
Додаток 5 

до Договору банківського  

обслуговування корпоративних клієнтів 

 

Тарифи ПУМБ на обслуговування корпоративних клієнтів 

 

Розділ 11. Тарифні пакети  

11.1. Пакет «ОСББ» 

11.2. Пакет «ПП» 

11.3. Пакет «Універсальний» 

11.4. Пакет «Торгівля» 

11.5. Пакет «Міжнародний» 

11.6. Пакет «Моя Країна» 

11.7. Пакет «Агро» 

11.8. Пакет «Coder» 

11.10. Пакет «всеМІНІМУМ» 

11.11. Пакет «всеОПТИМУМ» 

11.12. Пакет «всеПРЕМІУМ» 

11.13. Пакет «Разом 30» 
 

Тарифний пакет «ОСББ» реалізується суб’єктам малого бізнесу - юридичним особам-резидентам, грошовий оборот яких від 

здійснення підприємницької / незалежної професійної діяльності за минулий календарний рік не перевищує 150 млн. грн. 

При підключенні до пакетного обслуговування клієнт не має права на встановлення індивідуальних тарифів за тими видами операцій, 

які включені до пакету.  

Комісія за розрахунково-касове обслуговування у перший місяць після відкриття рахунку не стягується. 

Комісійна винагорода за надання послуг, що не входять до складу пакету, утримується з клієнта відповідно до Тарифів Банку. 

 

11.1. Пакет «ОСББ» 

 

Для клієнтів, яким було оформлено Пакет до 01.11.2019.  

 З 01.11.2019 оформлення зазначеного Пакету здійснюється виключно клієнтам 

 відділення ПУМБ "РЦ у м. Маріуполь" та адміністративно підпорядкованих йому відділень 

Цей пакет надається виключно:  

1) об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), житлово-будівельним кооперативам (ЖБК);  

2) благодійним та релігійним організаціям, основний вид діяльності яких: 

КВЕД-2010 КВЕД-2005 

94.99. Діяльність інших громадських організацій 91.33 Діяльність громадських організацій  

94.91. Діяльність релігійних організацій 91.31 Діяльність релігійних організацій 

№ Найменування операції Гривня 

11.1.1 Оформлення та обслуговування пакету послуг 
Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету послуг 

11.1.2 
Комісія за перехід на обслуговування за іншим 

тарифним пакетом 12 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету послуг 

11.1.3 
Щомісячна комісія за розрахунково-касове 

обслуговування пакету послуг17 
80 UAH 

11.1.4 Відкриття поточного рахунку1 
Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету послуг 

11.1.5 

Вихідний платіж з рахунку клієнта ПУМБ на користь 

іншого клієнта ПУМБ за допомогою системи 

дистанційного обслуговування в операційний час 

(утримується з відправника платежу за кожний платіж, 

якщо не зазначене інше) 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету послуг 

11.1.6 

Вихідний платіж клієнта ПУМБ на користь клієнта 

іншого банку за допомогою системи дистанційного 

обслуговування в операційний час (утримується з 

відправника платежу за кожний платіж),  

 

В залежності від суми: 

від 0 до 5 000,00 грн 
2 UAH 

від 5 000,01 до 100 000,00 грн 3 UAH 

від 100 000,01 грн 12 UAH 

11.1.7 

Виконання операцій з карткою (на рік): 

 одна миттєва картка MasterCard Debit Business 

Standard Instant PayPass Chip Card 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету послуг 

 кожна наступна миттєва картка типу MasterCard 

Debit Business Standard Instant PayPass Chip Card 
100 UAH 

11.1.8 

Зняття готівки за карткою ПУМБ (для рахунків, відкритих у UAH/USD/EUR)13: 

 в банкоматах ПУМБ з використанням БПК 0,75% від суми зняття 

  в касі ПУМБ з використанням БПК 1% від суми зняття 

 в касі та банкоматах банків-партнерів з 

використанням БПК 
0,75% від суми зняття 

 в банкоматах інших банків на території України 0,75% від суми зняття 

11.1.9 Підключення до системи  «ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ» Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2005/91/33/KVED05_91_33.html
http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2005/91/31/KVED05_91_31.html


(Системи дистанційного обслуговування)2 касове обслуговування пакету послуг 

11.1.10 

Щомісячна комісія за обслуговування операцій переказу 

грошових коштів за допомогою «ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ» 

(Система дистанційного обслуговування) (без 

урахування комісії за кожний переказ) 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету послуг 

11.1.11 

Надання інформації про стан рахунку за допомогою 

сервісу «СМС Banking», на рік (за 1 код доступу на 1 

телефон) 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету послуг 

11.1.12 

Зарахування готівкових коштів на рахунок клієнта, який 

обслуговується у даному відділенні «Регіональний 

центр»/відділенні ПУМБ8 

Не стягується 

11.1.13 Зняття готівкових коштів з поточного рахунку9, 11 1,0% від суми 

11.1.14 

Проведення платежів у національній валюті за 

допомогою системи дистанційного обслуговування на 

користь клієнта іншого банку в операційний час 

  

5 шт. в місяць 

платежів входить до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету послуг 

11.1.15 

Платежі фізичних осіб без відкриття поточного рахунку 

на рахунок клієнта ПУМБ, який обслуговується на 

тарифному пакеті «ОСББ», за наявності між банком і 

клієнтом договору про прийом готівкових платежів 

(оплачується відповідно до умов договору) 

0,3% від суми, мін. 7 UАН 

11.1.16 

Закриття за ініціативою клієнта всіх рахунків у 

національній та/або іноземних валютах у ПУМБ 

протягом 30 днів з моменту відкриття поточного рахунку  

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету послуг 

 

  



11.2. Пакет «ПП» 

(Для клієнтів, яким було оформлено Пакет до 01.11.2019.  

 З 01.11.2019 оформлення зазначеного Пакету новим клієнтам не здійснюється) 

Цей пакет надається виключно фізичним особам-підприємцям та фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність 

(самозайняті особи). 

