
зміни/доповнення - виділено кольором (згідно Наказу №78-Н від 27.12.2016 р.)

№ Операція

1.1. Відкриття рахунку

1.2. Мінімальний початковий внесок на рахунок

1.3.1. Внесення готівки через касу банку на рахунок

1.3.2. Зняття готівки з рахунку через касу банку1

-
за умови, що кошти надійшли на рахунок з рахунку в банку (кредит, іменні та 
ордерні чеки)

- в сумі до 100 UAH/20 USD/20 EUR/20 GBP /600 RUB при закритті рахунку

1.3.3. Комісія за проведення розрахунків по неактивних рахунках Клієнтів3

1.4. Безготівкове поповнення поточного рахунку

1.5.
Повернення суми вхідного платежу (або його частини) на прохання Клієнта 
Першого Українського.

1.6.
Платіж Клієнта Першого Українського на користь Клієнта Першого 
Українського (стягується з відправника платежу)

1.7.
Платіж Клієнта Першого Українського на користь Клієнта іншого банку 

(стягується з відправника платежу, якщо не вказано інше)1.

1.7.1.
Платіж Клієнта Першого Українського на користь Товариства Червоного 
Хреста України.

1.8.
Обробка вихідного платежу з неповними або неточними інструкціями за 
ініціативою Клієнта

1.9. Анулювання вихідного платежу, який пройшов обробку, але не відправленого

1.10. Зміна умов або повернення вихідного платежу

1.11.
Проведення розслідувань по вхідних платежах на користь Клієнта Першого 
Українського унаслідок відсутності реквізитів або невірного їх вказання

1.12. Комісія за термінове проведення платежу (день в день)

3Неактивним вважається поточний рахунок, залишок власних коштів Клієнта на якому не перевищує 1000грн (або еквівалент згідно з курсом НБУ на дату утримання комісії) на дату проведення аналізу неактивності рахунку, за яким протягом
останніх 12 і більше місяців не проводилися такі операції: зняття / внесення готівкових коштів, безготівкова оплата товарів і послуг, безготівкове перерахування / зарахування коштів, за винятком операцій ініційованих Банком (зарахування коштів /
утримання комісії, штрафів, пені). Крім рахунків, які використовуються для виконання зобов'язань клієнтом / Банком по інших продуктах Банку (депозити, овердрафти, кредити та інші). У випадках якщо залишок коштів на поточному рахунку менше 
10 грн (або еквівалент), комісія встановлюється в розмірі залишку на даному поточному рахунку.

Входить до вартості відкриття рахунку

50 UAH додатково до комісії за платіж п.1.7.

1% від суми

10 UAH

4. Перший Український Міжнародний Банк не несе відповідальності за затримки, помилки, неправильне розуміння і т. д., що виникають внаслідок неясних, неповних або неточних інструкцій Клієнтів.

5.Податки, збори, мита, телекомунікаційніта поштові витрати Першого Українського та інших банків, комісіїбанків-кореспондентів і міжнародних платіжних систем VISA Internationalчи MasterCard International,а також непередбачені витрати, при
наявності таких, стягуються додатково (комісії банків-кореспондентів при зарахуванні на рахунок додатково не стягуються).

1%, мін. 2 UAH

Касове обслуговування
Входить до вартості відкриття рахунку

100 UAH

нема

Входить до вартості відкриття рахунку

10 UAH (або еквівалент) в місяць

Іноземні валюти

6.Операції по рахунках Клієнта проводяться в межах фактичного залишку коштів на рахунку, якщо інше не обумовлено в договорі про відкриття рахунку. Комісійна винагорода за проведення операцій, а також витрати, що виникають при цьому,
стягуються в гривневому еквіваленті або у валюті операції в порядку, визначеному законодавством України. При необхідності перерахунку комісій і витрат з іноземних валют в інші валюти застосовується поточний курс НБУ даної валюти до
іноземних валют на день здійснення операції.

7.Перший Український Міжнародний Банк проводить всі операції тільки з дотриманням законодавстваУкраїни, а при міжнародних операціях, також з урахуваннямміжнародних правил, угод і практики. Банк має право відмовитися від проведення
операції, яка, на його думку, порушує чинне законодавство. 

8.Послуги Банку «Перевипуск ПІН», «Зміна ПІН в банкоматах Банку», «Перевипуск картки за ініціативоюКлієнта», «Підключення до сервісу«Інтернет-банкінг», річне обслуговування і випуск скретч-картки з паролями», «Підключення до сервісу
SMS-банкінг і річне обслуговування» не є об'єктом оподаткування ПДВ у зв'язку з тим, що такі послуги відповідно до Постанови Правління Національного Банку України №400 від 15.11.2011р. є операціями з розрахунково-касового
обслуговування.

Розділ 1. Відкриття та обслуговування поточних рахунків
Гривня

5 UAH

2  Комісія банку-кореспондента, у разі її оплати відправником, стягується додатково в розмірі 50 UAH

Входить до вартості відкриття рахунку Входить до вартості відкриття рахунку

1 Комісійна винагорода сплачується Клієнтом Банку виключно в національній валюті України, за офіційним курсом НБУ обміняної валюти на день такої сплати. Суми понесених Банком витрат при виконанні відповідного доручення Клієнта 
стягуються додатково.

-

Оформлення

Платежі

Входить до вартості відкриття рахунку

У рублях 2% від суми, для інших валют 1%, мін. екв. 2 USD

Входить до вартості відкриття рахунку

Входить до вартості відкриття рахунку

25 UAH

150 UAH

100 UAH

Входить до вартості відкриття рахунку

Входить до вартості відкриття рахунку

Не надається

Не надається

Не надається

Входить до вартості відкриття рахунку

1,5% від суми, мін. екв. 30 USD2

Входить до вартості відкриття рахунку

30 UAH

250 UAH

Тарифи Першого Українського на обслуговування Клієнтів-фізичних осіб, діють з 28.12.2016 р.

Тарифи Першого Українського на обслуговування фізичних осіб

Загальні положення

Тариф комісійної винагороди за виконання доручень Клієнтів–фізичних осіб Першим Українським Міжнародним Банком застосовується на таких умовах:

1.Встановлення ставок тарифів проводиться на розсуд Першого Українського. Зазначені ставки Тарифу є мінімальними. Банк може змінювати встановлені ставки для кожної конкретної операції або встановлювати особливий порядок розрахунківу
випадку окремої домовленості між Першим Українським Міжнародним Банком і Клієнтом. 

2. Тариф може бути змінений або доповнений відповідно до умов договору.

3. Ставки Тарифу застосовуються тільки до операцій, які здійснюються у звичайному порядку. Перший Український Міжнародний Банк залишає за собою право стягувати спеціальну та додаткову комісію, коли виконання операції вимагає
додаткового обсягу робіт, що виникли не з вини Першого Українського Міжнародного Банку. 



Міцний З вершками1 Блек Платинум1 Прем'єр1

Visa Gold 
Chip/MasterCard 
Gold Chip PayPass

Visa Platinum 
Chip/MasterCard 

Platinum Chip 
PayPass

Visa Platinum Black 
Chip/MasterCard 

World Chip PayPass

Visa Infinite Chip/ 
MasterCard World 

Elite Chip

2.1.1.

2.1.1.1.

2.1.1.2.

2.1.1.3.

-

-

-

2.1.1.4.

2.1.1.5.

2.1.1.6.

2.1.1.7.

- - -

- - -

2.1.1.8. - -

2.1.1.9.

- - - -

- - - -

2.1.1.10. Підключення власника рахунку до послуги Priority Pass4,9 - -

2.1.1.11. - -

2.1.1.12. - -

2.1.1.13.

- - -

- - -

- - -

2.1.1.14. - - -

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

- 1 500 UAH 5 000 UAH

2.1.5.

-

-

-

-

2.1.6.
0,5% від суми, мін. 5 

UАН
0,3% від суми, мін. 5 

UАН

2.1.7.

- -

-

- 2 000 UAH

2.1.8.

- 15 UAH 15 UAH 15 UAH 15 UAH

- 25 UAH 25 UAH 25 UAH 25 UAH

- 75 UAH 75 UAH 75 UAH 75 UAH

- 300 UAH 300 UAH 300 UAH 300 UAH

- не надається 500 UAH 500 UAH 500 UAH

- не надається не надається 1 000 UAH 1 000 UAH

- не надається не надається не надається 2 000 UAH

Підключення та річне обслуговування системи дистанційного обслуговування рахунку Клієнта «ПУМБ online» для проведення 
операцій за допомогою сервісу «ПУМБ online» 

Visa Gold Chip/MasterCard Gold Chip PayPass/MasterCard Selective Gold Chip

Відкриття в рамках Пакета додаткового поточного рахунку в іноземній валюті (на вибір з доступних валют USD, EUR, GBP, 
RUB) з можливістю використання ЕПЗ на власника пакета

Випуск і річне обслуговування картки Visa Gold Chip / MasterCard Gold Chip PayPass / MasterCard Selective Gold Chip та ПІН для 

проведення РКО Клієнтів (без додаткових послуг8)

Випуск і річне обслуговування картки Visa Platinum Black Chip / MasterCard World Chip PayPass та ПІН для проведення РКО 

Клієнтів (без додаткових послуг 8)

Випуск і річне обслуговування картки Visa Infinite Chip та ПІН для проведення РКО Клієнтів (входить туристичне страхування 
від компанії Visa з покриттям до 1 млн. дол.США – п.2.1.1.7.)

3 Вартість поліса страхування включена до вартості пакета послуг. Відвідування VIP-залів аеропортів оплачуються Клієнтом відповідно до умов укладеного з клієнтом договору про видачу та обслуговування карт Priority Pass.

Термін дії картки (основної та додаткової в пакеті)
Оформлення та обслуговування пакету послуг, в т.ч .:

2 В рамках пакетів «З вершками», «Блек Платинум», «Прем'єр» Клієнту відкривається до 2-х рахунків у різних валютах на вибір Клієнта, до кожного з відкритих рахунків випускається платіжна карта, що відповідає за типом основній картці Пакета

Оренда індивідуального сейфу¹⁰

60 UAHРічне обслуговування додаткового сервісу руху коштів по рахунку Клієнта «SMS-банкінг»

1 000 UAH

Visa Platinum Chip/MasterCard Platinum Chip PayPass

6 З повним списком партнерів, які входять в мережу банкоматів "Радіус" можна ознайомитися на сайті www.pumb.ua

Зняття готівки з використанням картки в АТМ:

1Тарифи за надання послуг, які не включені в пакет, надаються відповідно до Тарифів Першого Українського на обслуговуванняфізичних осіб. Вартість оформлення та обслуговування пакета послуг оплачується 1 раз на рік. У разі несплати комісії за обслуговування пакету послуг на
наступний рік використання, Банк здійснює тимчасове блокування БПК. Після оплати Клієнтом комісії в повному розмірі, дія БПК буде відновлена.  

Visa Classic Unembossed Debit/MasterCard Standard Unembossed Debit (персоніфікована)

Visa Classic Chip Debit/MasterCard Standard Chip Debit

-

-

5 000 UAH на рік

-

Visa Platinum Chip/MasterCard Platinum Chip PayPass

входить до вартості обслуговування пакета 
послуг

Проведення розрахунків Клієнтів персональними менеджерами зі списання та зарахування грошових коштів за всіма видами 
розрахунків у національній та іноземній валютах

Відкриття поточного рахунку з можливістю використання ЕПЗ в UAH (з можливістю в пакетах «З вершками», «Блек Платинум», 
«Прем'єр» відкриття на вибір другого поточного рахунку в будь-якій одній з доступних валют USD, EUR, GBP, RUB)2

-Послуга «Консьєрж-сервіс» на ім'я довіреної особи, в т.ч. ПДВ*****

Випуск і річне обслуговування основної картки та ПІН-коду для проведення РКО Клієнтів (в пакеті «Міцний» – 1 картка рівня 
Пакета; в пакетах: «З вершками», «Блек Платинум», «Прем'єр» – по 1 картці рівня Пакета до кожного рахунку (п.2.1.1.1.)

Надання послуги «Повернення комісії"**, в рамках якої в наступному місяці стягнення комісії за щомісячне обслуговування 
Пакета послуг не здійснюється:

Підключення до послуги «Консьєрж-сервіс Платиновий», в т.ч. ПДВ9

В пакеті «Блек Платинум» – за програмою «FBC-Р»3 (страхове покриття до 30 тис.дол.США)

В пакеті «Прем'єр» – FBC BP3 (страхове покриття до 50 тис.дол.США) і/або страхування від компанії Visa (страхове покриття до 
1 млн. дол.США) для власників карт Visa Infinite Chip

в банкоматах мережі «Радіус»6, АКБ «Укрсоцбанк», ВАТ «ВТБ Банк»

7 Оплата комісії здійснюється в гривнях за курсом НБУ на дату оплати комісії.

¹⁰Для власниікв пакету "Прем'єр" у вартість оренди індивідуального сейфу на термін від 1 року включається вартість оренди індивідуального сейфу додаткового місяця

Випуск і річне обслуговування додаткової картки та ПІН-коду до неї (понад 5 додаткових карт в пакетах «Блек Платинум», 

«Прем'єр», без додаткових послуг8):

10 000 UAH на рік

Підключення та річне обслуговування послуги регулярного переказу коштів (Standing order)

Річне обслуговування сервісу руху коштів по рахунку Клієнта «SMS-банкінг» (в пакеті «З вершками» 2 договори: до основного 
рахунку в UAH і до другого рахунку, відкритого в іноземній валюті; в пакетах «Блек Платинум», «Прем'єр» до 5 договорів на 
надання доступу до сервісу)

Пакети послугОперації та послуги, що включаються в пакет

40 UAH на місяць

Підключення до послуги «Консьєрж-сервіс Прем'єр», в т.ч. ПДВ9

3 роки

Розділ 2. Відкриття та обслуговування платіжних карток і карткових пакетів для проведення операцій по рахунках Клієнтів, відкритих у ПАТ «ПУМБ» 

2.1. Тарифи по Пакетах послуг в національній валюті* для приватних Клієнтів Банку.

Поліс медичного страхування і допомоги при поїздках за кордон*****:

20 UAH на місяць

Назва

-

Випуск і річне обслуговування додаткової БПК та ПІН-коду до неї на власника рахунку або довірену особу:

У пакетах «Міцний», «З вершками»  – не надається

Тип основної картки

У пакеті «Блек платинум» Visa Platinum Black Chip/MasterCard World Chip PayPass (включаючи проведення розрахунків Клієнта 
персональними менеджерами зі списання та зарахування грошових коштів за всіма видами розрахунків у національній та 
іноземній валютах - п.2.1.1.11., і на вибір: поліс туристичного страхування і допомоги при поїздках за кордон – First Bank Card 

Platinum3 п.2.1.1.7., або підключення до послуги «Консьєрж-сервіс Платиновий» п.2.1.1.9.9, або видача картки Priority Pass3,9)

У пакеті «Прем'єр» Visa Infinite Chip/ MasterCard World Elite Chip (включаючи проведення розрахунків Клієнта персональними 
менеджерами зі списання та зарахування грошових коштів за всіма видами розрахунків у національній та іноземній валютах – 

п.2.1.1.11.., підключення до послуги «Консьєрж-сервіс Прем'єр» – п.2.1.1.9.9, поліс туристичного страхування від компанії Visa 

для власників карт Visa Infinite та видача картки Priority Pass3,9)

№

Відкриття поточних рахунків для безготівкових перерахувань (до 5-ти рахунків у будь-якій з доступних валют: UAH, USD, EUR, 

GBP, RUB)5

Поліс страхування майнових інтересів власника карткового рахунку (в пакетах: «Блек Платинум», «Прем'єр» – 1 поліс на вибір до 
одного з основних рахунків)*****

Послуга «Консьєрж-сервіс» на ім'я користувача пакету послуг, в т.ч. ПДВ******

Visa Classic Unembossed Instant Issue Debit/MasterCard Standard Unembossed Instant Issue Debit (попередньо надрукована) 

8 До додаткових послуг відносяться: страховий поліс для виїзду за кордон, «Консьєрж-сервіс», картка Priority Pass.

5 З тарифами розрахунково-касового обслуговування «поточного рахунку для безготівкових перерахувань» можна ознайомитися у Підрозділі 2.15.

