюті) (11)

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

-

-

1.4.

Нарахування процентів на залишок коштів на поточному рахунку, % річних

Щомісяця, в день
відкриття рахунку*

Автоматичне зарахування на поточний
рахунок

1.1.

Готівкове поповнення поточного рахунку в відділеннях мережі ПАТ "Промінвестбанк"
власником рахунку та довіреною особою

2.2.

Готівкове поповнення поточного рахунку у відділеннях мережі ПАТ "Промінвестбанк"
третіми особами (2)
з поточних рахунків фізичних осіб в мережі
Банку (в т.ч. з власних рахунків)
від фізичних осіб з інших банків

2.4.

Безготівкове зарахування коштів на
поточний рахунок фізичної особи (6):

від юридичної особи та/або фізичної особисуб'єкта підприємницької діяльності (крім
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 населення на підставі
укладених договорів між Банком та
зазначеними органами/ фондами;
повернення вкладу (депозиту) та/або
відсотків по ньому)

Безготівкове зарахування 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 населення на підставі
укладених договорів між Банком та зазначеними органами/ фондами; повернення вкладу
(депозиту) та/або відсотків по ньому.

до 5000,00 грн. /200,00 дол. США/200,00
євро/10 000,00 рос. рублів

З поточного рахунку на власний рахунок, відкритий в ПАТ "Промінвестбанк"

4.2.

З поточного рахунку на рахунок іншої
фізичної особи в ПАТ Промінвестбанк (8)

Готівкою в касу від фізичної особи

не тарифікується

не тарифікується

-

-

0,50%

0,50%

В момент здійснення
операції

Безготівково, автоматичне списання з рахунку

1%

0,50%

В момент здійснення
операції

Безготівково, автоматичне списання з рахунку

не тарифікується

не тарифікується

-

-

Не тарифікується

-

-

В момент здійснення
операції

Для національній валюти - безготівково,
автоматичне списання з рахунку. Для іноземнії
валюти - оплата комісій здійснюється 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. В день
здійснення операції.

Не тарифікується

0,30%

0,30%

З поточного рахунку на рахунок юридичної
особи та/або фізичної особи -суб’єкта
підприємницької діяльності в ПАТ
Промінвестбанк

не тарифікується

не тарифікується

-

-

до 10 000,00 грн.

не тарифікується

не тарифікується

-

-

від 10 000,01 грн.

не тарифікується

не тарифікується

-

-

до 10 000,00 грн.

не тарифікується

Послуга не надається

-

-

від 10 000,01 грн.

не тарифікується

Послуга не надається

-

-

0,1% + 10 грн. макс. 600 грн.

20 дол. США/20 євро/1500
рос. рублів

В день здійснення
операції (за кожне
доручення)

Для переказів в національній валюті безготівково, автоматичне списання з рахунку.
Для переказів в іноземній валюті - оплата комісій
здійснюється 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. В день здійснення
операції.

В день звернення та
подання пакету
документів

Готівкою в касу від фізичної особи/безготівково

В день здійснення
операції (за кожне
доручення)

Безготівкове списання з рахунку

З поточного рахунку на рахунок іншої фізичної особи (в т.ч. власний) в інший банк (5)

4.5.

З поточного рахунку на рахунок юридичної особи та/або фізичної особи -суб’єкта
підприємницької діяльності в інший банк (5)

4.6.

Перевірка документів, що підтверджують
операцію зі здійснення переказу в межах
встановленого законодавством ліміту (за
кожне звернення)(10)

0,1% + 10 грн. макс. 600 грн.

20 дол. США/20 євро/1500
рос. рублів

для всіх клієнтів, окрім держателів пакетної
пропозиції «PIB PERFECT»

2500,00 грн. (без ПДВ)

для держателів пакетної пропозиції «PIB
PERFECT»

1500,00 грн. (без ПДВ)
Сервісні послуги:

5

5.1.

-

В момент здійснення
операції

Безготівкові перекази з поточних рахунків фізичних осіб в мережі відділень банку:

4
4.1.

4.4.

-

Послуга не надається

В касах ПАТ "Промінвестбанк" (9)
від 5000,01 грн. /200,01 дол. США / 200,01
євро / 10 000,01 рос. рублів

4.3.

не тарифікується
0,5% (мін. 5 грн.)

Видача готівкових коштів:

3

3.1.

0,10%

Зарахування коштів на поточний рахунок:

2
2.1.

2.3.