№ Найменування операції Іноземна валюта Гривня 

11.2.1 
Оформлення та обслуговування пакету послуг Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету 

11.2.2 
Щомісячна комісія за розрахунково-касове 

обслуговування пакету17 
130 UAH 

11.2.3 
Відкриття поточного рахунку1 Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету 

11.2.4 
Ведення поточного рахунку Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету 

11.2.5 

Платіж клієнта ПУМБ на користь іншого клієнта 

ПУМБ за допомогою системи дистанційного 

обслуговування в операційний час (утримується з 

відправника платежу) 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету 

11.2.6 

Платіж клієнта ПУМБ на користь клієнта іншого 

банку за допомогою системи дистанційного 

обслуговування в операційний час (утримується з 

відправника платежу за кожний платіж): 

 

 

 

в доларах США, в російських рублях 0,15% від суми 3 

min 20 USD 

max 150 USD3,6 

 

 

 

- в євро та інших валютах 0,15% від суми 3 

min 20 EUR 

max 150 EUR3,16 

В залежності від суми: 

від 0 до 5 000,00 грн 
- 2 UAH 

від 5 000,01 до 100 000,00 грн - 3 UAH 

від 100 000,01 грн - 12 UAH 

11.2.7 

Оформлення платіжних карток, на рік : 

 одна миттєва картка MCDebit Business Standard 

Instant PayPass Chip Card 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету 

 кожна наступна миттєва картка типу MCDebit 

Business Standard Instant PayPass Chip Card 
100 UAH 

11.2.8 
Підключення до системи дистанційного 

обслуговування2 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету 

11.2.9 
Здійснення операцій за допомогою системи 

дистанційного обслуговування (щомісячна оплата) 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету 

11.2.10 

Надання інформації про стан рахунку за допомогою 

сервісу «СМС Banking», на рік (за 1 код доступу на 1 

телефон) 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету 

11.2.11 

Зарахування готівкових коштів на рахунок клієнта, 

який обслуговується у даному відділенні 

«Регіональний центр»/відділенні ПУМБ8 

0,2% від суми 

(у валютах 1 групи4) 

0,3% від суми  

(у валютах не 1 групи4) 

Не стягується 

11.2.12 
 

Зняття готівкових коштів з рахунку9 

2% від суми3 

RUB - 4% від суми3 
1,00% від  суми 

11.2.13 Купівля іноземної валюти за гривню до 11-00 0,4% від суми5 

11.2.14 Продаж іноземної валюти до 11-00 0,4% від суми5 

11.2.15 

Кількість платежів у національній валюті (щомісячний 

ліміт) за допомогою системи дистанційного 

обслуговування на користь клієнта іншого банку в 

операційний час, обробка яких входить до вартості 

щомісячної комісії за розрахунково-касове 

обслуговування пакету 

- 
5 шт. на місяць 

 

11.2.16 

Закриття за ініціативою клієнта всіх рахунків у 

національній та/або іноземних валютах у ПУМБ 

протягом 30 днів з моменту відкриття поточного 

рахунку 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету 

11.2.17 

Переказ фізичною особою-підприємцем   коштів з 

рахунку, відкритого для здійснення підприємницької 

діяльності (2600) в ПУМБ, на власний поточний 

рахунок, відкритий  для власних потреб (2620)7  в 

ПУМБ: 

 

 у сумі до 60 000,00 грн. на місяць Не надається 

Входить до вартості 

щомісячної комісії за 

розрахунково-касове 

обслуговування пакету 

послуг 

 у сумі від 60 000,01 грн. на місяць Не надається 0,35% від суми 



 

 

11.3. Пакет «Універсальний» 

(Для клієнтів, яким було оформлено Пакет до 01.11.2019.  

 З 01.11.2019 оформлення зазначеного Пакету новим клієнтам не здійснюється) 

Цей пакет надається корпоративним клієнтам усіх форм власності та будь-яких видів діяльності - юридичним особам-резидентам, 

фізичним особам – підприємцям та фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність (самозайняті особи). 

№ Найменування операції Іноземна валюта Гривня 

11.3.1 
Оформлення та обслуговування пакету послуг Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету 

11.3.2 
Щомісячна комісія за розрахунково-касове 

обслуговування пакету17 
170 UAH 

11.3.3 
Відкриття поточного рахунку1 Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету 

11.3.4 
Ведення поточного рахунку Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету 

11.3.5 

Платіж клієнта ПУМБ на користь іншого клієнта 

ПУМБ через за допомогою системи дистанційного 

обслуговування в операційний час (утримується з 

відправника платежу) 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету 

11.3.6 

Платіж клієнта ПУМБ на користь клієнта іншого 

банку за допомогою системи дистанційного 

обслуговування в операційний час (утримується з 

відправника платежу за кожний платіж): 

 

в доларах США, в російських рублях 0,15% від суми3 

 min 20 USD 

max 150 USD3,6 
- 

в євро та інших валютах 0,15% від суми3 

 min 20 EUR 

max 150 EUR3,16 

В залежності від суми: 

від 0 до 5 000,00 грн 
- 2 UAH 

від 5 000,01 до 100 000,00 грн - 3 UAH 

від 100 000,01 грн - 12 UAH 

11.3.7 

Оформлення платіжних карток, на рік : 

 одна миттєва картка Visa Business Standard 

Instant PayWave Chip Card15 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету 

 кожна наступна миттєва картка типу Visa 

Business Standard Instant PayWave Chip Card15 
100 UAH 

11.3.8 
Підключення до системи дистанційного 

обслуговування2 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету 

11.3.9 
Здійснення операцій через систему дистанційного 

обслуговування (щомісячна оплата) 
Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету 

11.3.10 

Надання інформації про стан рахунку за допомогою 

сервісу «СМС Banking», на рік (за 1 код доступу на 1 

телефон) 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету 

11.3.11 

Зарахування готівкових коштів на рахунок клієнта, 

який обслуговується у даному відділенні 

«Регіональний центр»/відділенні ПУМБ8 

0,2% від суми 

(у валютах 1 групи4) 

0,3% від суми  

(у валютах не 1 групи4) 

Не стягується 

11.3.12 
 

Зняття готівкових коштів з рахунку9 

2% від суми3 

RUB - 4% від суми3 
1,00% від  суми 

11.3.13 Купівля іноземної валюти за гривню до 11-00 0,4% від суми5 

11.3.14 Продаж іноземної валюти до 11-00 0,3% від суми5 

11.3.15 

Кількість платежів у національній валюті 

(щомісячний ліміт) за допомогою системи 

дистанційного обслуговування на користь клієнта 

іншого банку в операційний час, обробка яких 

входить до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету 

- 
15 шт. на місяць 

 

11.3.16 

Закриття за ініціативою клієнта всіх рахунків у 

національній та/або іноземних валютах у ПУМБ 

протягом 30 днів з моменту відкриття поточного 

рахунку 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету 

11.3.17 

Переказ фізичною особою-підприємцем   коштів з 

рахунку, відкритого для здійснення підприємницької 

діяльності (2600) в ПУМБ, на власний поточний 

рахунок, відкритий  для власних потреб (2620)7  в 

ПУМБ: 

 

  у сумі до 60 000,00 грн. на місяць Не надається 

Входить до вартості 

щомісячної комісії за 

розрахунково-касове 

обслуговування пакету 

послуг 



 у сумі  від 60 000,01 грн. на місяць Не надається 0,35% від суми 

 

  



11.4. Пакет «Торгівля» 

(Для клієнтів, яким було оформлено Пакет до 01.11.2019.  