в банкоматах інших банків за межами України7

Безготівкове поповнення поточного рахунку з можливістю використання ЕПЗ, для рахунків у національній валюті

Випуск і річне обслуговування додаткових БПК типу Classic Chip, Gold Chip, Platinum Chip на власника рахунку або довірену 
особу та ПІН до неї (до 5-ти карток):

Visa Classic Chip Debit/MasterCard Standard Chip Debit

300 UAH

в банкоматах  Першого Українського
входить до вартості обслуговування пакета послуг

1,5% + 5 UAH          

1% від суми, мін. 5 UАН

Visa Platinum Black Chip/MasterCard World Chip PayPass

1,5% + екв. 4 USD

Visa Gold Chip/MasterCard Gold Chip PayPass/MasterCard Selective Gold Chip

мінімальний розмір суми щомісячних безготівкових розрахунків по БПК в ТСС, після досягнення якої надається послуга 
«Повернення комісії»

4 Видача картки Priority Passна ім'я власника рахунку; Крім видачі карти Priority Passна ім'я власника рахунку, послуга включає в себе: для власників пакету "Блек Платинум" - 4 відвідування VIP-залів аеропортів на рік; для власників пакету "Прем'єр" - 10 відвідувань на рік, з
урахуваннямвартості 1-го такого відвідування - 421,2 UAH (в т.ч. ПДВ) у межах послуги. ВідвідуванняVIP-залів аеропортів, не включені до вартості послуги, оплачуються Клієнтом окремо відповідно до умов укладеного з Клієнтом договору про видачу та обслуговування карт Priority
Pass

Visa Infinite Chip (входить туристичне страхування від компанії Visa з покриттям до 1 млн. дол.США – п.2.1.1.7.) / MasterCard 
World Elite Chip

100 UAH

в банкоматах інших банків на території України7

9 Вартість послуги становить 0,01 UAH у т.ч. ПДВ, послуга не входить до вартості Пакету та сплачується окремо.



2.2.1.

2.2.1.1.

2.2.1.2.

2.2.1.3.

2.2.1.4.

2.2.2.

2.2.3.

-

-

-

-

2.2.4.

-

-

-

-
1 Оплата комісії здійснюється в гривнях за курсом НБУ на дату оплати комісії.

2.3.1.

-

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

-

-

-

-

2.3.5.

-

-

-

1 Оформляється за умови відсутності у Клієнта поточного рахунку з можливістю використання ЕПЗ у валюті депозиту в ПАТ "ПУМБ".

2 Оплата комісії здійснюється в гривнях за курсом НБУ на дату оплати комісії.

2.4.1.

2.4.1.1.

2.4.1.2.

2.4.1.3.

2.4.1.4.

2.4.2.

2.4.3.

2.4.3.1.

-
2.4.3.2.

-

-
2.4.4.

-

-

-
1 Оплата комісії здійснюється в гривнях за курсом НБУ на дату оплати комісії.

2.5.1.

2.5.1.1.

2.5.1.2.

2.5.1.3.

2.5.1.4.

-

-

2.5.1.5.

власником рахунку

Внесення готівки в касі Банку на поточний рахунок з можливістю використання ЕПЗ

третьою особою

Входить до вартості тарифу п.2.5.5.

3 роки

Підключення та річне обслуговування системи дистанційного обслуговування рахунку Клієнта «ПУМБ online» для проведення 
операцій за допомогою сервісу «ПУМБ online» 

Visa Classic Unembossed Debit/MasterCard Standard Unembossed Debit (персоніфікована)

2.5. Тарифи за Пакетом послуг «Кредитний», «Кредитний - 0», які було оформлено з 09.11.2015 р.1

в банкоматах  Першого Українського

1,5% + 5 UAH

200 UAH на рік

Зняття готівки з використанням картки в АТМ:

Тариф

3 роки

Термін дії картки
№

Назва

Тип основної картки

Оформлення та обслуговування пакету послуг, в т.ч .:

Міцний

Тип основної картки

Зняття готівки з використанням картки:

2.4. Тарифи за Пакетом послуг «Кредитний», які було оформлено до 08.11.2015 р. включно

3 роки

60 UAH

Visa Classic Unembossed Instant Issue Debit/MasterCard Standard Unembossed Instant Issue Debit (попередньо надрукована) 15 UAH

Visa Classic Unembossed Debit/MasterCard Standard Unembossed Debit (персоніфікована)

Оформлення та обслуговування пакету послуг, в т.ч .:

Термін дії картки

Річне обслуговування сервісу руху коштів по рахунку Клієнта «SMS-банкінг» 

3 роки

№

Зняття готівки з використанням картки:

входить до вартості обслуговування рахунку
в банкоматах мережі «Радіус», АКБ «Укрсоцбанк», ВАТ «ВТБ Банк» 

в банкоматах інших банків на території України2 1,5% + 5 UAH

Термін дії картки

Visa Classic Unembossed Instant Issue Debit/MasterCard 
Standard Unembossed Instant Issue Debit (попередньо 

надрукована)

Випуск і річне обслуговування основної картки та ПІН для проведення РКО Клієнтів

Visa Classic Unembossed Instant Issue Debit/MasterCard 
Standard Unembossed Instant Issue Debit (попередньо 

надрукована) 

Випуск і річне обслуговування основної картки та ПІН для проведення РКО Клієнтів

2.3. Тарифи за Пакетом послуг «Депозитний» (UAH, USD, EUR)1

№

Відкриття поточного рахунку з можливістю використання ЕПЗ

30 UAH; для зарплатних Клієнтів Банку - 1 UAH

Річне обслуговування сервісу руху коштів по рахунку Клієнта «SMS-банкінг» 

в банкоматах інших банків за межами України2 1,5% + екв. 4 USD

Випуск і річне обслуговування додаткової картки та ПІН-коду до неї:

Підключення та річне обслуговування системи дистанційного обслуговування рахунку Клієнта «ПУМБ online» для проведення операцій за допомогою 
сервісу «ПУМБ online» 

в банкоматах мережі «Радіус», АКБ «Укрсоцбанк», ВАТ «ВТБ Банк» 

Visa Classic Chip Debit/MasterCard Standard Chip Debit

Visa Gold Chip/MasterCard Gold Chip PayPass

входить до вартості обслуговування пакета послуг

Visa Classic Unembossed Instant Issue Debit/MasterCard Standard Unembossed Instant Issue Debit (попередньо надрукована)

Випуск і річне обслуговування додаткової картки та ПІН-коду до неї:

2.2. Тарифи за Пакетами послуг в іноземній валюті (USD, EUR, RUB, GBP)*

Відкриття поточного рахунку з можливістю використання ЕПЗ

в банкоматах інших банків на території України1

Підключення та річне обслуговування системи дистанційного обслуговування рахунку Клієнта «ПУМБ online» для проведення 
операцій за допомогою сервісу «ПУМБ online» 

Операції та послуги, що включаються в пакет Пакети послуг

25 UAH

75 UAH

для поточних рахунків у національній валюті (UAH) з можливістю використання ЕПЗ понад встановлений ліміт (50 000 UAH / місяць)

75 UAH

в банкоматах мережі «Радіус», АКБ «Укрсоцбанк», ВАТ «ВТБ Банк» 

Безготівкове поповнення поточного рахунку з можливістю використання ЕПЗ

1% від суми, мін. 5 UАН

входить до вартості обслуговування рахунку

КредитнийНазва Кредитний 0

Термін дії картки
Оформлення та обслуговування пакету послуг, в т.ч .:

Visa Gold Chip/MasterCard Gold Chip PayPass/MasterCard Selective Gold Chip 300 UAH

Річне обслуговування сервісу руху коштів по рахунку Клієнта «SMS-банкінг» 60 UAH

Операції та послуги, що включаються в пакет Тариф

Тип основної картки

№

15 UAH

25 UAH

для поточних рахунків у національній валюті (UAH) з можливістю використання ЕПЗ в рамках встановленого ліміту (50 000 UAH / місяць) входить до вартості відкриття рахунку

Підключення та річне обслуговування системи дистанційного обслуговування рахунку Клієнта «ПУМБ online» для проведення операцій за допомогою 
сервісу «ПУМБ online» 

в банкоматах та касах Першого Українського

Випуск і річне обслуговування основної картки та ПІН для проведення РКО Клієнтів

Річне обслуговування додаткового сервісу руху коштів по рахунку Клієнта «SMS-банкінг»

1,5% + екв. 4 USDв банкоматах інших банків за межами України1

15 UAH

Тип основної картки

Відкриття поточного рахунку в валюті депозиту з можливістю використання ЕПЗ

входить до вартості обслуговування рахунку

Visa Classic Unembossed Debit/MasterCard Standard Unembossed Debit (персоніфікована)

в банкоматах та касах Першого Українського

MasterCard Standard Unembossed Instant Issue Debit (попередньо надрукована)

Відкриття поточного рахунку з можливістю використання ЕПЗ

Випуск і річне обслуговування основної картки та ПІН для проведення РКО Клієнтів

25 UAH на місяць

Операції та послуги, що включаються в пакет

25 UAH

Visa Classic Chip Debit/MasterCard Standard Chip Debit

Тариф

в банкоматах інших банків на території України1

для поточних рахунків у національній валюті (UAH) з можливістю використання ЕПЗ 1% від суми, мін. 5 UАН

1,5% + екв. 4 USDв банкоматах інших банків за межами України1

Випуск і річне обслуговування додаткової картки та ПІН-коду до неї:

Visa Classic Chip Debit/MasterCard Standard Chip Debit

для приватних Клієнтів Банку:

1,5% + 5 UAH

Річне обслуговування сервісу руху коштів по рахунку Клієнта «SMS-банкінг» 

Visa Classic Unembossed Instant Issue Debit/MasterCard Standard Unembossed Instant Issue Debit (попередньо надрукована)

75 UAH

60 UAH

для зарплатних Клієнтів Банку:

Операції та послуги, що включаються в пакет



2.5.2.

-

2.5.3.

2.5.4.

2.5.5.

-

-

2.5.6.

2.5.7.

2.5.8.

2.5.9.

-

-

-
1 Відкривається при оформлені споживчого кредиту, за умови відсутності у Клієнта діючого пакету послуг "Кредитний" та "Кредитний 0".
2 Оплата комісії здійснюється в гривнях за курсом НБУ на дату оплати комісії.

2.6.1.

2.6.1.1.

2.6.1.2.

2.6.2.

2.6.3.

2.6.4.

2.6.5.

-
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2.6.6.

2.6.7.
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-

2.6.8.

2.6.9.
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-

2.6.10.
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-

2.7.1.

2.7.1.1.

2.7.1.2.

2.7.1.3.

2.7.1.4.

2.7.1.5.

2.7.1.6.

2.7.1.7.

2.7.1.8.

2.7.2.

2.7.3.

-

-

-

-

2.7.4.

2.7.5.

-

-

-

-

-

3 За виключенням переказів на рахунки 2909

1% від суми, мін. 5 UАН

Річне обслуговування додаткового сервісу руху коштів по рахунку Клієнта «SMS-банкінг»

75 UAH

в банкоматах інших банків на території України

2 Оплата комісії здійснюється в гривнях за курсом НБУ на дату оплати комісії.

Оформлення та обслуговування пакету послуг, в т.ч .:

для поточних рахунків у національній валюті (UAH) з можливістю використання ЕПЗ в рамках встановленого ліміту (10 000 UAH / місяць)

3 роки

Відкриття і розрахункове обслуговування поточного рахунку з можливістю використання ЕПЗ в національній валюті

входить до вартості обслуговування пакета 
послуг

власникам рахунку

1 оформляється при обов'язковому пред'явленні свідоцтва про народження дитини у віці від 8 до 18 років на момент оформлення пакету послуг.

Підключення та річне обслуговування системи дистанційного обслуговування рахунку власника пакету «ПУМБ online» для проведення операцій за допомогою сервісу «ПУМБ 
online» 

№

500 UAH

60 UAH

2.7. Пакет «Морський»1

100 UAH на рік

№

Зняття готівки з використанням картки в АТМ:

2 000 UAH

входить до вартості оформлення та  обслуговування пакета послуг

100 UAH на рік

2.6. Пакет послуг "ПУМБ - Touch"

15 UAH

MasterCard Standard Unembossed Debit (персоніфікована)

Переказ Клієнта Банку на користь Клієнта іншого банку

Visa Classic Unembossed Debit/MasterCard Standard Unembossed Debit (персоніфікована)

в банкоматах інших банків за межами України2

входить до вартості обслуговування пакета 
послуг

в банкоматах мережі «Радіус», АКБ «Укрсоцбанк», ВАТ «ВТБ Банк» 

в банкоматах та касах Першого Українського

1,5% + екв. 4 USD

в банкоматах інших банків за межами України2

в банкоматах інших банків за межами України 2

Підключення та річне обслуговування послуги регулярного переказу коштів (Standing order)

Випуск і річне обслуговування додаткової картки та ПІН-коду до неї:

1,5% + 5 UAH

Термін дії основної картки 3 роки

в банкоматах та касах Першого Українського

25 UAH

Примітка: За іншими операціями застосовуються стандартні тарифи банку.

1,5% + екв. 4 USD

Оформлення та обслуговування пакету послуг, в т.ч .:

1,5% + 5 UAH

в банкоматах мережі «Радіус», АКБ «Укрсоцбанк», ВАТ «ВТБ Банк» 

60 UAH

Visa Classic Unembossed Debit/MasterCard Standard Unembossed Debit (персоніфікована)

1% від суми
Переказ Клієнта Банку на користь Клієнта Банку (у тому числі між власникими рахунками Клієнта) у системі дистанційного 

обслуговування «ПУМБ online» 3

Внесення готівки в касі Банку на поточний рахунок з можливістю використання ЕПЗ

третім особам 

Visa Classic Chip Debit/MasterCard 
Standard Chip Debit

в банкоматах інших банків за межами України 2

для поточних рахунків у національній валюті (UAH) з можливістю використання ЕПЗ в рамках встановленого ліміту (50 000 
UAH / місяць)

для поточних рахунків у національній валюті (UAH) з можливістю використання ЕПЗ понад встановлений ліміт (50 000 UAH / 
місяць)

в банкоматах  Першого Українського

Відкриття і розрахункове обслуговування поточного рахунку (у будь-якій одній з доступних іноземних валют на вибір: USD, EUR, GBP, RUB) з можливістю використання ЕПЗ на 
утримувача пакета

300 UAH

1 Пакет «Морський» надається співробітникам флоту і може бути оформлений дружиною (чоловіком) моряка.

75 UAH

25 UAH

в банкоматах інших банків на території України 2

Зняття готівки з використанням картки (після 30-ти календарних днів від дати отримання коштів за споживчим кредитом):

Операції та послуги, що включаються в пакет

1,5% + 5 UAH

Тариф

75 UAH

Випуск і річне обслуговування однієї додаткової картки того ж класу та ПІН до неї на довірену особу:

Тип основної картки

MasterCard Standard Unembossed Debit 
(Blade/Music/Hippie/Hipster

/Scooter/Rapper/Biker/Blonde)

Випуск і річне обслуговування додаткової картки MasterCard Standard Unembossed Debit (Blade / Music / Hippie / Hipster / Scooter / Rapper / Biker / Blonde) та ПІН-коду для 

проведення РКО Клієнтів на ім'я дитини віком від 8 до 18 років1

Тип основної картки

Тариф

Термін дії основної картки

1,5% + екв. 4 USD

в банкоматах  Першого Українського

MasterCard Standard Unembossed Debit (Blade/Music/Hippie/Hipster/Scooter/Rapper/Biker/Blonde)

Підключення та річне обслуговування послуги регулярного переказу коштів (Standing order)

1% від суми, мін. 5 UАН

На ім'я власника рахунку або довірену особу 
Випуск і річне обслуговування додаткової картки та ПІН-коду до неї:

25 UAH

40 UAH

Visa Classic Unembossed Instant Issue Debit/MasterCard Standard Unembossed Instant Issue Debit (попередньо надрукована)

0,5% від сумиБезготівкове поповнення поточного рахунку з можливістю використання ЕПЗ моряків/членів їх сімей

входить до вартості обслуговування пакета 
послуг

15 UAH

Випуск і річне обслуговування основної картки та ПІН-коду для проведення РКО Клієнтів, для поточного рахунку з можливістю використання ЕПЗ в національній валюті

в банкоматах інших банків на території України

Visa Platinum Chip/MasterCard Platinum Chip PayPass

25 UAH

1,5% + екв. 4 USD

75 UAH

Visa Gold Chip/MasterCard Gold Chip PayPass/MasterCard Selective Gold Chip

Visa Classic Chip Debit/MasterCard Standard Chip Debit

Річне обслуговування додаткового сервісу руху коштів по рахунку Клієнта «SMS-банкінг»

Примітка: За іншими операціями застосовуються стандартні тарифи банку.

1,5% + 5 UAH

Підключення та річне обслуговування системи дистанційного обслуговування рахунку власника пакету «ПУМБ online» для проведення операцій за допомогою сервісу «ПУМБ 
online» 

Відкриття поточного рахунку в національній валюті (UAH) з можливістю використання ЕПЗ на власника пакета

Visa Classic Unembossed Instant Issue Debit/MasterCard Standard Unembossed Instant Issue Debit (попередньо надрукована) 

Випуск і річне обслуговування основної картки та ПІН-коду для проведення РКО Клієнтів

Випуск і річне обслуговування основної картки та ПІН-коду для проведення РКО Клієнтів

для поточних рахунків у національній валюті (UAH) з можливістю використання ЕПЗ понад встановлений ліміт (10 000 UAH / місяць)

Visa Classic Chip Debit/MasterCard Standard Chip Debit

Річне обслуговування сервісу руху коштів по рахунку Клієнта «SMS-банкінг»

Мінімальний розмір суми щомісячних безготівкових розрахунків по БПК в ТСС, після досягнення якої надається послуга 
«Повернення комісії»

-

Випуск і річне обслуговування додаткової картки та ПІН-коду до неї:

MasterCard Standard Unembossed Instant Issue Debit (попередньо надрукована)

1% від суми

15 UAH

входить до вартості обслуговування пакета 
послуг

-
Надання послуги «Повернення комісії"**, в рамках якої в наступному місяці стягнення комісії за щомісячне обслуговування 
Пакета послуг не здійснюється:

Зняття готівки з використанням картки (протягом перших 30-ти календарних днів від дати отримання коштів за споживчим 
кредитом):

2 Оплата комісії здійснюється в гривнях за курсом НБУ на дату оплати комісії.