0,50%

Купівля безготівкової іноземної валюти за заявами Клієнтів за гривню (за одну операцію)
(3)

0,4% від суми операції, мін. 250,00 грн.

5.2.

Продаж безготівкової іноземної валюти за заявами Клієнтів за гривню (за одну
операцію)(3)

5.3.

Конверсійні операції в безготівковій валюті (обмін однієї іноземної валюти на іншу
іноземну валюту) (за одну операцію) (4)

5.4.

Надання довідки про наявність Поточного рахунку (в т.ч. по вкладному (депозитному)
рахунку), залишок коштів на рахунку українською/англійською мовою (за довідку)

5.5.

0,4% від суми операції, мін. 250,00 грн.

Безготівкове списання з рахунку

0,4% від суми валюти, що конвертується, мін. 10 дол.США/10
євро/600 рос.рублів
75 грн.

Надання інших довідок, довідок про суму нарахованих відсотків та утриманих податків з
нарахованих відсотків за період (в т.ч. по вкладним (депозитним) рахункам) за запитом
клієнта (надається не пізніше ніж через п'ять банківських днів) (за довідку)

В момент здійснення
операції

Готівкою в касу від фізичної особи

В момент здійснення
операції

Готівкою в касу від фізичної особи

150,00 грн.

Надання виписок (дублікатів виписок) з поточних рахунків та додатків до них, дублікатів
касових документів, розрахункових та інших документів, в тому числі - копій SWIFTповідомлень на паперовому носії (за один документ):
5.6.

В день здійснення
операції (за кожне
доручення)

За попередній місяць;

В момент здійснення
операції

не стягується

По операціях давністю до 1 року;

75,00 грн.

По операціях давністю більше 1 року.

150,00 грн.

Готівкою в касу від фізичної особи

Розшук (запит), уточнення, повернення, анулювання, зміна умов і реквізитів переказів,
підтвердження проведених переказів, залишків за рахунками (за запит):
за операціями проведеними в межах Банку

не тарифікується

не тарифікується

за операціями проведеними за межі Банку

50,00 грн.

50,00 дол.США/ 50,00 євро
/2500 рос. рублів

5.7.

Для переказів в національній валюті безготівково, автоматичне списання з рахунку.
Для переказів в іноземній валюті - оплата комісій
здійснюється 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
Комісія сплачується у
оплатою комісій Клієнтом, шляхом утримання
валюті переказу (за кожен
Банком суми комісії з коштів в національній
запит)
валюті, які отримані від продажу іноземної
валюти, без зарахування їх на поточний рахунок
Клієнта в національній валюті.

–

Примітки:
*Якщо дата виплати % припадає на вихідний або святковий день, виплата нарахованих процентів здійснюється в перший робочий день після вихідних
**Послуга надається з 15.02.2017 р.
***Комісії, зазначені в даних Тарифах, сплачуються за проведення типових операцій. Банк залишає за собою право на отримання додаткової комісійної винагороди за проведення операцій, що потребують спеціального обслуговування або несуть особливі
ризики для Банку.
****Комісія, сплачена за виконану операцію, у разі ануляції клієнтом останньої поверненню не підлягає.
*****За відсутності коштів в достатньому обсязі Банк може відмовити у проведенні операцій.
****** 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.
(1) Відкриття поточного рахунку Клієнта здійснюється в валютах: національна валюта (UAH), іноземна валюта (USD, EUR, RUB).
(2) На довірених осіб тарифікація не розповсюджується.
(3) Операції з купівлі та продажу валюти на МВРУ здійснюються за умови наявності на поточному рахунку клієнта в національній валюті коштів для сплати комісії у необхідному розмірі.
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.
(4) При здійсненні операції з конвертації валюти 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.
(5) Перекази в іноземній валюті здійснюються в порядку визначеному законодаством України.
(6)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.
(7) Тариф діє з 27 вересня 2017 року.
(8) Послуга в іноземній валюті надається у випадках визначених законодавством України.
(9) 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.
(10) Застосовується до валютних операцій резидентів, які згідно законодавства здійснюються в межах лімітів, та інформація про які вноситься до автоматизованої інформаційної системи НБУ «Ліміти валютних операцій».
(11) 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. 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.
(12) З 01.09.2019 року комісія утримується при закритті Поточного рахунку за заявою Клієнта, та за умови якщо Клієнт не забрав залишок коштів на такому Поточному рахунку в день подання заяви про закриття Поточного рахунку.