 З 01.11.2019 оформлення зазначеного Пакету новим клієнтам не здійснюється) 

Цей пакет надається корпоративним клієнтам усіх форм власності - юридичним особам-резидентам, фізичним особам – підприємцям 

та фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність (самозайняті особи). У вартість пакету включено використання 

1(одного) терміналу торгового еквайрингу. Грошові кошті, отримані при розрахунках через даний термінал зараховуються виключно 

на поточний рахунок клієнта в ПУМБ. 

Проведення розрахункових операцій з допомогою систем дистанційного обслуговування при оплаті рахунків платіжними картками: 

 з використанням POS-терміналів (торговий еквайринг) та/ або 

 в мережі Інтернет (інтернет-еквайринг), 

можливе лише після укладення окремого договору на підключення до сервісу торгового/інтернет-еквайрингу між клієнтом та ПУМБ, 

в порядку та на умовах передбачених таким договором. 

№ Найменування операції Гривня 

11.4.1 
Оформлення та обслуговування пакету послуг Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету 

11.4.2 
Щомісячна комісія за розрахунково-касове 

обслуговування пакету17 
550 UAH 

11.4.3 
Відкриття поточного рахунку1 Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету 

11.4.4 Ведення поточного рахунку 
Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету 

11.4.5 

Платіж клієнта ПУМБ на користь іншого клієнта ПУМБ 

за допомогою системи дистанційного обслуговування в 

операційний час (утримується з відправника платежу) 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету 

11.4.6 

Платіж клієнта ПУМБ на користь клієнта іншого банку 

через за допомогою системи дистанційного 

обслуговування в операційний час (утримується з 

відправника платежу за кожний платіж), 

 

 

В залежності від суми: 

від 0 до 5 000,00 грн 
2 UAH 

від 5 000,01 до 100 000,00 грн 3 UAH 

від 100 000,01 грн 12 UAH 

11.4.7 

Оформлення платіжних карток, на рік : 

 одна миттєва картка MCDebit Business Standard 

Instant PayPass Chip Card 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету 

 кожна наступна миттєва картка типу MCDebit 

Business Standard Instant PayPass Chip Card 
100 UAH 

11.4.8 
Підключення до системи дистанційного обслуговування2 Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету 

11.4.9 
Здійснення операцій за допомогою системи 

дистанційного обслуговування (щомісячна оплата) 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету 

11.4.10 

Надання інформації про стан рахунку через за 

допомогою сервісу «СМС Banking», на рік (за 1 код 

доступу на 1 телефон) 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету 

11.4.11 

Зарахування готівкових коштів на рахунок клієнта, який 

обслуговується у даному відділенні «Регіональний 

центр»/відділенні ПУМБ8 

Не стягується 

11.4.12 Зняття готівкових коштів з поточного рахунку9 1,00% від суми 

11.4.13 

Кількість платежів у національній валюті (щомісячний 

ліміт) за допомогою системи дистанційного 

обслуговування на користь клієнта іншого банку в 

операційний час, обробка яких входить до вартості 

щомісячної комісії за розрахунково-касове 

обслуговування пакету 

15 шт. на місяць 

 

11.4.14 

Комісія за проведення розрахункових операцій з 

допомогою систем дистанційного обслуговування –  

POS-терміналів 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету10 

11.4.15 

Комісія ПУМБ, яка утримується при виконанні операцій 

з переказу коштів на рахунок Клієнта за допомогою 

систем дистанційного обслуговування при оплаті 

рахунків платіжними картками з використанням POS-

терміналів, від суми операції: 

 Базовий розмір тарифу 

 Розмір тарифу для Клієнтів, які ведуть готельну 

та/або іншу діяльність на території готельних 

господарств 

 

 

 

мін. 2,0% від суми 

мін. 2,2% від суми 

11.4.16 

Комісія ПУМБ, яка утримується при виконанні операцій з 

переказу коштів на користь Клієнта за допомогою систем 

дистанційного обслуговування при оплаті рахунків 

платіжними картками в мережі Інтернет (Інтернет - 

Еквайринг) 

 

 

від 2% від суми 

11.4.17 Нарахування відсотків на кредитове сальдо Не нараховується 

11.4.18 Закриття за ініціативою клієнта всіх рахунків у Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-



національній та/або іноземних валютах у ПУМБ 

протягом 30 днів з моменту відкриття поточного рахунку 

касове обслуговування пакету 

11.4.19 

Переказ фізичною особою-підприємцем   коштів з 

рахунку, відкритого для здійснення підприємницької 

діяльності (2600) в ПУМБ, на власний поточний рахунок, 

відкритий  для власних потреб (2620)7  в ПУМБ: 

 

 у сумі до 60 000,00 грн. на місяць 
Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету послуг 

 у сумі від 60 000,01 грн. на місяць 0,35% від суми 

 

 

 

 

 

  



11.5. Пакет «Міжнародний» 

(Для клієнтів, яким було оформлено Пакет до 01.11.2019.  

 З 01.11.2019 оформлення зазначеного Пакету новим клієнтам не здійснюється) 

Цей пакет надається корпоративним клієнтам усіх форм власності, які є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності - юридичним 

особам-резидентам, фізичним особам – підприємцям та фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність 

(самозайняті особи). 