Зняття готівки з використанням картки в АТМ:

Операції та послуги, що включаються в пакет

в банкоматах мережі «Радіус», АКБ «Укрсоцбанк», ВАТ «ВТБ Банк» 

в банкоматах інших банків на території України 2

Безготівкове поповнення поточного рахунку з можливістю використання ЕПЗ

1,5% + екв. 4 USD

входить до вартості оформлення та  
обслуговування пакета послуг

входить до вартості оформлення та 
обслуговування пакету послуг

MasterCard Standard Chip Debit

Річне обслуговування сервісу руху коштів по рахунку Клієнта «SMS-банкінг» 

15 UAH

Безготівкове поповнення поточного рахунку з можливістю використання ЕПЗ

в банкоматах мережі «Радіус», АКБ «Укрсоцбанк», ВАТ «ВТБ Банк» 

Переказ Клієнта Банку на користь Клієнта Банку (у тому числі між власникими рахунками Клієнта) 3



2.8.1.

2.8.1.1.

2.8.1.2.

2.8.2.

2.8.3.

2.8.4.

2.8.5.

2.8.5.1.

2.8.6.

2.8.7.

2.8.8.

2.8.9.

2.8.9.1.

-

-

-

-

2.8.9.2.

-

-

-

-

2.8.10.

2.8.11.

-

-

-

-

-

2.9.1.

2.9.1.1.

2.9.1.2.

2.9.1.3.

2.9.1.4.

2.9.1.5.

2.9.1.6.

2.9.2.

2.9.3.

-

-

-

-

2.9.4.

-

-

-

2.9.5.

Переказ коштів між рахунками Клієнтів Банку у відділенні ПУМБ

60 UAH

¹ Оформляється в рамках виплати пенсій за договором з ПФ і соціальних виплат.

1,5% + 5  UAH 

Річне обслуговування сервісу руху коштів по рахунку Клієнта «SMS-банкінг»

Випуск і річне обслуговування додаткової картки та ПІН-коду до неї:

1 рік

в банкоматах інших банків на території України

в банкоматах інших банків за межами України2

1%

60 UAH

Зняття готівки з використанням картки:

в банкоматах та касах Першого Українського

3 роки

2 Оплата комісії здійснюється в гривнях за курсом НБУ на дату оплати комісії.

Примітка: За іншими операціями застосовуються стандартні тарифи банку.

Visa Classic Unembossed Debit/MasterCard Standard Unembossed Debit (персоніфікована) 25 UAH

Visa Classic Unembossed Instant Issue Debit/MasterCard Standard Unembossed Instant Issue Debit (попередньо надрукована) 

Visa Classic Chip Debit/MasterCard Standard Chip Debit

1,5% + екв. 4 USDв банкоматах інших банків за межами України2

3 Пакет послуг може бути оформлений також і Клієнтами у межах догову на реалізацію зарплатного проекту.

1,5% + екв. 4 USD

Підключення та річне обслуговування системи дистанційного обслуговування рахунку власника пакету «ПУМБ online»для проведення операцій за допомогою сервісу «ПУМБ
online» 

Зняття готівки в кассі банку без використання ЕПЗ для рахунків в національній валюті 1,5% + 5 UAH

в банкоматах мережі «Радіус», АКБ «Укрсоцбанк», ВАТ «ВТБ Банк» 

в банкоматах інших банків на території України

1,5% + 5 UAH

Безготівкове поповнення поточного рахунку з можливістю використання ЕПЗ
входить до вартості обслуговування пакета 

послуг

Оформлення та обслуговування пакету послуг, в т.ч .:

150 UAH на місяць

Відкриття поточного рахункуз можливістю використання ЕПЗ в UAH (з можливістю в пакеті «ProfIT»відкриття на вибір другого поточного рахункув будь-якій одній з доступних

валют USD, EUR, GBP, RUB)1

Випуск і річне обслуговування основної картки та ПІН-коду для проведення РКО Клієнтів (по 1 картці рівня Пакета до кожного рахунку (п.2.8.1.1.)

1 В рамках пакету «ProfIT» Клієнту відкривається до 2-х рахунків у різних валютах на вибір Клієнта, до кожного з відкритих рахунків випускається платіжна карта, що відповідає за типом основній картці Пакета

2 Оплата комісії здійснюється в гривнях за курсом НБУ на дату оплати комісії.

в банкоматах  Першого Українського

Зняття готівки з використанням картки в АТМ:

входить до вартості обслуговування пакета послуг
в банкоматах мережі «Радіус», АКБ «Укрсоцбанк», ВАТ «ВТБ Банк» 

Тип основної картки

Тариф

Річне обслуговування сервісу руху коштів по рахунку Клієнта «SMS-банкінг» (2 договори: до основного рахунку в UAH і до другого рахунку, відкритого в іноземній валюті)

Термін дії основної картки

в банкоматах інших банків на території України

Входить до вартості тарифу за переказ Клієнта банку на користь Клієнта іншого банку п.2.12.10.

2.8. Пакет послуг "ProfIT" 3

Випуск і річне обслуговування основної картки та ПІН-коду для проведення РКО Клієнтів

Випуск і річне обслуговування однієї додаткової картки того ж класу та ПІН до неї на довірену особу

15 UAH

для поточних рахунків у національній валюті (UAH) та іноземній валюті (USD, EUR, GBP, RUB) з можливістю використання ЕПЗ понад встановлений ліміт (50 000,01 UAH або 
еквівалент для рахунків в іноземній валюті / місяць)

На ім'я власника рахунку або довірену особу 

Відкриття поточного рахунку в національній валюті (UAH) з можливістю використання ЕПЗ на власника пакета

Термін дії основної картки

Річне обслуговування додаткового сервісу руху коштів по рахунку Клієнта «SMS-банкінг»

в банкоматах мережі «Радіус», АКБ «Укрсоцбанк», ВАТ «ВТБ Банк» 

5 000 UAH

1,5% + екв. 4 USD

75 UAH

Підключення та річне обслуговування системи дистанційного обслуговування рахунку власника пакету «ПУМБ online» для 
проведення операцій за допомогою сервісу «ПУМБ online» 

Visa Classic Unembossed Instant Issue Debit/MasterCard Standard Unembossed Instant 
Issue Debit (попередньо надрукована)  або Visa Classic Unembossed 
Debit/MasterCard Standard Unembossed Debit (персоніфікована)

Оформлення та обслуговування пакету послуг, в т.ч .:

75 UAH

Річне обслуговування додаткового сервісу руху коштів по рахунку Клієнта «SMS-банкінг»

2.9. Пакет послуг "Соціальний" 1

№

Операції та послуги, що включаються в пакет

Visa Gold Chip/MasterCard Gold Chip PayPass/MasterCard Selective Gold Chip

Visa Platinum Chip/MasterCard Platinum Chip PayPass

мінімальний розмір суми щомісячних безготівкових розрахунків по БПК в ТСС, після досягнення якої надається послуга «Повернення комісії»

15 UAH

Visa Classic Unembossed Debit/MasterCard Standard Unembossed Debit (персоніфікована)

300 UAH

500 UAH

Підключення та річне обслуговування послуги регулярного переказу коштів (Standing order)

№

Найменування операції / послуги Тариф

Процентна ставка по поточному рахунку з можливістю використання ЕПЗ (нарахування відсотків на позитивний залишок коштів 

на рахунку)3 8% річних

3 Нараховується на позитивний залишок (власні кошти Клієнта) на суму від 1000,00 UAH, для рахунків відкритих на умовах пакету послуг "Соціальний" з 09.11.2015 р.

для поточних рахунків у національній валюті (UAH) та іноземній валюті (USD, EUR, GBP, RUB) з можливістю використання ЕПЗ в рамках встановленого ліміту (50 000,00 UAH 
або еквівалент для рахунків в іноземній валюті / місяць)

Visa Classic Unembossed Instant Issue Debit/MasterCard Standard Unembossed Instant Issue Debit (попередньо надрукована) 

входить до вартості обслуговування пакета 
послуг

в банкоматах та касах Першого Українського

Тип основної картки Visa Gold Chip/MasterCard Gold Chip PayPass

Випуск і річне обслуговування додаткової картки та ПІН-коду до неї:

Надання послуги «Повернення комісії"**, в рамках якої в наступному місяці стягнення комісії за щомісячне обслуговування Пакета послуг не здійснюється:

Підключення та річне обслуговування послуги регулярного переказу коштів (Standing order)

Visa Classic Chip Debit/MasterCard Standard Chip Debit

в банкоматах інших банків за межами України2

25 UAH

Примітка: За іншими операціями застосовуються стандартні тарифи банку.



Простий Міцний З вершками2 Блек Платинум2 Прем'єр2

Visa Classic 
Unembossed 

Debit/MasterCard 
Standard 

Unembossed Debit

Visa Classic Chip 
Debit/MasterCard 

Standard Chip Debit

Visa Gold 
Chip/MasterCard 
Gold Chip PayPass

Visa Platinum Black 
Chip/MasterCard 

World Chip PayPass

Visa Infinite Chip/ 
MasterCard World 

Elite Chip

2.10.1.

2.10.1.1.

2.10.1.2.

2.10.1.3.

-

-

-

2.10.1.4.

2.10.1.5.

2.10.1.6. 60 UAH

2.10.1.7.

- - - -

- - - -

2.10.1.8. - -

2.10.1.9. - -

- - - - -

- - - - -

2.10.1.10. - - -

2.10.1.11. - - -

2.10.1.12. - - -

2.10.1.13.

- - - -

- - - -

- - - -

2.10.1.14. - - - -

2.10.2.

2.10.3.

2.10.4. - - -

- - - -

2.10.5.
Ліміт  

200 UAH 
Ліміт  

500 UAH 
Ліміт  

700 UAH 
Ліміт  

5 000 UAH 
Ліміт  

10 000 UAH 

2.10.6.

-

-

-

-

2.10.7.
0,5% від суми, мін. 5 

UАН
0,3% від суми, мін. 5 

UАН

2.10.8.

-

-

- 2 000 UAH

2.10.9.

- 15 UAH 15 UAH 15 UAH 15 UAH 15 UAH

- не надається 25 UAH 25 UAH 25 UAH 25 UAH

- не надається 75 UAH 75 UAH 75 UAH 75 UAH

- не надається не надається 300 UAH 300 UAH 300 UAH

- не надається не надається 500 UAH 500 UAH 500 UAH

- не надається не надається не надається 1 000 UAH 1 000 UAH

- не надається не надається не надається не надається 2 000 UAH

3 В рамках пакетів «З вершками», «Блек Платинум», «Прем'єр» клієнту відкривається до 2-х рахунків у різних валютах на вибір Клієнта, до кожного з відкритих рахунків випускається платіжна карта, що відповідає за типом основній картці Пакета

2Тарифи за надання послуг, які не включені в пакет, надаються відповідно до Тарифів Першого Українського на обслуговування фізичних осіб. Вартість оформлення та обслуговування пакета послуг оплачується 1 раз на рік. У разі несплати комісії за обслуговування пакету послуг на
наступний рік використання, Банк здійснює тимчасове блокування БПК. Після оплати Клієнтом комісії в повному розмірі, дія БПК буде відновлена.  

входить до вартості обслуговування пакета послуг

9.99 UAH на місяць

5 Видача картки Priority Passна ім'я власника рахунку; Крім видачі карти Priority Passна ім'я власника рахунку, послуга включає в себе: для власників пакету "Блек Платинум" - 4 відвідування VIP-залів аеропортів на рік; для власників пакету "Прем'єр" - 10 відвідувань на рік, з
урахуваннямвартості 1-го такого відвідування - 421,2 UAH (в т.ч. ПДВ) у межах послуги. ВідвідуванняVIP-залів аеропортів, не включені до вартості послуги, оплачуються Клієнтом окремо відповідно до умов укладеного з Клієнтом договору про видачу та обслуговування карт Priority
Pass

60 UAH

№

Visa Gold Chip/MasterCard Gold Chip PayPass/MasterCard Selective Gold Chip

1 Для співробітників підприємств / організацій з якими укладено договір на реалізацію зарплатного проекту, в рамках зарплатного проекту комісія за оформлення та обслуговування пакета послуг може стягуватися з підприємства - роботодавця.

Visa Classic Chip Debit/MasterCard Standard Chip Debit

входить до вартості обслуговування пакета 
послуг

1 500 UAH

в банкоматах інших банків за межами України8

мінімальний розмір суми щомісячних безготівкових розрахунків по БПК в ТСС, після досягнення якої 
надається послуга «Повернення комісії»

Надання послуги «Повернення комісії"**, в рамках якої в наступному місяці стягнення комісії за 
щомісячне обслуговування Пакета послуг не здійснюється:

Річне обслуговування додаткового сервісу руху коштів по рахунку Клієнта «SMS-банкінг»

Проведення розрахунків Клієнтів персональними менеджерами зі списання та зарахування грошових
коштів за всіма видами розрахунків у національній та іноземній валютах

в банкоматах інших банків на території України8

Visa Gold Chip/MasterCard Gold Chip PayPass/MasterCard Selective Gold Chip

Послуга «Консьєрж-сервіс» на ім'я довіреної особи, в т.ч. ПДВ*****

Visa Infinite Chip (входить туристичне страхування від компанії Visa з покриттям до 1 млн. дол.США – 
п.2.10.1.7.) / MasterCard World Elite Chip

Випуск і річне обслуговуваннякартки Visa Platinum Black Chip / MasterCard World Chip PayPassта ПІН

для проведення РКО Клієнтів (без додаткових послуг 9)

Visa Classic Chip Debit/MasterCard Standard Chip Debit

¹¹Для власниікв пакету "Прем'єр" у вартість оренди індивідуального сейфу на термін від 1 року включається вартість оренди індивідуального сейфу додаткового місяця

2.10. Тарифи за Пакетами послуг в національній валюті* для зарплатних Клієнтів Банку1

Операції та послуги, що включаються в пакет

Відкриття в рамках Пакета додаткового поточного рахунку в іноземній валюті (на вибір з доступних
валют USD, EUR, GBP, RUB) з можливістю використання ЕПЗ на власника пакета

Безготівкове поповнення поточного рахунку з можливістю використання ЕПЗ, для рахунків у
національній валюті

В пакеті «Блек Платинум» – за програмою «FBC-Р»3 (страхове покриття до 30 тис.дол.США)

У пакеті «Блек платинум» Visa Platinum Black Chip/MasterCard World Chip PayPass (включаючи
проведення розрахунків Клієнта персональними менеджерами зі списання та зарахування грошових
коштів за всіма видами розрахунків у національній та іноземній валютах - п.2.10.1.11.,і на вибір: поліс

туристичного страхування і допомоги при поїздках за кордон – First Bank Card Platinum3 п.2.10.1.7.,або
підключення до послуги «Консьєрж-сервіс Платиновий» п.2.10.1.9.10,або видача картки Priority

Pass3,10)

- 300 UAH

в банкоматах мережі «Радіус»7, АКБ «Укрсоцбанк», ВАТ «ВТБ Банк»

Підключення власника рахунку до послуги Priority Pass5,10

Надання «Автоматичного овердрафту з фіксованою сумою» для зарплатних Клієнтів***

4,99 UAH на місяць

В пакеті «Прем'єр» – FBC BP3 (страхове покриття до 50 тис.дол.США) і/або страхування від компанії 
Visa (страхове покриття до 1 млн. дол.США) для власників карт Visa Infinite Chip

5 000 UAH на рік

Випуск і річне обслуговування додаткової БПК та ПІН-коду до неї на власника рахунку або довірену
особу:

1,5% + екв. 4 USD

Зняття готівки з використанням картки в АТМ:

100 UAH-

Поліс медичного страхування і допомоги при поїздках за кордон*****:

У пакеті «Простий» – не надається; в пакеті «Міцний» – 1картка рівняUnembossed (персоніфікована), в
пакеті «З вершками» – 1 картка рівня Gold Chip до будь-якого з 2х рахунків в пакеті

Відкриття поточного рахунку з можливістю використання ЕПЗ в UAH (з можливістю в пакетах «З
вершками», «Блек Платинум», «Прем'єр» відкриття на вибір другого поточного рахунку в будь-якій
одній з доступних валют USD, EUR, GBP, RUB)3

Підключення до послуги «Консьєрж-сервіс Платиновий», в т.ч. ПДВ10

3 роки

в банкоматах  Першого Українського

1% від суми, мін. 5 UАН

входить до вартості обслуговування пакета послуг

Випуск і річне обслуговування картки Visa Gold Chip / MasterCard Gold Chip PayPass / MasterCard

Selective Gold Chip та ПІН для проведення РКО Клієнтів (без додаткових послуг9)

Випуск і річне обслуговуваннякартки Visa Infinite Chipта ПІН для проведення РКО Клієнтів (входить
туристичне страхування від компанії Visa з покриттям до 1 млн. дол.США – п.2.10.1.7.)