№ Найменування операції Іноземна валюта Гривня 

11.5.1 
Оформлення та обслуговування пакету послуг Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету 

11.5.2 
Щомісячна комісія за розрахунково-касове 

обслуговування пакету17 
280 UAH 

11.5.3 
Відкриття поточного рахунку1 Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету 

11.5.4 
Ведення поточного рахунку Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету 

11.5.5 

Платіж клієнта ПУМБ на користь іншого клієнта 

ПУМБ за допомогою системи дистанційного 

обслуговування в операційний час (утримується з 

відправника платежу) 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету 

11.5.6 

Платіж клієнта ПУМБ на користь клієнта іншого 

банку  за допомогою системи дистанційного 

обслуговування в операційний час (утримується з 

відправника платежу за кожний платіж): 

 

в доларах США, в російських рублях до 10 000 USD6 - 10 USD3, 

від 10 000 USD6 - 0,1% від суми 

min 15 USD3, max 100 USD3 
- 

 в євро та інших валютах до 10 000 EUR16 - 10 EUR3, 

від 10 000 EUR16- 0,1% від суми 

min 15 EUR3, max 100 EUR3 

В залежності від суми: 

від 0 до 5 000,00 грн 
- 2 UAH 

від 5 000,01 до 100 000,00 грн - 3 UAH 

від 100 000,01 грн - 12 UAH 

11.5.7 

Оформлення платіжних карток, на рік : 

одна миттєва картка Visa Business Standard Instant 

PayWave Chip Card15 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету 

кожна наступна миттєва картка типу Visa 

Business Standard Instant PayWave Chip Card15 
100 UAH 

11.5.8 
Підключення до системи дистанційного 

обслуговування2 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету 

 

11.5.9 

Здійснення операцій за допомогою системи 

дистанційного обслуговування (щомісячна оплата) 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету 

11.5.10 

Надання інформації про стан рахунку за допомогою 

сервісу «СМС Banking», на рік (за 1 код доступу на 1 

телефон) 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету 

11.5.11 

Зарахування готівкових коштів на рахунок клієнта, 

який обслуговується у даному відділенні 

«Регіональний центр»/відділенні ПУМБ8 

0,2% від суми 

(у валютах 1 групи4) 

0,3% від суми 

(у валютах не 1 групи4) 

Не стягується 

11.5.12 

 

 

Зняття готівкових коштів з рахунку9 

 

2% від суми3  

RUB - 4% від суми3 

1,00% від суми 

 

11.5.13 

Купівля іноземної валюти за гривню до 11-00 до 20 000 USD6 - 0,3% від суми 

від 20 000 до 100 000 USD - 0,25% від суми 

більше 100 000 USD - 0,2% від суми5 

11.5.14 
Продаж іноземної валюти до 11-00 до 20 000 USD6 - 0,2% від суми 

більше 20 000 USD - 0,15% від суми5 

11.5.15 

Кількість платежів у національній валюті 

(щомісячний ліміт) за допомогою системи 

дистанційного обслуговування на користь клієнта 

іншого банку в операційний час, обробка яких входить 

до вартості щомісячної комісії за розрахунково-касове 

обслуговування пакету 

- 
15 шт. на місяць 

 

11.5.16 
Довідки за експортними/імпортними операціями 

протягом 3 робочих днів 
100 UAH 

11.5.17 
Довідки за експортними/імпортними операціями 

протягом 1 робочого дня 
200 UAH 

11.5.18 

Вхідний платіж від клієнта іншого банку (утримується 

з отримувача платежу, згідно з інструкцією банку 

відправника) 5 USD3 

Входить до вартості 

щомісячної комісії за 

розрахунково-касове 

обслуговування пакету 

 

11.5.19 
Закриття за ініціативою клієнта всіх рахунків у 

національній та/або іноземних валютах у ПУМБ 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету 



протягом 30 днів з моменту відкриття поточного 

рахунку 

11.5.20 

Переказ фізичною особою-підприємцем   коштів з 

рахунку, відкритого для здійснення підприємницької 

діяльності (2600) в ПУМБ, на власний поточний 

рахунок, відкритий  для власних потреб (2620)7  в 

ПУМБ: 

 

 у сумі до 60 000,00 грн. на місяць Не надається 

Входить до вартості 

щомісячної комісії за 

розрахунково-касове 

обслуговування пакету 

послуг 

 у сумі від 60 000,01 грн. на місяць Не надається 0,35% від суми 

 

  



 

11.6 Пакет «Моя Країна» 

Тарифний пакет «Моя Країна» реалізується в період з 10.01.2022 по 08.04.2022 року виключно суб’єктам малого бізнесу - 

юридичним особам-резидентам з наступними формами власності – КП (комунальне підприємство), КНП (комунальне 

неприбуткове підприємство), ДП (державне підприємство) грошовий оборот яких від здійснення підприємницької / незалежної 

професійної діяльності за минулий календарний рік не перевищує 150 млн. грн. 

При підключенні до пакетного обслуговування клієнт не має права на встановлення індивідуальних тарифів за тими видами операцій, 

які включені до пакету.  

Комісійна винагорода за надання послуг, що не входять до складу пакету, утримується з клієнта відповідно до Тарифів Банку. 

№ Найменування операції  Іноземна валюта Гривня 

11.6.1 
Оформлення та обслуговування пакету послуг Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету 

11.6.2 
Щомісячна комісія за розрахунково-касове 

обслуговування пакету17 

80 UAH 

11.6.3 
Відкриття поточного рахунку1 Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету 

11.6.4 
Ведення поточного рахунку Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету 

11.6.5 

Вихідний платіж з рахунку клієнта ПУМБ на користь 

іншого клієнта ПУМБ за допомогою системи 

дистанційного обслуговування в операційний час 

(утримується з відправника платежу за кожний 

платіж, якщо не зазначене інше) 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету 

11.6.6 

Вихідний платіж клієнта ПУМБ на користь клієнта 

іншого банку за допомогою системи дистанційного 

обслуговування в операційний час (утримується з 

відправника платежу за кожний платіж): 

 

в доларах США, в російських рублях 0,15% від суми3 

min 20 USD 

max 150 USD3,6 
- 

в євро та інших валютах 0,15% від суми3 

min 20 EUR 

max 150 EUR3,16 

В залежності від суми: 

від 0 до 100 000,00 грн 
- 1,5 UAH 

від 100 000,01 грн - 12 UAH 

11.6.7 

Оформлення платіжних карток, на рік : 