-

Випуск і річне обслуговуваннядодаткової картки та ПІН-коду до неї (понад 5 додаткових карт в пакетах

«Блек Платинум», «Прем'єр», без додаткових послуг9):

Пакети послуг

Підключення до послуги «Консьєрж-сервіс Прем'єр», в т.ч. ПДВ10

10 Вартість послуги становить 0,01 UAH у т.ч. ПДВ, послуга не входить до вартості Пакету та сплачується окремо.

Visa Classic Unembossed Debit/MasterCard Standard Unembossed Debit (персоніфікована)

Visa Classic Unembossed Instant Issue Debit/MasterCard Standard Unembossed Instant Issue Debit 
(попередньо надрукована) 

Visa Platinum Black Chip/MasterCard World Chip PayPass

Оформлення та обслуговування пакету послуг, в т.ч .:

Термін дії картки (основної та додаткової в пакеті)

699 UAH на рік

Підключення та річне обслуговування системи дистанційного обслуговування рахунку Клієнта «ПУМБ 
online» для проведення операцій за допомогою сервісу «ПУМБ online» 

Випуск і річне обслуговуваннядодаткових БПК типу Classic Chip, Gold Chip, Platinum Chipна власника
рахунку або довірену особу та ПІН до неї (до 5-ти карток):

8 Оплата комісії здійснюється в гривнях за курсом НБУ на дату оплати комісії.
9 До додаткових послуг відносяться: страховий поліс для виїзду за кордон, «Консьєрж-сервіс», картка Priority Pass.

Оренда індивідуального сейфу¹¹

1 000 UAH

Поліс страхування майнових інтересів власника карткового рахунку (в пакетах: «З вершками», «Блек 
Платинум», «Прем'єр» – 1 поліс на вибір до одного з основних рахунків)*****

Послуга «Консьєрж-сервіс» на ім'я користувача пакету послуг, в т.ч. ПДВ******

Випуск і річне обслуговування основної картки та ПІН-коду для проведення РКО Клієнтів (в пакеті
«Простий», «Міцний» – 1картка рівня Пакета; в пакетах: «З вершками», «Блек Платинум», «Прем'єр» –
по 1 картці рівня Пакета до кожного рахунку (п.2.10.1.1.)

10 000 UAH на рік

Відкриття поточних рахунків для безготівкових перерахувань (до 5-ти рахунків у будь-якій з доступних

валют: UAH, USD, EUR, GBP, RUB)6

Підключення та річне обслуговування послуги регулярного переказу коштів (Standing order)

Річне обслуговування сервісу руху коштів по рахунку Клієнта «SMS-банкінг» (в пакеті «З вершками» 2
договори: до основного рахунку в UAH і до другого рахунку, відкритого в іноземній валюті; в пакетах
«Блек Платинум», «Прем'єр» до 5 договорів на надання доступу до сервісу)

7 З повним списком партнерів, які входять в мережу банкоматів "Радіус" можна ознайомитися на сайті www.pumb.ua

Назва

Тип основної картки

У пакеті «Прем'єр» Visa Infinite Chip/ MasterCard World Elite Chip (включаючи проведення розрахунків
Клієнта персональними менеджерами зі списання та зарахування грошових коштів за всіма видами
розрахунків у національній та іноземній валютах – п.2.10.1.11..,підключення до послуги «Консьєрж-
сервіс Прем'єр» – п.2.10.1.9.10,поліс туристичного страхування від компанії Visa для власників карт

Visa Infinite та видача картки Priority Pass4,10)

Visa Platinum Chip/MasterCard Platinum Chip PayPass

-

4 Вартість поліса страхування включена до вартості пакета послуг. Відвідування VIP-залів аеропортів оплачуються Клієнтом відповідно до умов укладеного з Клієнтом договору про видачу та обслуговування карт Priority Pass.

6 З тарифами розрахунково-касового обслуговування «поточного рахунку для безготівкових перерахувань» можна ознайомитися у Підрозділі 2.15.

Visa Platinum Chip/MasterCard Platinum Chip PayPass



2.11.1.

2.11.1.1.

2.11.1.2.

2.11.1.3.

2.11.1.4.

2.11.1.5.

2.11.2.

2.11.3.

-

-

-

-

2.11.4.

-

-

-

Морський Блек Платинум Прем'єр

2.12.1.
Внесення готівки в касі Банку на поточний рахунок з можливістю 
використання ЕПЗ

- власникам рахунку

-
третьою особою (повіреним), що діє на підставі довіреності від імені власника 
рахунку (довірителя), засвідченої в порядку встановленому законом, на 
поточний рахунок його власника

- третьою особою в національній валюті

2.12.2.
Внесення готівки через TCR Банку (електронного касира) на поточний 
рахунок з можливістю використання ЕПЗ

- власникам рахунку

-
третьою особою (повіреним), що діє на підставі довіреності від імені власника 
рахунку (довірителя), засвідченої в порядку встановленому законом, на 
поточний рахунок його власника

- третьою особою в національній валюті

2.12.3. Безготівковим перерахуванням2,3

UAH
0,5% від суми, мін. 5 

UАН
0,3% від суми, мін. 5 

UАН

- USD
0,5% від суми, мін. екв. 

5 USD
0,3% від суми, мін. екв. 

5 USD

- EUR
0,5% від суми, мін. екв. 

5 EUR
0,3% від суми, мін. екв. 

5 EUR

- GBP
0,5% від суми, мін. екв. 

5 GBP
0,3% від суми, мін. екв. 

5 GBP

- RUB
0,5% від суми, мін. екв. 

150 RUB
0,3% від суми, мін. екв. 

150 RUB

-
з рахунку фізичної особи (депозитного, поточного з можливістю використання 
ЕПЗ), відкритого в Банку

- з позикових рахунків у Банку

-
заробітної плати, соціальних, пенсійних та інших виплат за договором між 
Банком та юридичною особою

- за системами Western Union, CONTACT, UNIStream, MoneyGram

- на рахунок кредитної картки з пільговим періодом

-
з рахунку Банку: а) з яких-небудь договорів, укладених між власником рахунку 
та Банком; б) за договорами (в т.ч. про прийом платежів), укладеним Банком з 
юридичними особами, фізичними особами-підприємцями

-
з рахунку, Банку за операціями, проведеними через ПТКС, які не належать 
Банку

- Поповнення власного рахунку за допомогою терміналу «Smart Pay» 

-
при зарахуванні коштів після купівлі/продажу іноземної валюти на МВРУ за 
ініціативою Клієнта

2.12.4. Внесення готівки в Cash-in банкоматі 

2.12.5. Зняття готівки з використанням картки:

2.12.5.1. В банкоматах:

2.12.5.1.1.
Для Клієнтів, які підписали анкету-заяву на акцепт Публічної пропозиції та 
обслуговуються в рамках Пакетів послуг:

- в банкоматах  Першого Українського

-
в банкоматах банків-партнерів мережі «Радіус» і банкоматах АКБ 
«Укрсоцбанк», ВАТ «ВТБ Банк» 

- в банкоматах інших банків на території України

- в банкоматах інших банків за межами України1

2.12.5.1.2. Для Клієнтів, які не перейшли на Пакетне обслуговування:

- в банкоматах  Першого Українського

-
в банкоматах банків-партнерів мережі «Радіус» і банкоматах АКБ 
«Укрсоцбанк», ВАТ «ВТБ Банк» 

- в банкоматах інших банків на території України1

- в банкоматах інших банків за межами України1

2.12.5.2. В касі Банку

2.12.5.3.
У касі Банків-партнерів мережі «Радіус» і банкоматах АКБ «Укрсоцбанк», ВАТ 

«ВТБ Банк»1

2.12.5.4. В касах інших банків на території України1

2.12.5.5. В касах інших банків за межами України1

2.12.6. Зняття готівки без використання картки

2.12.6.1. в касі Банку1

- UAH

- USD

- EUR

- GBP

- RUB

2.12.6.2.
в касі Банку в сумі до 100 UAH/20 USD/20 EUR/20 GBP /600 RUB при 
закритті рахунку 

2.12.6.3. через TCR Банку (електронного касира)

Оформлення та обслуговування пакету послуг, в т.ч .:

входить до вартості обслуговування рахунку

1,5% + екв. 4 USD

входить до вартості обслуговування рахунку

1,5% + екв. 4 USD

входить до вартості обслуговування рахунку

входить до вартості обслуговування рахунку

входить до вартості обслуговування рахунку

1% від суми, мін. екв. 150 RUB + 30 UAH

визначається умовами Пакетного обслуговування

1,5% + 5 UAH

визначається умовами Пакетного обслуговування

1% від суми, мін. 5 UАН

Зняття готівки з поточного рахунку з можливістю використання ЕПЗ

входить до вартості обслуговування рахунку

визначається умовами Пакетного обслуговування

 1% від суми, мін. 10 UАН6 входить до вартості обслуговування рахунку

1,5% + 5 UAH

1% від суми, мін. екв. 5 GBP  + 30 UAH

входить до вартості обслуговування рахунку

0,5% від суми

входить до вартості обслуговування рахунку

0,5% від суми, мін. 1 UAH макс. 200 UAH 

входить до вартості обслуговування Пакета послуг

входить до вартості обслуговування рахунку

входить до вартості обслуговування рахунку

0,3% від суми, мін 0,6 UAH макс 200 UAH

1% від суми, мін. екв. 5 EUR +   30 UAH

60 UAH

Річне обслуговування сервісу руху коштів по рахунку Клієнта «SMS-банкінг»

Тариф

Visa Classic Chip Debit/MasterCard Standard Chip Debit

входить до вартості обслуговування пакета послуг

Зняття готівки з використанням картки в АТМ:

в банкоматах  Першого Українського

Підключення та річне обслуговування системи дистанційного обслуговування рахунку власника пакету «ПУМБ online» для 
проведення операцій за допомогою сервісу «ПУМБ online» 

Відкриття поточного рахунку в національній валюті (UAH) з можливістю використання ЕПЗ на власника пакета

Термін дії основної картки

2.11. Пакет послуг "Бюджетник"

Примітка: За іншими операціями застосовуються стандартні тарифи банку.

1,5% + 5  UAH 

25 UAH

входить до вартості обслуговування рахунку

№

в банкоматах мережі «Радіус», АКБ «Укрсоцбанк», ВАТ «ВТБ Банк» 

в банкоматах інших банків на території України

в банкоматах інших банків за межами України2

Тип основної картки

входить до вартості обслуговування рахунку

2 Оплата комісії здійснюється в гривнях за курсом НБУ на дату оплати комісії.

2.12. Розрахунково-касове обслуговування
Пакет послуг

входить до вартості обслуговування рахунку

3 роки

входить до вартості обслуговування рахунку

Visa Classic Unembossed Instant Issue Debit/MasterCard Standard Unembossed Instant Issue Debit (попередньо надрукована) 

1% від суми, мін. екв. 5 USD  + 30 UAH

входить до вартості обслуговування рахунку

Випуск і річне обслуговування додаткової картки та ПІН-коду до неї:

75 UAH

Випуск і річне обслуговування основної картки та ПІН-коду для проведення РКО Клієнтів

1,5% + екв. 4 USD

Найменування операції / послуги

0,5% від суми, мін. 1 UAH макс. 200 UAH 

Решта пакетів7

входить до вартості обслуговування рахунку

Входить до вартості тарифу за поповнення рахунку для виплати заробітної плати та інших виплат1

Підключення та річне обслуговування послуги регулярного переказу коштів (Standing order)

Річне обслуговування додаткового сервісу руху коштів по рахунку Клієнта «SMS-банкінг»

Visa Classic Unembossed Debit/MasterCard Standard Unembossed Debit (персоніфікована)

Поповнення поточного рахунку з можливістю використання ЕПЗ

15 UAH

 ¹ При обов'язковому укладанні з бюджетною організацією договору на реалізацію зарплатного проекту. У разі розірвання з бюджетною організацією договору на реалізацію зарплатного проекту, умови обслуговування по рахунках співробітників такої організації переводяться на 
умови обслуговування пакету послуг "Міцний".

Операції та послуги

Visa Classic Unembossed Debit/MasterCard Standard Unembossed Debit 
(персоніфікована)



2.12.7. Екстрена видача готівки за кордоном1

2.12.8.
Незнижуваний залишок по поточному рахунку з можливістю використання 
ЕПЗ:

- UAH

- USD

- EUR

- GBP

- RUB

2.12.9. Переказ Клієнта Банку на користь Клієнта Банку

2.12.10. Переказ Клієнта Банку на користь Клієнта іншого банку

2.12.10.1. За ініціативою Клієнта

- UAH

- USD1
1,25% від суми, мін. 

екв. 30 USD4

1% від суми, мін. екв. 

30 USD4

- EUR1
1,25% від суми, мін. 

екв. 30 EUR4

1% від суми, мін. екв. 

30 EUR4

- GBP1
1,25% від суми, мін. 

екв. 30 GBP4

1% від суми, мін. екв. 

30 GBP4

- RUB1
 1,25% від суми, мін. 

екв. 600 RUB4

 1% від суми, мін. екв. 

600 RUB4

2.12.10.2. у разі примусового списання

2.12.10.3. на користь Товариства Червоного Хреста

2.12.11.
Переказ грошей через банкомат на рахунки в нац. валюті з можливістю 
використання ЕПЗ, відкриті в Банку

2.12.12.
Переказ грошей через банкомат на поточний рахунок, до якого випущена 
Кредитна картка з пільговим періодом і сервісом оформлення покупок "В 
розстрочку" з можливістю використання ЕПЗ, відкриті в Банку

2.12.13. Платежі через банкомати:

-
на користь одержувача, з яким у Банку укладено договір про прийом платежів 
(крім платежів на користь ПрАТ «Київстар», ПрАТ «МТС УКРАЇНА», ТОВ 
«АСТЕЛІТ», VEGA telecom, ТОВ «Інтертелеком» та ТОВ "ТриМоб")

-
на користь операторів мобільного зв'язку ПрАТ "Київстар", ПрАТ "МТС 
УКРАЇНА", ТОВ "АСТЕЛІТ", VEGA telecom, ТОВ "Інтертелеком" та ТОВ 
"ТриМоб")

-
на користь одержувача, з яким у Банку не укладено договір про прийом 
платежів

- платежі Клієнта Банку на користь Міністерства оборони України

2.12.14. Комісія за термінове проведення платежу (день в день):

- UAH

- USD

- EUR

- GBP

- RUB

2.12.15.
Повернення суми вхідного платежу (або його частини) на прохання Клієнта 
Першого Українського

- UAH

- USD

- EUR

- GBP

- RUB

2.12.16.
Обробка вихідного платежу з неповними або неточними інструкціями за 
ініціативою Клієнта

- UAH

- USD

- EUR

- GBP

- RUB

2.12.17. Анулювання вихідного платежу, який пройшов обробку, але не відправленого

- UAH

- USD

- EUR

- GBP

- RUB

2.12.18. Зміна умов або повернення вихідного платежу

- UAH

- USD

- EUR

- GBP

- RUB

2.12.19.
Проведення розслідувань по вхідних платежах на користь Клієнта Першого 
Українського унаслідок відсутності реквізитів або невірного їх вказання.

- USD

- EUR

- GBP

- RUB

2.12.20. Комісія за проведення розрахунків по неактивних рахунках Клієнтів5

2.12.21.
Процентна ставка по поточному рахунку з можливістю використання ЕПЗ 
(нарахування відсотків на позитивний залишок коштів на рахунку)

екв. 175 USD

3 у разі зарахування суми коштів меншої ніж розмір передбаченої мінімальної комісії, з урахуванням суми залишку коштів по рахунку Клієнта, платіж на картковий рахунок клієнта зараховується у повному обсязі.

-

не надається

200 RUB

1Оплата комісії здійснюється в гривнях за курсом НБУ на дату оплати комісії.

10 UAH (або еквівалент) в місяць

7 якщо умовами Пакетного обслуговування не передбачено інше.

25 UAH

100 UAH

30 UAH

6 не стягується у разі виплати залишків коштів за рахунками на користь спадкоємців.

входить до вартості випуску й річного обслуговування основної картки

не надається

входить до вартості обслуговування рахунку

1,5% від суми, мін. екв. 600 RUB4

5 GBP

 входить до вартості обслуговування пакета 
послуг

150 UAH

4  Комісія банку-кореспондента, у разі її оплати відправником, стягується додатково в розмірі 50 UAH

-

5 Неактивним вважається картковий рахунок, залишок власних коштів клієнта на якому не перевищує 1000 грн (або еквівалент згідно з курсом НБУ на дату утримання комісії) на дату проведення аналізу неактивності рахунку, за яким протягом останніх 12 і більше місяців не
проводилися такі операції: зняття / внесення готівкових коштів, безготівкова оплата товарів і послуг, безготівкове перерахування / зарахування коштів, за винятком операцій ініційованих Банком (зарахування коштів / утримання комісії, штрафів, пені). Крім рахунків, які
використовуються для виконання зобов'язань Клієнтом / Банком по інших продуктах Банку (депозити, овердрафти, кредити та інші). У випадках якщо залишок коштів на картковому рахунку менший, ніж 10 грн (або еквівалент), комісія встановлюється в розмірі залишку на даному
картковому рахунку.

входить до вартості обслуговування рахунку

1% від суми

0% річних

10 UAH

50 UAH додатково до комісії за платіж п.2.12.10.

-

0,45% від суми, мін. 0,5 UАН

входить до вартості обслуговування рахунку

входить до вартості відкриття рахунку

-

Перекази платежів з поточного рахунку з можливістю використання ЕПЗ

1,5% від суми, мін. екв. 30 USD4

1,5% від суми, мін. екв. 30 EUR4

5 UAH

1,5% від суми, мін. екв. 30 GBP4

2 Оплата комісії здійснюється в гривнях за курсом Банку, встановленим на дату стягнення комісії.

1% від суми, мін. 0,5 UАН

250 UAH

входить до вартості обслуговування рахунку

1,5% від суми, мін. 0,5 UАН



Пакет послуг 
"ProfIT"

Інші 
пакети послуг

2.13.1.
Переказ коштів між поточними рахунками з можливістю використання ЕПЗ
Клієнтів, відкритими в Банку

входить до вартості 
обслуговування рахунку

2.13.2. Платежі та переказ коштів по Україні:

- на користь системи WebMoney

- на рахунки, відкриті в іншому банку2 0,5% від суми, мін. 3 
UAH макс. 500 UAH

2.13.2.1.
Приймання та переказ платежів Клієнтів з використанням мобільного додатку
системи дистанційного обслуговування "ПУМБ Онлайн:

-
на користь операторів мобільного зв'язку ПрАТ "Київстар", ПрАТ "МТС
УКРАЇНА", ТОВ "АСТЕЛІТ", VEGA telecom, ТОВ "Інтертелеком", ТОВ
"ТриМоб" і "PEOPLEnet"  та "Комунальних дитячих садків м. Київ"

-

на користь одержувача, з яким у Банку укладено договір про прийом платежів
(крім платежів на користь ПрАТ «Київстар», ПрАТ «МТС УКРАЇНА», ТОВ
«АСТЕЛІТ», VEGA telecom, ТОВ «Інтертелеком», ТОВ "ТриМоб",
"PEOPLEnet", WebMoney та "Комунальних дитячих садків м. Київ")

2.13.2.2.
Приймання та переказ платежів Клієнтів з використанням веб версії системи
дистанційного обслуговування "ПУМБ Онлайн"

-
на користь операторів мобільного зв'язку ПрАТ "Київстар", ПрАТ "МТС
УКРАЇНА", ТОВ "АСТЕЛІТ", ТОВ "ТриМоб"

-

на користь постачальників комунальних послуг (квартплата, опалення, гаряча
та холодна вода, водовідведення, електроенергія, газ, утримання
прибудинкових територій) та постачальників телекомунікаційних послуг та
послуг доступу до мережі інтернет та інші телекомунікаційні послуги

- на користь постачальників інших послуг, що пропонуються до сплати

2.13.3.
Приймання платежів для погашення кредитів, оформлених в Першому
Українському

2.13.4. Річне обслуговування сервісу руху коштів по рахунку Клієнта «SMS-банкінг» 

2.13.5.

Безготівковий переказ коштів з платіжних карт Visa іMasterCardінших банків
у національній валюті на поточний рахунок Клієнта ПУМБ за допомогою
системи "ПУМБ online" (окрім переказів на рахунки, що обслуговуються на
умовах продукту "Кредитна картка з пільговим періодом і сервісом
оформлення покупок "В розстрочку")

2.14.1. Екстрений випук картки за кордоном1

- Visa Classic Unembossed Debit/Visa Classic Chip Debit

- Visa Gold Chip

- Visa Platinum Chip

- Visa Platinum Black Chip

- Visa Infinite Chip

2.14.2. Перевипуск картки протягом терміну її дії:

2.14.2.1. за ініціативою Клієнта в точці продажу Банку

- Visa Classic Unembossed Debit/MasterCard Standard Unembossed Debit

-
MasterCard Standard Unembossed Debit (Blade / Music / Hippie / Hipster / Scooter / 
Rapper / Biker / Blonde)

- Visa Classic Chip Debit/MasterCard Standard Chip Debit

- Visa Gold Chip/MasterCard Gold Chip PayPass/MasterCard Selective Gold Chip

- Visa Platinum Chip/MasterCard Platinum Chip PayPass

- Visa Platinum Black Chip/MasterCard World Chip PayPass

- Visa Infinite Chip/MasterCard World Elite Chip

2.14.2.2. За ініціативою Банку

-
у випадку, якщо карта забута Клієнтом в банкоматі, або вилучена в результаті 
збою в роботі банкомату

2.14.3.
Доплата за терміновий випуск/перевипуск основної/додаткової картки для 
точок продажів банку:

- у РЦ та відділеннях рошташованих у м. Києві (протягом 2-х діб)

- інші відділення та РЦ (протягом 5-ти діб)

2.14.4.
Оформлення картки в регіональному центрі/відділенні, відмінному від 
регіонального центру/відділення, в якому була замовлена карта

2.14.5. Перевипуск ПІН-коду 

2.14.5.1. Доплата за терміновий випуск ПІН-коду:

- РЦ в г. Киев, розташований за адресою Андріївська 4 (протягом дня) 

- інші відділення та РЦ (протягом 2 днів)

2.14.6. Блокування картки:

2.14.6.1. без постановки в міжнародний стоп-лист

2.14.6.2. з постановкою в міжнародний стоп-лист на 2 тижні1

-
Visa Classic Unembossed Debit/MasterCard Standard Unembossed Debit 
(персоніфікована)

- Visa Classic Chip Debit/MasterCard Standard Chip Debit

- Visa Gold Chip/MasterCard Gold Chip PayPass/MasterCard Selective Gold Chip

- Visa Platinum Chip/MasterCard Platinum Chip PayPass

- Visa Platinum Black Chip/MasterCard World Chip PayPass

- Visa Infinite Chip / MasterCard World Elite Chip

2.14.7.

Комісія за конвертацію коштів, при здійсненні міжнародних безготівкових 
розрахунків платіжною карткою МПС Visa International в разі, якщо валюта 

транзакції не USD1

2.14.8.
Екстрена видача готівки за кордоном (послуга доступна для карт рівня Black 

Platinum Chip, Infinite Chip) 1

2.14.9. Зміна ПІН в банкоматах Банку

2.14.10. Надання мінівиписки про останні 5 операцій у банкоматах Банку

2.14.12.
Друк чека за запитом з інформацією про залишок грошових коштів на рахунку 
Клієнта в банкоматах Банку

2.14.12.

Надання інформації про залишок грошових коштів на рахунку Клієнта (з 
печаткою та без друку чека) в POS-терміналах і банкоматах інших банків, в т.ч. 

у банках АКБ «Укрсоцбанк» та ВАТ «ВТБ Банк»1

2.14.13.
Річне обслуговування сервісу руху коштів по рахунку Клієнта «SMS-банкінг» 
****

2.14.14. Перевипуск картки Priority Pass, в т.ч. ПДВ

- в період дії

2.14.15.
Підключення та річне обслуговування системи дистанційного обслуговування 
рахунку Клієнта «ПУМБ online» для проведення операцій за допомогою 
сервісу «ПУМБ online»

1 UAH

60 UAH

15 UAH

екв.  40 USD

при переказі коштів з дебетної картки

входить до вартості обслуговування рахунку

Додаткові сервіси «SMS-банкінг», «Priority Pass», «ПУМБ online»

5 UAH

60 UAH

100 UAH

500 UAH

1,5% від суми, мін. 0,5 UАН

-

 екв. 175 USD

250 UAH

30 UAH

1 без врахування коміссії ВАТ "ДІДЖИ" (WebMoney)

60 UАН

входить до вартості обслуговування рахунку

20 UAH

4,9% + 15 UAH

5 UAH

1% від суми

1% від суми

1600 UAH

не надається

1 % від суми транзакції

1% від суми1

БПК

2.13. Тарифікація операцій системи дистанційного обслуговування «ПУМБ online»

1% від суми

Пакети послуг 
"Кредитний" та "Кредитний 0"

1,5% від суми, мін. 0,5 UАН

при переказі коштів з кредитної картки з 
пільговим періодом

800 UAH

4,9% + 15 UAH

1% від суми

входить до вартості обслуговування рахунку

1,9 % від суми, мін. 2 UАН

30 UAH

екв. 0,5 USD

входить до вартості обслуговування рахунку

не надається

екв.  250 USD

2 UАН

2 максимальна сума одного переказу 999 999,99 UAH

20 UAH

240 UAH

2.14. Додаткові послуги

входить до вартості обслуговування рахунку

входить до вартості обслуговування рахунку

Додаткові сервіси в банкоматах



2.14.16. Видача довідки на вивіз валюти за межі України

2.14.17. Видача довідки про наявність рахунку в Банку:

- протягом 2-х годин

- протягом 2-х робочих днів

2.14.18. Видача довідки про наявність рахунку в Банку англійською мовою:

- протягом 2-х годин

- протягом 2-х робочих днів

2.14.19.
Надання дублікатів касових, розрахункових довідок та інших документів, які 
знаходяться в архіві, за запитом Клієнта (за один документ):

- за період, який не перевищує 1 місяця

- за період, який перевищує 1 місяць з дня запиту

2.14.20.
Надання виписок по рахунку за операціями, здійсненими за допомогою сервісу 
«ПУМБ online», в регіональному центрі/відділенні Банку

2.14.21. Видача довідки про відсутність заборгованності

2.14.22. Видача довідки про стан заборгованості по кредиту в Банку

2.14.23. Видача довідки про суму сплачених відсотків за кредитом

2.14.24. Видача довідки про повне погашення кредиту

2.14.25.
Видача довідки про суму утриманого та перерахованого до бюджету ПДФО за 
депозитним рахунком:

- українською мовою

- англійською мовою

2.14.26.

Виконання операцій за розрахунками з використанням ЕПЗ - переказ з 
використанням платіжних карток Visa (технологія VISA Direct) / MasterCard 

(технологія MoneySend) банків України за допомогою сервісу Card-to-Card2

-
Переказ з картки українського банку  на картку українського банку (за 

виключенням банку ПУМБ) за допомогою сервісу Card-to-Card2

-
Переказ з картки українського банку  на картку банку  ПУМБ за допомогою 

сервісу Card-to-Card
2

Прем'єр
2.15.1.

2.15.2.

2.15.2.1.

2.15.2.1.1.

2.15.2.1.2.

2.15.2.2.

-

-

-

-

-

2.15.2.3.

2.15.2.3.1.

2.15.2.3.2.

2.15.2.3.3.

-

-

-

-

-

2.15.2.4.

-

-
1% від суми, мін. екв. 

30 USD2

-
1% від суми, мін. екв. 

30 EUR2

-
1% від суми, мін. екв. 

30 GBP2

-
1% від суми, мін. екв. 

600 RUB2

1 Оплата комісії здійснюється в гривнях за курсом НБУ на дату оплати комісії.

2.16.1.

2.16.1.1.

2.16.1.2.

2.16.1.3.

-

2.16.1.4.

2.16.1.5.

2.16.1.6.

2.16.1.7.

2.16.1.8.

2.16.2.

2.16.3.

-

-

-

-

2.16.4.

2.16.5.

-

2.16.6.

-

-

-

-

-

на позиковий рахунок

UAH

USD1

Поліс страхування майнових інтересів власника карткового рахунку (в пакеті: «З вершками» – 1 поліс на вибір до одного з основних рахунків)*****

Зняття готівки з використанням картки в АТМ:

1,5% + екв. 4 USD

1,25% від суми, мін. екв. 30 GBP2

USD1 0.5% від суми, мін. екв. 5 USD

300 UAH

№

0.5% від суми, мін. екв. 150 RUB

Платежі та Перекази з поточного рахунку Клієнта Банку на користь Клієнта іншого банку:

-

Назва

² Комісія банку-кореспондента, у разі її оплати відправником, стягується додатково в розмірі 50 UAH.

GBP1

2.15. Програма «Поточний рахунок для безготівкових перерахувань» в пакетах «Блек Платинум», «Прем'єр»* 

0.5% від суми, мін. екв. 5 GBP

входить до вартості обслуговування пакета послуг

15 UAH

Назва

Оформлення та обслуговування пакету послуг, в т.ч .:

0,5% від суми, мін. екв. 1 USD

50 UAH

100 UAH

50 UAH

130 UAH

на депозитний рахунок, відкритий в рамках договору строкового банківського вкладу

RUB1

входить до вартості обслуговування пакета послуг

Зняття готівки без використання картки в касі Банку

30 UAH

Послуга «Консьєрж-сервіс» на ім'я користувача пакету послуг, в т.ч. ПДВ******

0,5% від суми, мін. екв. 1 GBP

0,5% від суми, мін. екв. 1 EUR

Розрахунково-касове обслуговування  поточних рахунків «для безготівкових зарахувань»

Внесення готівки в касі Банку на поточний рахунок 

Додаткові сервіси «Перекази Card-to-Card»

входить до вартості обслуговування рахунку

150 UAH

50 UAH

100 UAH

Блек Платинум 

UAH

Найменування операції / послуги

Випуск і річне обслуговування основної картки та ПІН-коду для проведення РКО Клієнтів (в пакеті «З вершками» по 1 картці рівня Пакета до кожного 
рахунку (п.2.16.1.1.)

Visa Gold Chip/MasterCard Gold Chip PayPass/MasterCard Selective Gold Chip

Visa Platinum Chip/MasterCard Platinum Chip PayPass

300 UAH
Випуск і річне обслуговування картки Visa Gold Chip / MasterCard Gold Chip PayPass / MasterCard Selective Gold Chip та ПІН для проведення РКО Клієнтів 

(без додаткових послуг5)

EUR1

входить до вартості обслуговування пакета послуг

Поповнення поточного рахунку

USD1

Підключення та річне обслуговування послуги регулярного переказу коштів (Standing order)

Річне обслуговування сервісу руху коштів по рахунку Клієнта «SMS-банкінг» (2 договори: до основного рахунку в UAH і до другого рахунку, відкритого в 
іноземній валюті)

500 UAH

в інших випадках:

1,25% від суми, мін. екв. 600 RUB2

Відкриття поточних рахунків «для безготівкових зарахувань» без випуску ЕПЗ

2  Комісія утримується з власника платіжної картки з якої здійснюється переказ коштів.

входить до вартості обслуговування пакета послуг

1% від суми

2 UAH

Не стягується

входить до вартості обслуговування рахунку

Тариф в пакеті послуг

Visa Gold Chip/MasterCard Gold Chip PayPass

1 Оплата комісії здійснюється в гривнях за курсом НБУ на дату оплати комісії.

1% від суми + 5 UAH

50 UAH

Надання довідок

0,5% від суми, мін. 10 UАН

1,25% від суми, мін. екв. 30 EUR2

0,5% від суми, мін. 10 UАН

входить до вартості обслуговування пакета послуг

* В рамках пакетів послуг «Блек Платинум», «Прем'єр» Банком можуть бути відкриті поточні рахунки «для безготівкових зарахувань» по одному в кожній з доступних валют (UAH, USD, EUR, GBP, RUB), до вказаних рахунків платіжні картки не випускаються.

Відкриття поточного рахунку з можливістю використання ЕПЗ в UAH (з можливістю в пакеті «З вершками» відкриття на вибір другого поточного 
рахунку в будь-якій одній з доступних валют USD, EUR, GBP, RUB)2

RUB1

в банкоматах  Першого Українського

Випуск і річне обслуговування додаткової картки та ПІН-коду до неї (без додаткових послуг5):

в пакеті «З вершками» – 1 картка рівня Gold Chip до будь-якого з 2х рахунків в пакеті

EUR1

RUB1

699 UAH на рік

Пакети послуг

Відкриття в рамках Пакета додаткового поточного рахунку в іноземній валюті (на вибір з доступних валют USD, EUR, GBP, RUB) з можливістю 
використання ЕПЗ на власника пакета

1,25% від суми, мін. екв. 30 USD2

в банкоматах мережі «Радіус»3, АКБ «Укрсоцбанк», ВАТ «ВТБ Банк»

З вершками1

Visa Classic Chip Debit/MasterCard Standard Chip Debit

входить до вартості обслуговування пакета послуг

№

Поповнення безготівковим перерахуванням

3 роки

GBP1

Випуск і річне обслуговування додаткової БПК та ПІН-коду до неї на власника рахунку або довірену особу:

Підключення та річне обслуговування системи дистанційного обслуговування рахунку Клієнта «ПУМБ online» для проведення операцій за допомогою 
сервісу «ПУМБ online» 

Термін дії картки (основної та додаткової в пакеті)

GBP1

0.5% від суми, мін. екв. 5 EUR

0,5% від суми, мін. екв. 30 RUB

60 UAH

1% від суми, мін. 5 UАН

25 UAH

Річне обслуговування додаткового сервісу руху коштів по рахунку Клієнта «SMS-банкінг»

1,5% + 5 UAH          

75 UAH

Visa Classic Unembossed Instant Issue Debit/MasterCard Standard Unembossed Instant Issue Debit (попередньо надрукована) 

Тип основної картки

Переказ з поточного рахунку Клієнта Банку на користь Клієнта Банку:

EUR1

UAH

в банкоматах інших банків за межами України4

Операції та послуги, що включаються в пакет

Visa Classic Unembossed Debit/MasterCard Standard Unembossed Debit (персоніфікована)

Безготівкове поповнення поточного рахунку з можливістю використання ЕПЗ, для рахунків у національній валюті

в банкоматах інших банків на території України4

2.16. Тарифи по Пакету послуг " З вершками", які було оформлено до 22.11.2015 р. включно.