 одна миттєва картка MasterCard Debit Business 

Standard Instant PayPass Chip Card 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету 

 кожна наступна миттєва картка типу MasterCard 

Debit Business Standard Instant PayPass Chip 

Card 

100 UAH 

11.6.8 
Підключення до системи  «ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ» 

(Система дистанційного обслуговування)2 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету 

11.6.9 

Щомісячна комісія за обслуговування операцій 

переказу грошових коштів за допомогою системи  

«ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ» (Система дистанційного 

обслуговування) (без урахування комісії за кожний 

переказ) 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету 

11.6.10 

Надання інформації про стан рахунку за допомогою 

сервісу «СМС Banking», на рік (за 1 код доступу на 1 

телефон) 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету 

11.6.11 

Зарахування готівкових коштів на рахунок клієнта, 

який обслуговується у даному відділенні «РЦ» / 

відділенні ПУМБ8 

0,2% від суми 

(у валютах 1 групи4) 

0,3% від суми 

(у валютах не 1 групи4) 

Не стягується 

11.6.12 
 

Зняття готівкових коштів з рахунку9,11 

2% від суми3 

RUB - 4% від суми3 
1,00% від суми 

11.6.13 Купівля іноземної валюти за гривню до 11-00 0,3% від суми5 

11.6.14 Продаж іноземної валюти до 11-00 0,2% від суми5 

11.6.15 

Проведення платежів у національній валюті за 

допомогою системи дистанційного обслуговування 

на користь клієнта іншого банку в операційний час 
- 

15 платежів в місяць 

входить до вартості щомісячної 

комісії за розрахунково-касове 

обслуговування пакету послуг  

11.6.16 
Нарахування відсотків на залишок за поточним 

рахунком 
Не нараховується 

11.6.17 

Закриття за ініціативою клієнта всіх рахунків у 

національній та/або іноземних валютах у ПУМБ 

протягом 30 днів з моменту відкриття поточного 

рахунку 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету 

11.6.18 
Зарахування коштів на рахунки співробітників 

клієнта в рамках  зарплатного проекту 
_ 

Входить до вартості 

щомісячної комісії за 

розрахунково-касове 

обслуговування пакету послуг 



 

11.7. Пакет «Агро» 

(Для клієнтів, яким було оформлено Пакет до 01.11.2019.  

 З 01.11.2019 оформлення зазначеного Пакету новим клієнтам не здійснюється) 

Тарифний пакет реалізується суб’єктам малого та середнього бізнесу - юридичним особам-резидентам і фізичним особам – 

підприємцям, які згідно з класифікатором видів економічної діяльності належать до секції А «Сільське господарство, лісове 

господарство та рибне господарство». 

№ Найменування операції Гривня 

11.7.1 Оформлення та обслуговування пакету послуг 
Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету 

11.7.2 
Щомісячна комісія за розрахунково-касове 

обслуговування пакету17 
200 UAH 

11.7.3 
Відкриття поточного рахунку1 Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету 

11.7.4 
Ведення поточного рахунку Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету 

11.7.5 
Підключення до системи дистанційного 

обслуговування2 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету 

11.7.6 
Здійснення операцій за допомогою системи 

дистанційного обслуговування (щомісячна оплата) 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету 

11.7.7 

Оформлення платіжних карток, на рік : 

 одна миттєва картка Visa Business Standard Instant 

PayWave Chip Card15 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету 

 кожна наступна миттєва картка типу Visa 

Business Standard Instant PayWave Chip Card15 
100 UAH 

11.7.8 

Платіж клієнта ПУМБ на користь іншого клієнта 

ПУМБ за допомогою системи дистанційного 

обслуговування в операційний час (стягується з 

відправника платежу) 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету 

11.7.9 

Платіж клієнта ПУМБ на користь клієнта іншого 

банку через за допомогою системи дистанційного 

обслуговування в операційний час (стягується з 

відправника платежу за кожний платіж), 

 

В залежності від суми: 

від 0 до 5 000,00 грн 
2 UAH 

від 5 000,01 до 100 000,00 грн 3 UAH 

від 100 000,01 грн 12 UAH 

11.7.10 

Зарахування готівкових коштів на рахунок клієнта, 

який обслуговується у даному відділенні 

«Регіональний центр»/відділенні ПУМБ8 

Не стягується 

11.7.11 Зняття готівкових грошових коштів з рахунку9 1,00% від суми 

11.7.12 

Надання інформації про стан рахунку через за 

допомогою сервісу «СМС Banking», на рік (за 1 код 

доступу на 1 телефон) 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету 

11.7.13 

Кількість платежів у національній валюті 

(щомісячний ліміт) за допомогою системи 

дистанційного обслуговування на користь клієнта 

іншого банку в операційний час, обробка яких входить 

до вартості щомісячної комісії за розрахунково-касове 

обслуговування пакету 

10 шт. на місяць 

11.7.14 Нарахування відсотків на кредитове сальдо Не нараховується 

11.7.15 

Закриття за ініціативою клієнта всіх рахунків у 

національній та/або іноземних валютах у ПУМБ 

протягом 30 днів з моменту відкриття поточного 

рахунку 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету 

11.7.16 

Переказ фізичною особою-підприємцем   коштів з 

рахунку, відкритого для здійснення підприємницької 

діяльності (2600) в ПУМБ, на власний поточний 

рахунок, відкритий  для власних потреб (2620)7  в 

ПУМБ: 

 

 у сумі до 60 000,00 грн. на місяць 
Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету послуг 

 у сумі від 60 000,01 грн. на місяць 0,35% від суми 

 

  



11.8. Пакет «Coder» 

 

Тарифний пакет «Coder» реалізується виключно фізичним особам – підприємцям, в тому числі клієнтам, що обслуговуються 

Центром дистанційного обслуговування,  які згідно з класифікатором видів економічної діяльності належать до IT-галузі та 

Фрілансерам: 

КВЕД-2010 

58.21 Видання комп'ютерних ігор; 

58.29 Видання іншого програмного забезпечення; 

62.01 Комп'ютерне програмування; 

62.02 Консультування з питань інформатизації; 

62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткованням; 

62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і 

комп'ютерних систем; 

63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах 

і пов'язана з ними діяльність; 

63.12 Веб-портали 

74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну 

74.20 Діяльність у сфері фотографії 

74.30 Надання послуг перекладу 

74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. 