№

2.17.1.

-

-

2.17.2.

-

-

2.17.3.

-

-

2.17.4.

-

-

2.17.5.

-

-

2.17.6.

-

-

2.17.7.

-

-

2.17.8.

-

-

№

3.1.

-

3.2.

-

-

-

3.3.

3.4.

3.4.1.

-

-

3.4.2.

-

-

3.5.

3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.

3.5.4.

3.6.

-

-

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.11.1.

3.11.1.1. Для власників пакетів послуг "Прем`єр" та "Футболіст"

3.11.1.2. Для власників пакету послуг "Блек Платинум"

3.11.1.3. Для власників решти пакетів

3.12.

3.13.

3,5%

входить до вартості обслуговування рахунку

Входить до вартості обслуговування кредиту

Входить до вартості обслуговування кредиту

протягом 6 місяців з дати здійснення операції

1 Тариф застосовується починаючи не раніше, ніж з 91 дня з моменту реєстрації Клієнта на WEB ресурсі «PAY HUB» за адресою payhub.com.ua та/або з використанням мобільного додатку “Pay Hub”.

2% + 1 UAH

2% + 1 UAH

після 6 місяців з моменту здійснення операції (за кожен місяць)

Відкриття рахунку в системі CardWiz з видачею картки VTM Cach Passport

Входить до вартості випуску і обслуговування картки

***** Надається в рамках агентського договору з ПрАТ "УА СК АСКА"

****** Надається в рамках договору про надання інформаційно - організаційних послуг з ТОВ "Платинум консьєрж"

* Згідно з новими Тарифами, починаючи з 1 лютого 2015 р. банк має право переведення поточних (карткових) рахунків Клієнтів (в т.ч. зарплатних), а також сервісів віддаленого доступу «SMS-банкінг» та Інтернет-банкінг «ПУМБ online»наданих до рахунку, на Пакет послуг
«Міцний». У разі переведення Клієнтів на Пакет послуг «Міцний», банк має право в перший календарний місяць (не залежно від дати переказу) надавати Пакет послуг без оплати за щомісячне обслуговування і стягувати щомісячну плату, починаючи з наступного повного
календарного місяця.

екв. 25 дол. США

5 До додаткових послуг відносяться: страховий поліс для виїзду за кордон, «Консьєрж-сервіс», картка Priority Pass.

екв. 500 USD

2% + 1 UAH   

0,4% від суми +  додаткова комісія2

по картах платіжної системи Visa International

2% мін. 3 UAH

1% + 5 UAH

3,5%

2% мін. 3 UAH

2% мін. 3 UAH

1% + 5 UAH 

Тариф

по поточному рахунку: 

після 12 місяців з дати здійснення операції

Надання виписки:

0,6 UAH за кожну банкноту

екв. 100 дол. США

2% + 1 UAH

Приймання та переказ платежів  із сплати за інші послуги ³  
з використанням платіжних карток VISA/MC банку ПУМБ

2.17. Тарифікація операцій  "PAY HUB"

1Тарифи за надання послуг, які не включені в пакет, надаються відповідно до Тарифів Першого Українського на обслуговуванняфізичних осіб. Вартість оформлення та обслуговування пакета послуг оплачується 1 раз на рік. У разі несплати комісії за обслуговування пакету послуг на
наступний рік використання, Банк здійснює тимчасове блокування БПК. Після оплати Клієнтом комісії в повному розмірі, дія БПК буде відновлена.  

2 В рамках пакету «З вершками» Клієнту відкривається до 2-х рахунків у різних валютах на вибір Клієнта, до кожного з відкритих рахунків випускається платіжна карта, що відповідає за типом основній картці Пакета

50 UAH

Обмін банкнот на розмінні монети (Гривня)

Надання інформації про курс валют НБУ

5 UAH

Видача залишку по картці, виданій в іншому банку1

від 1 000,01 до 100 000 дол. США (чи екв.)

0,01 UAH за 1 монету

після 3 місяців з моменту здійснення операції (за кожен місяць);

протягом 3 місяців з моменту здійснення операції

Видача залишку по картці, виданій в Першому Українському

1% від суми

10 UAH

протягом 6 місяців з моменту здійснення операції

Видача виписки по рахунку в системі  CardWiz

на поточну дату, у тому числі ПДВ

1 % від суми

на архівну дату, у тому числі ПДВ

120 UAH

0,8 % від суми

від 100 000,01 дол. США (чи екв.)

Переоформлення рахунку в системі CardWiz з видачею додаткової картки VTM Cach Passport1

Надання довідки Клієнту Першого Українського про розрахунково-касове обслуговування за попередню дату 5 UAH

Використання VIP-кімнати для обслуговування за ініціативою Клієнта, в т.ч. ПДВ (за кожне звернення)

**** Оплата стягується при підключенні сервісу руху коштів по рахунку Клієнта «SMS-банкінг» до номерів телефонів, відмінних від номера телефону Клієнта, підключеного в рамках Пакета послуг. 

2% + 1 UAH1

2% + 1 UAH1

2% + 1 UAH1

2% + 1 UAH1

3,5%3,5%

Приймання та переказ платежів Клієнтів по сплаті за послуги мобільного зв'язку³
з використанням платіжних карток VISA/MC банку ПУМБ

з використанням платіжних карток VISA/MC інших банків

ТарифНазва операції

WEB інтерфейс 
 «PAY HUB» за адресою 

payhub.com.ua та
Мобільний додаток “Pay Hub”

 для зареєстрованих користувачів

2,5% + 1 UAH

2,5% + 1 UAH

з використанням платіжних карток VISA/MC інших банків

Переказ з використанням платіжних карток VISA/MC банків України за допомогою сервісу "Card to Card"  

переказ з картки ПУМБ або з картки іншого українського банку на картку банку ПУМБ

переказ з картки ПУМБ або з картки іншого українського банку на картку іншого українського банку ³

2 Операція не виконується з використанням карток,  що обслуговуються на умовах продукту "Кредитна картка з пільговим періодом і сервісом оформлення покупок "В розстрочку" в т.ч. тих, які оформлюються одночасно зі Споживчим кредитом на оплату товару, робіт, послуг 
(Додатки 3 та 4 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб).
3   Тариф  за надані послуги є базовим та застосовується у разі, якщо  інший розмір тарифу (або його відсутність) не передбачений договором між ПУМБ та отримувачем грошових коштів (банком отримувача коштів), про що Платник повідомляється безпосередньо перед здійсненням 
операції

Приймання та переказ комунальних платежів: квартплата, опалення, гаряча та холодна вода, водовідведення, електроенергія, газ, 

утримання прибудинкових територій ³
з використанням платіжних карток VISA/MC банку ПУМБ

з використанням платіжних карток VISA/MC інших банків

Приймання та переказ платежів по сплаті за телебачення, інтернет та інші телекомунікаційні послуги ³
з використанням платіжних карток VISA/MC банку ПУМБ

з використанням платіжних карток VISA/MC інших банків

Приймання та переказ платежів по сплаті за залізничні, авіа та автобусні квитки³
з використанням платіжних карток VISA/MC банку ПУМБ

2,5% + 1 UAH

3 З повним списком партнерів, які входять в мережу банкоматів "Радіус" можна ознайомитися на сайті www.pumb.ua

з використанням платіжних карток VISA/MC інших банків

Погашення кредитів фізичних осіб, наданих Клієнту банком ПУМБ

з використанням платіжних карток VISA/MC банку ПУМБ 2

Обов'язковий продаж іноземної валюти в безготівковій формі3:

Входить до вартості випуску і обслуговування картки

по поточному рахунку з можливістю використання ЕПЗ:  

1% від суми внесеної на картку

Входить до вартості п. 1.1.

по картах платіжної системи MasterCard Wordwide

Запити по платежах 1

екв. 5 USD

екв. 50 дол. США

0,5 % від суми

Вилучення з обороту і прийом на перевірку справжності та платіжності сумнівних банкнот (монет) національної валюти, а 
іноземної валюти - на справжність

від 6 до 12 місяців з дати здійснення операції      

Інші операції

5 UAH

2% + 1 UAH   

4 Оплата комісії здійснюється в гривнях за курсом НБУ на дату оплати комісії.

Комісія за оформлення працівниками Банку довіреностей для здійснення операцій по рахунках Клієнта третьою особою.

-

2,5% + 1 UAH

з використанням платіжних карток VISA/MC інших банків

WEB інтерфейс 
 «PAY HUB» за адресою 

payhub.com.ua та
Мобільний додаток “Pay Hub”

 для не зареєстрованих користувачів

2% + 1 UAH   

2% мін. 3 UAH

Розділ 3. Додаткові послуги

з використанням платіжних карток VISA/MC інших банків

Сплата за вільними реквізитами

з використанням платіжних карток VISA/MC банку ПУМБ 2

Примітки до Розділу 2:

Участь Першого Українського в арбітражних і погоджувальних процедурах від імені Клієнта, за кожну транзакцію (сума 
вноситься на поточний рахунок з можливістю використання ЕПЗ в якості незнижуваного залишку до початку процесу на 
підставі заяви Клієнта про участь в арбітражному процесі. У разі позитивного для Першого Українського рішення арбітражної 
комісії, незнижуваний залишок зменшується до початкової величини) комісія сплачується в гривнях за курсом НБУ на день 

сплати комісії, в т.ч. ПДВ.1

*** Автоматичний овердрафт з фіксованою сумою надається Клієнтам, які обслуговуються в ПАТ "ПУМБ" на зарплатних проектах. Також Клієнтам, які обслуговуються в ПАТ "ПУМБ" на зарплатних проектах може бути встановлений ліміт овердрафту в рамках субпродукту
"Автоматичний овердрафт". Більш детально умови надання ліміту овердрафту вказані в Додатку №2 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб.

Операції усередині регіону Європа

2% + 1 UAH   

2% + 1 UAH

екв. 400 USD

Купівля / Продаж іноземної валюти 

Назва операції, що проводиться Банком

0,5 % від суми

Покупка/продаж іноземної валюти в безготівковій формі3:

5 UAH

екв. 400 EUR

0,75 % від суми

5 UAH

до 1 000 дол. США (чи екв.) 1 % від суми

Конверсійні операції в безготівковій іноземній валюті:

** У рамках Сервісу «Повернення комісії» в перший місяць для Клієнтів, які відкривають новий рахунок, комісія за щомісячне обслуговування Пакета буде списуватися в будь-якому випадку, а сервіс «повернення комісії» почне працювати з другої розрахункової дати за підсумками
першого місяця (тобто з другого місяця). Для існуючих Клієнтів, які переводять на пакети існуючі рахунки, послуга «повернення комісії» може працювати з першого місяця, якщо клієнт з дати переходу на Пакетне обслуговування до розрахункової дати розрахується в ТСМ на
відповідну суму. У розрахунок береться безготівковий оборот за місяць з попередньої розрахункової дати (дати відкриття рахунку, списання комісії) до поточної розрахункової дати, при цьому враховуються тільки ті транзакції, за якими пройшло фінансове списання.



№

3.14.1.

3.14.1.1.

3.14.2.

3.14.2.1.

3.14.2.2.

№ Найменування операції

4.1. Зняття готівки з рахунку «цільових надходжень» на користь приватних осіб *

- Одеса

4.2. Прийом на інкасо банкнот іноземних держав (долари США та євро) *

4.3.
Конвертація готівкової іноземної валюти 1 групи класифікатора іноземних
валют**:

- в сумі екв. 5 000 дол. США і менш

- понад еквівалент 5000 дол. США

4.4. Платежі фізичних осіб без відкриття поточного рахунку

4.4.1.
При наявності між банком і одержувачем платежу договору про прийом
платежів (крім платежів на користь ПрАТ «Київстар»,ПрАТ «МТС УКРАЇНА»
та ТОВ «АСТЕЛІТ»)

- Відділення №1 ПАТ «ПУМБ» у м. Дніпропетровськ

- Відділення №1 ПАТ «ПУМБ» у м. Соледар         

4.4.2. Без договору про прийом платежів між банком і одержувачем платежу

- Відділення №1 ПАТ «ПУМБ» у м. Чернігів

- Відділення №1 ПАТ «ПУМБ» у м. Бориспіль 

-
Відділення №1 ПАТ «ПУМБ» у м. Кривий Ріг (за адресою: м. Кривий Ріг,
Дзержинський р-н, вул. XXII Партз’ їзду, 2)

-
Відділення №1 ПАТ «ПУМБ» у м. Слов'янськ (що функціонує за адресою: м.
Слов'янськ, вул. Свободи, 6)

-
Відділення ПАТ «ПУМБ» «Регіональний центр у м. Маріуполь» (за
виключенням ТУК MPL - U18) 

-
Територіально віддалені каси у м. Маріуполь (ТУК MPL - U18,що функціонує
за адресою: м. Маріуполь, вул.Миру, 107)

4.4.2.1. На користь Товариства Червоного Хреста

4.4.2.2. на користь юридичних осіб - благодійних організацій

4.4.2.3. на користь Міністерства оборони України

4.4.2.4. на користь ПАТ "СК «КЛАСІК СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ»

4.4.3.
Платежі фізичних осіб без відкриття поточного рахункуза договорами купівлі-
продажу автомобілівна користь юридичних осіб - продавців автомобілів (в т.ч.
СПД)

4.4.4.
Платежі фізичних осіб без відкриття поточного рахунку за договорами
страхування на користь страхових компаній

-
за договорами страхування наземного транспортного засобу, укладеними в
ПУМБ

4.4.5.
Платежі фізичних осіб без відкриття поточного рахункуза договорами купівлі-
продажу на користь юридичних осіб - продавців нерухомості.

4.4.6.
Платежі фізичних осіб без відкриття поточного рахункуза договорами купівлі-
продажу сільгосптехніки на користь юридичних осіб (Відділення №1 ПАТ
«ПУМБ» в м.Чернігів)

4.5. Платежі фізичних осіб без відкриття поточного рахунку по оплаті за навчання 

- за межі України

- в межах України

4.5.1. Відділення ПАТ «ПУМБ» «Регіональний центр у м. Дніпропетровськ» 

- за межі України

- в межах України

4.6. Грошові перекази за системами переказів (Western Union, Unistream, Contact)

4.7. Зміна умов або повернення вихідного платежу

4.8. Комісія за термінове проведення платежу (день в день)

4.9.
Платежі фізичних осіб - Клієнтів банків-партнерів Першого Українського без 
відкриття поточного рахунку на користь операторів мобільного зв'язку ПрАТ 
«Київстар», ПрАТ «МТС УКРАЇНА» та ТОВ «АСТЕЛІТ»

Не надається

Розрахункове обслуговування клієнтів через систему «Клієнт-Банк», в рік

за комунальні платежі –
1% від суми, мін. 1 UAH

-

Перепідключення до системи «Клієнт-Банк» (з вини клієнта). 

1% від суми, мін. 5 UАН

до 50,00 UAH - 5,00 UAH за платіж,
від 50,01 UAH до 999,99 UAH - 10,00 UAH за 

платіж
від 1 000,00 UAH і більше - 1% від суми платежу

50 USD

150 UAH

3% від суми, мін. екв.15 USD

Не надається

Не надається

Не надається

Не надається

див. п.4.4

3% від суми, мін. екв.15 USD

Не надається

Не надається

Не надається

Не надається

Не надається

Подключення до системи «Клієнт-Банк» 

1% від суми, мін. 5 UАН

входить в комісійну винагороду, що сплачується 
одержувачем платежу

до 100,00 UAH –   2% від суми
від 100,01 UAH 

   – 0,5% від суми мін. 2 UAH 
    (на рахунок Клієнтів Першого Українського)

   – 0,8% від суми мін. 2 UAH 
(на рахунок не Клієнтів ПУМБ)

Не надається

Не надається

Не надається

Не надається

3 Комісійна винагорода сплачується Клієнтом банку виключно в національній валюті України, за курсом здійснення купівлі/продажу іноземної валюти

див. п.4.4

** Оплата комісії здійснюється відповідно до п.6 Загальних положень тарифів.

Не надається

Не надається

за комунальні платежі за Єдиною розрахунковою 
книжкою –

1% від суми, мін. 3 UAH

Не надається

  600 UAH

10 UAH

3.14.  Використання системи «Клієнт-Банк» 4

1.5 % від суми, мін. 0.5 UАН

Касове обслуговування

2 Комісійна винагорода сплачується Клієнтом банку в національній валюті України, за офіційним курсом НБУ обміняної валюти на день сплати. Сума комісії сплачується Клієнтом окремим платіжним дорученням. У разі якщо у банку виникають додаткові витрати при виконанні 
відповідного доручення Клієнта, банком стягується додаткова комісія, розмір якої обумовлюється окремо

Повторне підключення системи «Клієнт-Банк», якщо відключення сталося через несплату клієнтом своєчасно щорічної 
абонплати.