КВЕД-2005 

72.10.0 Консультування з питань інформатизації; 

72.21.0 Розробка стандартного програмного забезпечення; 

72.22.0 Інші види діяльності у сфері розробки програмного 

забезпечення; 

72.30.0 Оброблення даних; 

72.40.0 Діяльність, пов’язана з базами даних; 

72.40.1 Діяльність, пов'язана з банками даних; 

74.81.0 Діяльність у сфері фотографії; 

74.85.0 Надання секретарських послуг та послуг з перекладу; 

74.87.0 Надання інших комерційних послуг. 

 

№ Найменування операції Іноземна валюта Гривня 

11.8.1 Оформлення та обслуговування пакету послуг 
Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету послуг 

11.8.2 
Комісія за перехід на обслуговування за іншим 

тарифним пакетом12 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету послуг 

11.8.3 
Щомісячна комісія за розрахунково-касове 

обслуговування пакету17 
49 UAH 

11.8.4 Відкриття поточного рахунку1 
Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету послуг 

11.8.5 

Вихідний платіж з рахунку клієнта ПУМБ на користь 

іншого клієнта ПУМБ за допомогою системи 

дистанційного обслуговування в операційний час 

(утримується з відправника платежу за кожний платіж, 

якщо не зазначене інше) 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету послуг 

11.8.6 

Вихідний платіж клієнта ПУМБ на користь клієнта 

іншого банку за допомогою системи дистанційного 

обслуговування в операційний час (утримується з 

відправника платежу за кожний платіж): 

 

в доларах США, в російських рублях 

0,15% від суми3 

min 20 USD  

max 150 USD3,6 
- 

в євро та інших валютах 

0,15% від суми3 

min 20 EUR  

max 150 EUR3,16 

В залежності від суми: 

від 0 до 5 000,00 грн 
- 2 UAH 

від 5 000,01 до 100 000,00 грн - 3 UAH 

від 100 000,01 грн - 12 UAH 

11.8.7 

Виконання операцій з карткою (на рік): 

 Одна миттєва картка MasterCard Debit Business 

Standard Instant PayPass Chip Card 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету 

 кожна наступна миттєва картка типу MasterCard 

Debit Business Standard Instant  PayPass Chip Card 
100 UAH 

11.8.8 

Зняття готівки за карткою ПУМБ (для рахунків, відкритих у UAH/USD/EUR)13: 

 в банкоматах ПУМБ з використанням БПК 0,75% від суми зняття 

  в касі ПУМБ з використанням БПК 1% від суми зняття 

 в касі та банкоматах банків-партнерів з 

використанням БПК 
0,75% від суми зняття 

 в банкоматах інших банків на території України 0,75% від суми зняття 

11.8.9 
Підключення до системи  «ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ» 

(Система дистанційного обслуговування)2 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету послуг 

11.8.10 

Щомісячна комісія за обслуговування операцій 

переказу грошових коштів за допомогою «ІНТЕРНЕТ-

БАНКІНГ» (Система дистанційного обслуговування) 

(без урахування комісії за кожний переказ) 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету послуг 

11.8.11 

Надання інформації про стан рахунку за допомогою 

сервісу «СМС Banking», на рік (за 1 код доступу на 1 

телефон) 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету послуг 

11.8.12 Зняття готівкових коштів з рахунку9, 11 
2% від суми3  

RUB - 4% від суми3 
1,00% від суми 

11.8.13 
Купівля іноземної валюти за гривню до 11-00 

 
0,4% від суми5 



11.8.14 
Продаж іноземної валюти до 11-00 

 
0,15% від суми5 

11.8.15 

Проведення платежів у національній валюті за 

допомогою системи дистанційного обслуговування на 

користь клієнта іншого банку в операційний час 

- 

До 5 шт. в місяць 

(включно)  

платежів входить до 

вартості щомісячної комісії 

за розрахунково-касове 

обслуговування пакету 

послуг 

11.8.16 

Вхідний платіж від клієнта іншого банку (утримується 

з отримувача платежу, згідно з інструкцією банку 

відправника) 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету 

11.8.17 
Довідки за експортними/імпортними операціями 

протягом 3 робочих днів 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету 

11.8.18 
Довідки за експортними/імпортними операціями 

протягом 1 робочого дня 
25 UAH 

11.8.19 

Закриття за ініціативою клієнта всіх рахунків у 

національній та/або іноземних валютах у ПУМБ 

протягом 30 днів з моменту відкриття поточного 

рахунку 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету 

11.8.20 

 

Зарахування коштів на рахунки співробітників клієнта 

в рамках  зарплатного проекту 
- 

Входить до вартості 

щомісячної комісії за 

розрахунково-касове 

обслуговування пакету 

послуг 

11.8.21 

Переказ фізичною особою-підприємцем   коштів з 

рахунку, відкритого для здійснення підприємницької 

діяльності (2600) в ПУМБ, на власний поточний 

рахунок, відкритий  для власних потреб (2620)7  в 

ПУМБ: 

 

 у сумі до 80 000,00 грн. на місяць Не надається 

Входить до вартості 

щомісячної комісії за 

розрахунково-касове 

обслуговування пакету 

послуг 

 у сумі від 80 000,01 грн. на місяць Не надається 0,35% від суми 

 
1 - Тариф за відкриття рахунку в національній валюті, іноземній валюті, банківських металах включає комісію за відкриття першого 

поточного рахунку в національній валюті, першого поточного рахунку в іноземній валюті, першого поточного рахунку в банківських 

металах ПУМБ, за відкриття наступних рахунків ПУМБ, за відкриття рахунків при перереєстрації діючих клієнтів ПУМБ і видачу 

довідки про відкриття рахунку. 
2 - Під системою дистанційного обслуговування розуміються системи електронно-розрахункового обслуговування «Клієнт-Банк» та 

«ІНТЕРНЕТ - БАНКІНГ». За підключення клієнта до системи дистанційного обслуговування поза локальною мережею (у віддалених 

одна від одної точках, між якими немає каналу зв’язку) комісія утримується відповідно до п. 1.14.1 за кожне окреме підключення.  
3 - Комісійна винагорода сплачується клієнтом виключно в національній валюті України за офіційним курсом НБУ на день сплати. 
4 - До твердих валют належать іноземні валюти 1 групи «Класифікатора іноземних валют», затвердженого постановою Правління 