50 UAH

0,1% від суми, мін. 3 UАН

Іноземні валюти

3% від суми, мін. екв.10 USD

до 10 000,00 UAH –                                              – 
1% від суми, мін. 10 UAH,

від 10 000,01 до 50 000,00 UAH –  0,5% від суми,
від 50 000,01 UAH і більше  – 0,3% від суми

(на рахунки не Клієнтів ПУМБ)
0,3% від суми, мін. 5 UAH 

(на рахунки Клієнтів ПУМБ)

Не надається

0,5% від суми, мін. 5 UАН

1% від суми, мін. 15 UАН

0,1% від суми, мін. 3 UАН

входить в комісійну винагороду, що сплачується 
одержувачем платежу

Гривня

Не стягується

Розділ 4. Операції РКО без відкриття рахунку

1% від суми, мін. екв.10 USD

Платежі

Комісії банків-кореспондентів, якщо є такі, стягуються додатково. 

0,5% від суми, мін. 3 UАН

При операції купівлі іноземної валюти сплачується сума збору в ПФ на обов'язкове державне пенсійне страхування.

4 Тарифи тільки для співробітників ФК «Шахтар»-нерезидентів. 

* Оплата комісії здійснюється в гривнях за курсом НБУ на дату оплати комісії.

-

Не надається

1% від суми, мін. 3 UАН

1 UAH

0,1% від суми, мін. 3 UAH макс. 500 UAH

Не стягується

Не стягується

0,1% від суми, мін. 5 UАН

Не надається

70 UAH

Найменування операції, здійснюваної банком

Повторне підключення системи «Клієнт-Банк» 

100 UAH 

Суми понесених Банком витрат при виконанні відповідного доручення Клієнта стягуються додатково.

оплата штрафів за адміністративні порушення 
5% від суми, мін. 15 UAH

1 Оплата комісії здійснюється в гривнях за курсом НБУ на дату оплати комісії.

Не надається

Іноземна валюта

Гривня

платежі на рахунки бюджетних організацій, 
відкриті в ДКУ - комісія не стягується

Не надається 8% від суми

1,5% від суми за домовленістю і за попередньою заявкою

0,2 % від суми, мін. 10 UAH

відповідно до тарифів систем грошових переказів (Western Union, Unistream, Contact)



№

5.1.

5.1.1.

5.1.2. 250 грн./міс. 475 грн./міс 750грн./міс 400 грн./міс. 600грн./міс.

5.2.

5.2.1.

-

-

-

5.2.2.

-

-

5.3.

5.4.

-

-

5.4.1.

5.5.

5.5.1.

Примітка: Тариф 5.1.1. і 5.1.2. застосовуються одночасно в межах одного договору торгового еквайрингу

№

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.9.

6.12.

6.13.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

6.21.

Підготовка виписки з рахунку, інформаційних довідок:

Інформаційні операції

Відкриття рахунку                                                                    

1500,00

101—200 400 UAH за 1 договір

6.11.

Надання інформаційних довідок, виписок по рахунку в цінних паперах, які перебувають у власності Депонента:

300 UAH за 1 договір

* Для готелів 2.1%.

50,00

Тарифи для фізичних осіб, UAH

входить до вартості обслуговування рахункуЗакриття рахунку

Надання виписок, довідок, інформації по проведених операціях депонента, які знаходяться в архіві (за 1 аркуш)

Внесення готівки в касі ПУМБ:  

** Нараховуєтся на всі встановлені POS-термінали Першого Українського 

5,00 за один бланк сертифіката

300,00

-          періодично, за запитом депонента

входить до вартості обслуговування рахунку                                  

Зарахування, списання ЦП (крім державних) на підставі договорів, укладених:

Адміністративні операції

200,00

Підготовка та видача реєстру власників іменних ЦП у разі укладення відповідного договору з власником

Обслуговування розрахунків  по операціям з використанням платіжних карток:

20,00

Обслуговування рахунку в ЦП (на місяць)

-          простим листом або електронною поштою;

- за державними цінними паперами

Комісія Першого Українського, яка утримується з підприємств торгівлі та сфери послуг при виконанні
операцій з переказу коштів на їх користь за допомогою систем дистанційного обслуговування при

оплаті рахунків платіжними картками з використанням  ПТКС/POS-терминалів1:

Комісія за проведення розрахункових операцій з допомогою систем дистанційного обслуговування  –  

ПТКС/POS-терминалів1**

Видача готівки:

POS-термінал, 
придбаний з 2016 р., з 

PIN-PAD 

Назва операції Тариф

-          при проведенні операції; входить до вартості обслуговування рахунку 

300,00

120,00

10,00

50,00

 Найменування операції / послуги
POS-термінал, 

придбаний до 2016 р., 
без PIN-PAD 

POS-термінал, 
придбаний до 2016 р., з 

PIN-PAD 

POS-термінал, 
придбаний до 2016 р., з 

PIN-PAD CNTL з 
безконтактним модулем 

POS-термінал, 
придбаний з 2016 р., 

без PIN-PAD

1.85% 
(крім готелів)*

1% від суми

за картками інших банків

-          кур'єром 60,00

Перерахування коштів (погашення та/або дохід за цінними паперами)

за картками Visa Europe без комісії

Облікові операції по рахунку у цінних паперах 

Розділ 6. Депозитарне обслуговування

За кожний наступний примірник довідки – додатково до вартості довідки 10 UAH

для зарахування на карткові рахунки Клієнтів по карткам, які емітовані банками-партнерами ПУМБ. Без 
ПДВ.

3 UAH

Внесення змін до реквізитів рахунку 100,00

Блокування/розблокування ЦП для забезпечення розрахунків за ЦП за договорами

Зарахування, списання, переказ цінних паперів (ЦП), блокування/розблокування ЦП

Відміна розпорядження на проведення операції

1 Тариф застосовується для підприємств торгівлі і сервісу, в яких встановлено POS-термінал Першого Українського.

Обслуговування облікових операцій за принципом «поставка проти оплати»

6.8.

Зарахування ЦП внаслідок знерухомлення ЦП на пред'явника

входить до вартості обслуговування рахунку

-          рекомендованим листом;

- за всіма цінними паперами, крім державних

0,01% від номінальної вартості ЦП, але не менше 50,00 і не більше 500,00

2Оплата комісії здійснюється в гривнях за курсом НБУ на дату оплати комісії.

Назва депозитарної операції, що здійснюється депозитарною установою (ПАТ "ПУМБ")

за картками MasterCard Int і Visa Int, емітованими банками-нерезидентами

Комісія Першого Українського, яка утримується з підприємств торгівлі та сфери послуг при виконанні
операцій з переказу коштів на їх користь за допомогою систем дистанційного обслуговування при
оплаті рахунків платіжними картками в мережі Інтернет (Інтернет - Еквайринг)

від 2% від суми

6.10.

– у гривні 2% від суми, мін. екв. 2 USD

11—100

Тарифи розраховані за кожну операцію окремо без урахування ПДВ. Вартість послуг не є об'єктом оподаткування ПДВ відповідно до ст.196 "Податкового кодексу України".

Все, що не передбачено даними тарифами, оплачується за додатковою угодою сторін.

  на організаторах торгівлі (по одному договору)

Сума договору/заявки, UAH

40,00

10,00

Облік прав власності на ЦП на рахунках у ЦП (на місяць)                                                                                   

Інші операції

0,1% від суми договору, але не менше 1 000 UAH

*До складу мінімальної комісії не входить вартість послуг реєстратора для ЦП, випущених у документарній формі, та послуг зберігача для ЦП, випущених у бездокументарній формі. У разі не виконання договору комісії з причин, не залежних від Торговця і від Клієнта, комісійна 
винагорода складає не менше 1000 UAH.

201—500

  на неорганізованому ринку (за одним договором)

0,01% від вартості договору, але не менше 10,00 і не більше 250,00                      

Проведення операцій за договорами купівлі/продажу державних ЦП (по одному договору) 0,01% від номінальної вартості ЦП, але не менше 50,00 і не більше 500,00

0,01% від вартості договору, але не менше 200,00 і не більше 1500,00          

Мінімальна величина комісії *

Оформлення документів для обслуговування рахунку в цінних паперах 

Знерухомлення ЦП на пред'явника

до 10

понад 1 000 

501—1000

Кількість укладених договорів Мінімальна величина комісії *

За термінове виконання депозитарних операцій - подвійний тариф.

Архівні документи - це документи, дата виконання яких більше 1 місяца.

Проведення операцій після операційного дня за заявкою депонента (за кожну годину подовження)

0,03% від загальної номінальної вартості, але не менше 50,00 

Засвідчення довіреності, виданої депонентом на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства

6.14.

Розділ 7. Операції з цінними паперами

100 UAH за 1 договір

500 UAH за 1 договір

7.2. Купівля-продаж цінних паперів у фізичних осіб (за договором на організацію скупки цінних паперів)

7.1. Брокерське (комісійна) обслуговування: купівля-продаж цінних паперів за рахунок і за дорученням Клієнта.

*До складу мінімальної комісії не входить вартість послуг зберігача для ЦП, випущених у бездокументарній формі. 

75 UAH за 1 договір

0,02% від суми грошових коштів, але не менше 50,00 і не більше 500,00

Засвідчення довіреності, виданої депонентом на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства (поза офісом ПАТ "ПУМБ") 300,00 за кожну годину 

80,00

Брокерське (комісійне) обслуговування для фізичних осіб

600 UAH за 1 договір

в касі Першого Українського2:

за картками, емітованими Першим Українським без комісії 

за картками, емітованими банками-партнерами Першого Українського

75 UAH

Надання довідки про розрахунково-касове обслуговування за операціями торговельного еквайрингу:

протягом 3 робочих днів 50 UAH

протягом 1 робочого дня

в банкоматі  Першого Українського:

3% від суми

Розділ 5. Еквайрингове обслуговування



7.3.1.

7.3.2.

7.4.1.

7.4.2.

13

20

25

25

25

35

28

28

30

12

15

18

21

21

22

10

15

15

Відділення №23 ПАТ «ПУМБ» у м. Київ 

14820000

21607500

Відділення №1 ПАТ «ПУМБ» у м. Мелітополь

70*325*480

335*430*100  

15

19

23

8437000

11033000

13987500

14927000

26220000

27975000

22612500

450*335*250

15000000

30000000

11306250

12060000

15075000

35

40

6

6

6

10

10

12

18

27270000

34087500

28

35

6

19

45

45

6

6

6

8

8

10

10

8

10

10

28

19

26

26

28

15

19

23

28

м. Мелітополь

75*373*500

335*430*300  

430*325*75

22

43700000

15

м. Вінниця

355*295*440

85*295*440

195*325*480

450*303*75 15

450*350*150

450*350*250

450*350*175

21

30

22620000

28810000

46079000

46625000

69920000

87400000

93250000

Відділення №2 ПАТ «ПУМБ» у м. Вінниця

30

21450*303*200

30420000

380*460*400

450*335*75

450*335*80

* Мінімальна сума грошових коштів для участі в торгах на біржі відсутня

115*295*440

380*460*250

250*373*500

450*335*100

27900000

270*400*290

430*325*300

500*372*500 

18

430*325*300

430*325*100

22

430*325*150

430*325*100

500*372*250

12

11730000

23460000

37200000

46500000

93000000

9461250

7000000

10000000

15000000

30000000

7000000

10000000

13

20

25

450*350*100

340*460*150

15

450*303*150

450*350*200

50 UAH за 1 сертифікат

290*435*200 25230000

31280000

39100000

7875000

11812500

15750000

23625000

27562500

31500000

39375000

10226250

13635000

20452500

Зберігання ощадних сертифікатів

Відділення №15 ПАТ «ПУМБ» у м. Київ 

13

380*460*150

95*325*480

Назва операції

0,1% від обсягу угоди

22

78750000

450*350*50

7.4. Винагорода  за послугою «управління цінними паперами» 

18

500*372*75

500*372*150

25

500*373*500

335*430*75

450*335*500

Відділення ПАТ «ПУМБ» у м. Дніпро

150*373*500

65*295*440

335*430*200  

м. Дніпро

25

31

290*435*75

20

450*200*200

Назва операції

Додаткова винагорода управителя за управління об'єктами управління

Винагорода управителя за управління об'єктами управління

Об'єм скриньок, куб. ммРозмір скриньки, мм (ширина х глибина х висота)

5400000

270*400*60

Тариф

Вартість оренди однієї скриньки на добу1, в UAH (в т.ч. ПДВ)

Для клієнтів, які перебувають на загальних 
умовах банківського обслуговування

Для клієнтів, які перебувають на персональному 
банківському обслуговуванні

16

16

16

Тариф

1% річних від вартості об'єктів управління

Випуск ощадного сертифіката замість втраченого

Тариф

100 UAH

13

25

450*200*100

7.3. Операції з ощадними сертифікатами

м. Київ

7.5.1. Брокерське обслуговування фізичних осіб через сайт Банку

Назва операції

6750000

9000000

13500000

18000000

22500000

6480000

15120000

20520000

31320000

9300000

13950000

Відділення ПАТ «ПУМБ» «Регіональний центр у м. Київ» 

450*200*150

450*200*60

21

13

7.5. Брокерське обслуговування через сайт Банку

20

15% від суми, що перевищує встановлену в договорі прибутковість у % річних (стягується в кінці дії договору та 
інвестиційної декларації)

270*400*190

15

23

26

28

340*460*200

430*325*75

450*303*100

22

Відділення №20 ПАТ «ПУМБ» у м. Київ 

450*350*500

30150000

37687500

75375000

10803750

10920000

14405000

450*335*150

450*335*200

450*350*75

Відділення №21 ПАТ «ПУМБ» у м. Київ 
12

450*303*250

12

430*325*150

145*325*480

15

18

Відділення №19 ПАТ «ПУМБ» у м. Київ

500*372*50 

340*460*250

380*460*500

450*200*250

500*372*200 

Розділ 8. Послуги з користування індивідуальним сейфом-скринькою депозитарного сховища

450*200*75

270*400*140

Відділення №17 ПАТ «ПУМБ» у м. Київ 

340*460*75



8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

340*450*75

Комісія за заміну замка на індивідуальному сейфі-скриньці в разі втрати Клієнтом ключа, в т.ч. ПДВ 

Плата за зберігання майна вилученого з індивідуальних сейфів 

1 Ця операція є об'єктом оподаткування ПДВ відповідно до п.185.1 Податкового кодексу України.

16

19

19

19

19

19

23

23

35

35

35

38

11

13

18

15

325*500*150

10

415*280*150

9

325*500*200

22950000

32500000

 м. Львів 

410*460*150

16250000

24375000

Відділення ПАТ «ПУМБ» «Регіональний центр у м. Одеса»  

У разі якщо строк оренди індивідуального сейфу дорівнює або перевищує 365 днів, але є меншим ніж 455 днів, вартість оренди складає суму, що дорівнює вартості оренди сейфу протягом 365 днів**

** Тариф діє на оренду у наступних відділеннях: Відділення №3 ПАТ «ПУМБ» у м. Кривий Ріг, Відділення  ПАТ «ПУМБ» у м. Миколаїв.

13

16770000

12577500

25080000

28810000

29469000

15

6

9

18

18

12

13

12

16

25

10

13

15

20

12

340*450*100

340*450*150

15300000

22950000

30600000

12

12

13

16

 м. Кривий Ріг 

12502000

14288000

17860000

35720000

12187500

16250000

24375000

32500000

10032000

м. Харків

380*390*90

м. Павлоград

13

500*325*100

10350000

10803750

12187500

90*325*480

13

13

13000000

13

13

13

500*325*200

13800000

10

190*325*480

325*500*100

500*325*150

10

10

380*470*200

31350000

32500000

40625000

43215000

48300000

81250000

14637600

28317600

46930000

11475000

13

18

65*325*480

15

345*400*175

14405000

16250000

20700000

24150000

13338000

10140000

14040000

21840000

29640000

415*280*200

У разі якщо строк оренди індивідуального сейфу дорівнює або перевищує 180 днів, але є меншим ніж 269 днів, вартість оренди складає суму, що дорівнює вартості оренди сейфу протягом 180 днів. У разі, якщо строк оренди
індивідуальногосейфу дорівнює або перевищує 270днів, але є меншим ніж 364дні, вартість оренди складає суму, що дорівнює вартості оренди сейфу протягом 270днів. У разі якщо строк оренди індивідуальногосейфу дорівнює
або перевищує 365 днів, але є меншим ніж 545 днів, вартість оренди складає суму, що дорівнює вартості оренди сейфу протягом 365 днів*

м.Одеса

28

 м. Миколаїв

335*430*300  

345*400*350

340*450*200

41925000

75465000

14522200

10

380*470*80

330*380*250

325*500*150

11

13

16

19

18

25

10

516*325*75

28

Відділення №3 ПАТ «ПУМБ» у м. Львів

15

15

340*450*150 14

325*500*75

подвійна вартість оренди 
однієї скриньки за кожну добу

325*500*500

8

800 UAH

подвійна вартість оренди 
однієї скриньки за кожну добу

18860000

28290000

66764400

12187500

* Тариф діє на оренду у наступних відділеннях:Відділення №2 ПАТ «ПУМБ» у м. Вінниця, Відділення №1 ПАТ «ПУМБ» у м. Мелітополь, Відділення ПАТ «ПУМБ» у м. Дніпропетровськ»,Відділення №3 ПАТ «ПУМБ» у м. Львів, Відділення № 1 ПУМБ у м. Павлоград.