Національного банку України № 34 від 04.02.1998 р. 
5 - 

Комісійна винагорода сплачується клієнтом банку виключно в національній валюті України, за курсом здійснення купівлі/продажу 

іноземної валюти. Операція здійснюється за умови надання необхідного пакету документів, забезпечення клієнтом залишку на 

рахунку, а також наявності на ринку відповідних обсягів і курсу купівлі/продажу валюти. 
6  -  Якщо операція здійснюється у валюті, відмінній від доларів США, то еквівалент суми іншої валюти перераховується за офіційним 

курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день платежу. 
7  - У разі, якщо на рахунку недостатньо коштів для стягнення комісії, то таке перерахування не здійснюється. Сума перерахувань 

розраховується за сумами переказів з усіх рахунків 2600 в гривнях за календарний місяць, в якому здійснюється перерахування. 
8 - Тариф не поширюється на операції з внесення на рахунок сум невикористаних коштів на відрядження, депонованої заробітної  

плати. 
9 -  Під зняттям готівкових грошових коштів з рахунку слід розуміти зняття коштів з поточного рахунку за чеком. 
10 - До вартості щомісячної комісії за пакетне обслуговування входить Комісія за виконання по одному POS-терміналу розрахункових 

операцій з допомогою систем дистанційного обслуговування POS-терміналів. Другий та кожен наступний встановлений POS-

термінал ПУМБ сплачується відповідно до Тарифів ПУМБ на обслуговування корпоративних клієнтів. 
11 -  Послуга не надається клієнтам Центру дистанційного обслуговування клієнтів Digital Bank. 
12 - Зміна тарифного пакету дозволяється протягом поточного календарного місяця не більше одного разу. За наявності 

заборгованості по комісії за розрахунково-касове обслуговування пакету послуг, зміна тарифного пакету здійснюється після 

погашення такої комісії. 
13 - Видача готівкових гривень з рахунків в іноземній валюті здійснюється за курсом, встановленим ПУМБ на день проведення 

операції. Сплата комісії здійснюється в національній валюті за курсом НБУ на дату сплати комісії. 
14 – Комісія не стягується при зарахуванні коштів на рахунки працівникам бюджетних установ. 
15  -  Картка Visa Business Standard Instant Chip Card продовжує діяти до закінчення строку зі збереженням тарифів на обслуговування. 

Після закінчення строку дії замінюється на безконтактну картку Visa Business Standard Instant PayWave Chip Card. Випуск нових 

корпоративних карток Visa Business Standard Instant Chip Card  не здійснюється. 
16  -  Якщо операція здійснюється у валюті, відмінній від  євро, то еквівалент суми іншої валюти перераховується за офіційним курсом 

гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день платежу. 
17 - Комісія утримується за наявності видаткових операцій по поточному та картковому рахункам протягом звітного календарного 

місяця. Не враховуються для аналізу факту наявності видаткових операцій за поточним та картковим рахунками наступні операції: 



сплата комісій на користь Банку; списання коштів з рахунку за платіжними вимогами та інкасовими дорученнями; погашення 

заборгованості за кредитами, що надані Банком; переказ коштів на депозитний рахунок клієнта в Банку. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

Тарифні пакети «всеМІНІМУМ», «всеОПТИМУМ», «всеПРЕМІУМ» реалізуються суб’єктам малого бізнесу, в тому числі 

клієнтам ПУМБ, залученим Центром дистанційного обслуговування - юридичним особам-резидентам, фізичним особам – 

підприємцям та фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність (самозайняті особи), грошовий оборот яких від 

здійснення підприємницької / незалежної професійної діяльності за минулий календарний рік не перевищує 150 млн. грн. 

При підключенні до пакетного обслуговування клієнт не має права на встановлення індивідуальних тарифів за тими видами операцій, 

які включені до пакету.  

Комісія за розрахунково-касове обслуговування у перший місяць після відкриття рахунку не стягується. 

Комісійна винагорода за надання послуг, що не входять до складу пакету, утримується з клієнта відповідно до Тарифів Банку. 

 
11.10. Пакет «всеМІНІМУМ» 

 

№ Найменування операції Іноземна валюта Гривня 

11.10.1 Оформлення та обслуговування пакету послуг 
Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету послуг 

11.10.2 
Комісія за перехід на обслуговування за тарифним 

пакетом «всеОПТИМУМ» або «всеПРЕМІУМ»1 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету послуг 

11.10.3 
Щомісячна комісія за розрахунково-касове 

обслуговування пакету послуг17 
150 UAH* 

*    Комісія не стягується  у перший місяць після відкриття рахунку. Починаючи з другого місяця, який слідує за місяцем відкриття 

рахунку, комісія не стягується у разі середньомісячного залишку на поточному рахунку в національній валюті 50 000 грн. і 

більше. 
Середньомісячний залишок розраховується як сума всіх залишків на поточних та  поточних карткових рахунках клієнта на кінець операційного 

дня кожного календарного дня місяця, поділена на кількість таких календарних днів. 

11.10.4 Відкриття поточного рахунку2 
Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету послуг 

11.10.5 

Вихідний платіж з рахунку клієнта ПУМБ на користь 

іншого клієнта ПУМБ за допомогою системи 

дистанційного обслуговування в операційний час 

(утримується з відправника платежу за кожний 

платіж, якщо не зазначене інше) 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету послуг 

11.10.6 

Вихідний платіж клієнта ПУМБ на користь клієнта 

іншого банку за допомогою системи дистанційного 

обслуговування в операційний час (утримується з 

відправника платежу за кожний платіж): 

 

в доларах США, в російських рублях 0,15% від суми 

 min 25 USD 

max 200 USD9,10 
- 

в євро та інших валютах 0,15% від суми 

 min 25 EUR 

max 200 EUR10,16 

В залежності від суми: 

від 0 до 5 000,00 грн 
- 2 UAH 

від 5 000,01 до 100 000,00 грн - 3 UAH 

від 100 000,01 грн - 12 UAH 

11.10.7 

Виконання операцій з карткою (на рік): 

 Одна картка  MasterCard Debit Business Standard 

Instant PayPass Chip Card  

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету послуг 

 кожна наступна картка типу MasterCard Debit 

Business Standard Instant PayPass Chip Card 
100 UAH 

11.10.8 

Зняття готівки за карткою ПУМБ (для рахунків, відкритих у UAH/USD/EUR)3: 