1500 UAH

11475000

24375000

415*280*100

Заставна вартість ключа від індивідуального сейфа-скриньки, для Клієнтів які оформили договір про 
надання в користування індивідуального сейфа( відділення Відділення №2 ПАТ «ПУМБ» у м. Вінниця, 
Відділення №1 ПАТ «ПУМБ» у м. Мелітополь, Відділення №3 ПАТ «ПУМБ» у м. Львів,Відділення № 1 
ПУМБ у м. Павлоград)

415*280*75

15

Плата за користування індивідуальним сейфом після закінчення строку оренди без формлення 
продовження строку діїї договору

28

345*400*150

410*460*100

8715000

11620000

17430000

23240000

19

345*400*100

Відділення №2 ПАТ «ПУМБ»  в м. Харків 

107*380*360

140*325*480

10

325*500*80

380*470*70

Заставна вартість ключа від індивідуального сейфа-скриньки, для Клієнтів які оформили договір про 
надання в користування індивідуального сейфа

1500 UAH

516*325*100

13

13

16

12

12

13

25

12

13

410*460*354

410*460*77

325*500*100

15

10

335*430*100  

10

325*500*250

30

340*450*75

247*380*500

516*325*450

Відділення ПАТ «ПУМБ» «Регіональний центр у м. Миколаїв»  

Відділення ПАТ «ПУМБ» «Регіональний центр у м. Запоріжжя» 

10

330*380*200

516*325*250

18

325*500*200

Відділення №1 ПАТ «ПУМБ» у м. Павлоград 

335*430*200  

345*400*75

18

325*500*75

Відділення №6 ПАТ «ПУМБ»  в м. Харків 

500*325*75

330*380*235

380*470*100

335*430*75

330*380*80

м. Запоріжжя 

207*380*360

Відділення №6 ПАТ «ПУМБ» у м. Кривий Ріг 

Відділення №3 ПАТ «ПУМБ» у м. Кривий Ріг



Persona Standart Persona Club
№

9.1.1.

9.1.1.1. -
входить до вартості 

обслуговування рахунку

9.1.1.2. - -

9.1.1.3. -
входить до вартості 

обслуговування рахунку

9.1.1.4. - -

9.1.1.5.
входить до вартості 

обслуговування рахунку
-

9.1.1.6. -
входить до вартості 

обслуговування рахунку

9.1.1.7. - -

9.1.1.8.

9.1.2. - 100 UAH

Тарифи за ведення 
та обслуговування 
карткового рахунку  

по продукту 
«ВСЕМОЖУ», 

«Кредит на загальні 
цілі», рахунків 
фізичнх осіб, 
наданим 

ПУБЛІЧНИМ 
АКЦІОНЕРНИМ 
ТОВАРИСТВОМ 

«ПЕРШИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ 
МІЖНАРОДНИЙ 
БАНК» в процесі 
реорганізації АТ 

«БАНК 
РЕНЕСАНС 
КАПІТАЛ»

Тарифи за ведення 
та обслуговування 
карткового рахунку 

по продукту 
«ВСЕМОЖУ», 

«Кредит на загальні 
цілі», рахунків 
фізичнх осіб, 
наданим 

ПУБЛІЧНИМ 
АКЦІОНЕРНИМ 
ТОВАРИСТВОМ 

«ПЕРШИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ 
МІЖНАРОДНИЙ 
БАНК» в процесі 
реорганізації АТ 

«БАНК 
РЕНЕСАНС 
КАПІТАЛ», 

Клієнтів, яким були 
відкриті «С» 
рахунки*

Тарифи за ведення 
та обслуговування 
карткового рахунку  

по продукту 
«Картка Фокстрот 

Лояльність»

Тарифи за ведення 
та обслуговування 
карткового рахунку 

по продукту 
«Картка Фокстрот»

10.1.1. Обслуговування поточного рахунку, карткового рахунку та овердрафту

10.1.1.1. Відкриття рахунку

10.1.1.2.
Процент за користування Банком залишками грошових коштів на картовому
рахунку, річних

0% 0% 0% 0%

10.1.1.3. Комісія за обслуговування картки з встановленим овердрафтом

10.1.2. Операції по картковому рахунку:

10.1.2.1.
Внесення готівки в касі Банку на поточний рахунок з можливістю
використання ЕПЗ

- власником рахунку

-
третьою особою (повіреним), що діє на підставі довіреності від імені власника
рахунку (довірителя), засвідченої в порядку встановленому законом, на
поточний рахунок його власника

- третьою особою

10.1.2.1.1. Поповнення рахунку безготівковим перерахуванням

10.1.2.2. Видача готівки: 

10.1.2.2.1. у банкоматах та пунктах видачі готівки Банку:

10.1.2.2.1.1. - в межах залишку коштів на рахунку

10.1.2.2.1.2. - за рахунок кредиту 4,9% + 15 UAH

Входить у вартість
тарифу за переказ
коштів в банкоматі
ПУМБ з поточного
рахунку Клієнта, до
якого випущена
платіжна картка, на інші 
рахунки в нацiональнiй
валютi

4,9% + 15 UAH 4,9% + 15 UAH

10.1.2.2.2. у банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків: 

10.1.2.2.2.1. - в межах залишку коштів на рахунку

10.1.2.2.2.2. - за рахунок кредиту 4,9% + 15 UAH

Входить у вартість
тарифу за переказ
коштів в банкоматі
ПУМБ з поточного
рахунку Клієнта, до
якого випущена
платіжна картка, на інші 
рахунки в нацiональнiй
валютi

4,9% + 15 UAH 4,9% + 15 UAH

-при середньомісячних залишках на рахунках** Клієнта за останні 6 місяців в еквіваленті від 300 000 UAH до 2 500 000 UAH

входить до вартості обслуговування рахунку

-

при невідповідності умовам п. 9.1.1.1, 9.1.1.2,9.1.1.3,9.1.1.4,9.1.1.5,9.1.1.6,9.1.1.7 стягується щомісячна комісія за проведення
розрахунків Клієнтів персональним менеджером зі списання та зарахування грошових коштів за всіма видами розрахунків у
національній та іноземній валютах згідно умов клубно - сервісної моделі персонального банківського обслуговування за кожний
місяць у якому було допущено відхилення від зазначених умов***

** До рахунків Клієнта відносяться: поточні, поточні з можливістю використання ЕПЗ, депозитні рахунки

при оформленні пакету послуг Блек Платинум -

при оформленні пакету послуг Прем'єр

* Аналіз показників здійснюється Банком.

у інших пакетах послуг

Тарифи за ведення та 
обслуговування карткового рахунку по 

продукту "Дебетні картки в 
національній 
валюті"

Входить у вартість тарифу за переказ коштів в банкоматі ПУМБ з поточного рахунку Клієнта, до якого випущена платіжна картка, на інші рахунки в 
нацiональнiй валютi

0%

-

при оформленні депозитного вкладу  на суму в еквіваленті більше 2 500 000 UAH терміном  від 184 днів 

Тарифи

при середньомісячних залишках на рахунках** Клієнта за останні 6 місяців в еквіваленті від 2 500 000 UAH

входить до вартості обслуговування рахунку за умови відповідності п. 9.1.1.1.; 
9.1.1.2.;9.1.1.3.;9.1.1.4.;9.1.1.5.

200 UAH

*** - комісія стягується в усіх пакетах послуг, окрім Блек Платинум та Прем'єр

входить до вартості обслуговування рахунку

входить до вартості обслуговування рахунку

-

Розділ 10. Тарифи по продуктам «ВСЕМОЖУ», «Картка Фокстрот Лояльність», «Картка Фокстрот», "Дебетних карток в національній валюті", наданим 
ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ  «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в процесі реорганізації АТ «БАНК РЕНЕСАНС 

КАПІТАЛ», та інші операції

Persona Elite
Найменування операції

Щорічна комісія за проведення розрахунків Клієнтів персональним менеджером зі списання та зарахування грошових коштів за
всіма видами розрахунківу національній та іноземній валютах згідно умов клубно - сервісноїмоделі персонального банківського
обслуговування*

при оформленні депозитного вкладу  на суму в еквіваленті більше 300 000 UAH терміном від 184 днів

При надходженні на рахунки** Клієнта в еквіваленті понад 30 000 UAH* за кожний із останніх 6 місяців 

Тариф

Входить у вартість тарифу за переказ коштів в банкоматі ПУМБ з поточного рахунку Клієнта, до якого випущена платіжна картка, на інші рахунки в 
нацiональнiй валютi

Входить у вартість тарифу за переказ коштів в банкоматі ПУМБ з поточного рахунку Клієнта, до якого випущена платіжна картка, на інші рахунки в 
нацiональнiй валютi

Входить у вартість тарифу за переказ коштів в банкоматі ПУМБ з поточного рахунку Клієнта, до 
якого випущена платіжна картка, на інші рахунки в нацiональнiй валютi

Операції та послуги

10.1. Тарифи по продуктам «ВСЕМОЖУ», «Картка Фокстрот Лояльність», «Картка Фокстрот», "Дебетних карток в національній валюті", наданим ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ 
ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в процесі реорганізації АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ»

9.1. Персональне банківське обслуговування
Розділ 9. Тарифи на персональне банківське обслуговування

0,5% від суми, мін. 1 UAH макс. 200 UAH

Входить у вартість тарифу за переказ коштів в банкоматі ПУМБ з поточного рахунку Клієнта, до 
якого випущена платіжна картка, на інші рахунки в нацiональнiй валютi

1% від суми, мін. 5 UАН

4,9% + 15 UAH

Входить у вартість тарифу за переказ коштів в 
банкоматі ПУМБ з поточного рахунку Клієнта, 
до якого випущена платіжна картка, на інші 

рахунки в нацiональнiй валютi

-

4,9% + 15 UAH 1,5% + 5 UAH

-



10.1.2.2.3. у банкоматах та пунктах видачі готівки за кордоном: 

10.1.2.2.3.1. - в межах залишку коштів на рахунку

10.1.2.2.3.2. - за рахунок кредиту 4,9% + 15 UAH

Входить у вартість
тарифу за переказ
коштів в банкоматі
ПУМБ з поточного
рахунку Клієнта, до
якого випущена
платіжна картка, на інші 
рахунки в нацiональнiй
валютi

4,9% + 15 UAH 4,9% + 15 UAH

10.1.2.3. Операції в торгівельній мережі в Україні та за кордоном

10.1.2.4.
Перерахування коштів з карткового рахунка на рахунки, відкриті в іншому
банку

10.1.2.4.1. - в межах залишку коштів на рахунку

10.1.2.4.2. - за рахунок кредиту

10.1.2.5.
Переказ грошових коштів в банкоматі ПУМБ з поточного рахунку Клієнта, до
якого випущена платіжна картка, на інші рахунки в нацiональнiй валютi,
вiдкритi в ПУМБ, до яких випущенi не кредитнi картки

10.1.2.6. Перерахування коштів з карткового рахунка на рахунки, відкриті в Банку

10.1.2.6.1. - в межах залишку коштів на рахунку

10.1.2.6.2. - за рахунок кредиту

10.1.3. Додаткові послуги:

10.1.3.1. Інформування про стан рахунку:

10.1.3.1.1.
Використання послуги «SMS-банкінг» (інформування про проведені
операції за картковим рахунком за допомогою sms-повідомлень)

10.1.3.1.2. Надання виписки по рахунку у відділенні Банку

10.1.3.2. Заміна картки: 

10.1.3.2.1. за ініціативою Банка (включаючи через закінчення строку дії)

10.1.3.2.2. за запитом Клієнта (включаючи через втрату/крадіжку, пошкодження та ін.) 20 UAH 20 UAH 20 UAH 20 UAH

10.1.4. Комісія за проведення розрахунків по неактивних рахунках Клієнтів1

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

4,9% + 15 UAH

4,9% + 15 UAH

Входить у вартість тарифу за переказ коштів в банкоматі ПУМБ з поточного рахунку Клієнта, до 
якого випущена платіжна картка, на інші рахунки в нацiональнiй валютi

*** підлягає сплаті разом з погашенням заборгованності

1%

4,9% + 15 UAH

Тарифи

залежно від залишку на рахунку, але не більше 40 UAH

* З 14.11.2016 "С" рахунки обслуговуються на умовах пакету "Кредитний" згідно розділу 2.5 Тарифів

Операції та послуги

SMS інформування  надсилаються тільки Клієнтам, що мають рух за Рахунком впродовж Розрахункового періоду та/або при спробі скористатися карткою . Неотримання або невчасне отримання SMS повідомлення  не звільняє Клієнта від обов'язку сплати Мінімального платежу 
у термін, визначений Договором.

Комісія за здійснення банком розрахункових операцій по перерахуваннюкредитних коштів покупців на
користь підприємств торгівлі

0,5% - 40%**

Відправлення повідомлень про уточнення платіжних реквізитів щодо простроченої заборгованості***

1%
Видача грошових коштів у національній та іноземній валюті готівкою з депозитного рахунку, за умови
їх зарахування на депозитний рахунок безготівковим шляхом через інші банки

* Новий кредитор - юридична особа, якій АТ "БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ" передані права кредитора за кредитним договором.

** Розмір комісії регулюється окремо за договором про співробітництво з підприємством торгівлі.

Перерахування коштів на користь Нового кредитора*, отриманих від платників з метою погашення
заборгованості 

Розрахунковий період – період часу, який встановлюється для кожного окремого Траншу, з метою розрахунку та сплати Заборгованості за ним. Перший Розрахунковий період починається з дати отримання Траншу та закінчується в Розрахункову дату місяця, в якому Транш 
отримано. Кожний наступний Розрахунковий період починається з наступного дня та діє до наступної Розрахункової дати відповідно.

10.2. Інші операції

За іншими операціями застосовуються стандартні тарифи банку.

Входить у вартість тарифу за переказ коштів в банкоматі ПУМБ з поточного рахунку Клієнта, до 
якого випущена платіжна картка, на інші рахунки в нацiональнiй валютi

100 UAH,  або в сумі залишку коштів на рахунку, якщо вона менше 100 UAH

Розрахункова дата – єдина дата, яка встановлена для розрахунку чи сплати Обов’язкового та/або Мінімального платежу і якою є останній робочий день кожного календарного місяця.

Входить у вартість тарифу за переказ коштів в банкоматі ПУМБ з поточного рахунку Клієнта, до якого випущена платіжна картка, на інші рахунки в 
нацiональнiй валютi

4,9% + 15 UAH 1% від суми

Входить у вартість тарифу за переказ коштів в банкоматі ПУМБ з поточного рахунку Клієнта, до якого випущена платіжна картка, на інші рахунки в 
нацiональнiй валютi

4,9% + 15 UAH -

4,9% + 15 UAH 0,45% від суми, мін. 0,5 UАН

Входить у вартість тарифу за переказ коштів в 
банкоматі ПУМБ з поточного рахунку Клієнта, 
до якого випущена платіжна картка, на інші 

рахунки в нацiональнiй валютi

-

-

-

-

10 UAH3 

(або еквівалент) в місяць

Примітки: 

1Неактивним вважається поточний рахунок за яким протягом останніх 6 і більше місяців не проводилися такі операції: зняття / внесення готівкових коштів, безготівкова оплата товарів і послуг, безготівкове перерахування / зарахування коштів, за винятком операцій ініційованих
Банком, в тому числі шляхом договірного списання (зарахування коштів / утримання комісії, штрафів, пені).
2 Оплата комісії здійснюється в гривнях за курсом НБУ на дату оплати комісії.

3 Неактивним вважається картковий рахунок, залишок власних коштів Клієнта на якому не перевищує 1000 грн (або еквівалент згідно з курсом НБУ на дату утримання комісії) на дату проведення аналізу неактивності рахунку, за яким протягом останніх 12 і більше місяців не
проводилися такі операції: зняття / внесення готівкових коштів, безготівкова оплата товарів і послуг, безготівкове перерахування / зарахування коштів, за винятком операцій ініційованих Банком, в тому числі шляхом договірного списання (зарахування коштів / утримання комісії,
штрафів, пені). Крім рахунків, які використовуються для виконання зобов'язань клієнтом / Банком по інших продуктах Банку (депозити, овердрафти, кредити та інші). У випадках якщо залишок коштів на картковому рахунку менше 10 грн (або еквівалент), комісія встановлюється в
розмірі залишку на даному картковому рахунку.

1,5% + екв. 4 USD2

-