 в банкоматах ПУМБ з використанням БПК 0,75% від суми зняття 

 в касі ПУМБ з використанням БПК 1% від суми зняття 

11.10.9 
Підключення до системи  «ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ» 

(Система дистанційного обслуговування)4 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету послуг 

 

11.10.10 

Щомісячна комісія за обслуговування операцій 

переказу грошових коштів за допомогою системи  

«ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ» (Система дистанційного 

обслуговування) (без урахування комісії за кожний 

переказ) 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету послуг 

11.10.11 

Надання інформації про стан рахунку за допомогою 

сервісу «СМС Banking», на рік (за 1 код доступу на 1 

телефон) 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету послуг 

11.10.12 

Надання інформації про стан рахунків за допомогою 

сервісу «Розширений СМС Banking» (деталізовані 

SMS-повідомлення, які додатково містять назву 

контрагента, призначення платежу і номер рахунку), 

на рік (за 1 код доступу на 1 номер телефону) 

350 UAH 

11.10.13 

Зарахування готівкових коштів на рахунок клієнта, 

який обслуговується у даному відділенні «РЦ» / 

відділенні ПУМБ5, 10 

0,2% від суми 

(у валютах 1 групи6) 

0,3% від суми 

(у валютах не 1 групи6) 

Не стягується 



11.10.14 

Зарахування готівкових коштів на рахунок клієнта, 

який обслуговується в іншому відділенні «РЦ» / 

відділенні ПУМБ5, 10 

0,2% від суми 

(у валютах 1 групи6) 

0,3% від суми 

(у валютах не 1 групи6) 

Не стягується 

11.10.15 

Внесення готівкових коштів клієнтом та зарахування 

на власний поточний (в т.ч. операції по якому можуть 

проводитися з використанням БПК) рахунок в ПУМБ 

через ПТКС 

Не надається 

 Входить до вартості 

щомісячної комісії за 

розрахунково-касове 

обслуговування пакету 

послуг 

11.10.16 Зняття готівкових коштів з рахунку7, 10 
2% від суми  

RUB - 4% від суми 
1,00% від суми 

11.10.17 Купівля іноземної валюти за гривню до 11-00                                0,5% від суми8  

11.10.18 Продаж іноземної валюти до 11-00                                                   0,4% від суми8  

11.10.19 

Проведення платежів у національній валюті за 

допомогою системи дистанційного обслуговування на 

користь клієнта іншого банку в операційний час 

- 

До 10 шт. в місяць 

(включно)  

платежів входить до 

вартості щомісячної комісії 

за розрахунково-касове 

обслуговування пакету 

послуг 

11.10.20 

Довідки за експортними/імпортними операціями:  

 протягом 3 робочих днів 250 UAH 

 протягом 1 робочого дня 500 UAH 

 протягом 5 робочих днів (у разі надання 

інформації за операцією після закінчення 6 

місяців з моменту її здійснення) 

750 UAH 

11.10.21 

Вхідний платіж від клієнта іншого банку (утримується 

з отримувача платежу, згідно з інструкцією банку 

відправника) 

10 USD10 

Входить до вартості 

щомісячної комісії за 

розрахунково-касове 

обслуговування пакету 

послуг 

11.10.22 

Закриття за ініціативою клієнта всіх рахунків у 

національній та/або іноземних валютах у ПУМБ 

протягом 30 днів з моменту відкриття поточного 

рахунку 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету послуг 

11.10.23 Надання послуги «Електронний грошовий чек» 7, 11 
Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету послуг 

11.10.24 

Перевірка документів за внутрішньоторговельними, 

імпортними, експортними, розрахунковими та 

іншими операціями клієнта з  питань дотримання 

законодавства, на підставі яких виконуються операції 

з розрахунково-касового обслуговування 

Перевірка першого та кожного наступного пакету 

документів базової складності12 - 250 UAH 

11.10.25 

Вхідний платіж на рахунок клієнта, відкритий в 

ПУМБ, за наявності між банком і отримувачем  коштів 

договору про прийом платежів від фізичних осіб 

(утримується з отримувача) 

- 
0,8% від суми, 

min 15 UAH  

11.10.26 
Зарахування коштів на рахунки співробітників клієнта 

в рамках  зарплатного проекту 
- 

Входить до вартості 

щомісячної комісії за 

розрахунково-касове 

обслуговування пакету 

послуг 

11.10.27 

Переказ фізичною особою-підприємцем   коштів з 

рахунку, відкритого для здійснення підприємницької 

діяльності (2600) в ПУМБ, на власний поточний 

рахунок, відкритий  для власних потреб (2620)14  в 

ПУМБ: 

 

 у сумі до 60 000,00 грн. на місяць Не надається 

Входить до вартості 

щомісячної комісії за 

розрахунково-касове 

обслуговування пакету 

послуг 

 у сумі від 60 000,01 грн. на місяць Не надається 0,35% від суми 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

11.11. Пакет «всеОПТИМУМ» 

 

№ Найменування операції Іноземна валюта Гривня 

11.11.1 Оформлення та обслуговування пакету послуг 
Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету послуг 

11.11.2 

Комісія за перехід на обслуговування за іншим тарифним пакетом1: 

 перехід на тарифний пакет «всеПРЕМІУМ» 
Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету послуг 

 перехід на тарифний пакет «всеМІНІМУМ» 100 UAH 

11.11.3 
Щомісячна комісія за розрахунково-касове 

обслуговування пакету послуг17 
300 UAH** 

**     Комісія не стягується у перший місяць після відкриття рахунку. Починаючи з другого місяця, який слідує за місяцем відкриття 

рахунку, комісія не стягується  у разі середньомісячного залишку на поточному рахунку в національній валюті 140 000 грн. і 

більше 
Середньомісячний залишок розраховується як сума всіх залишків на поточних та  поточних карткових рахунках клієнта на кінець операційного 

дня кожного календарного дня місяця, поділена на кількість таких календарних днів. 

11.11.4 Відкриття поточного рахунку2 
Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету послуг 

11.11.5 

Вихідний платіж з рахунку клієнта ПУМБ на користь 

іншого клієнта ПУМБ за допомогою системи 

дистанційного обслуговування в операційний час 

(утримується з відправника платежу за кожний 

платіж, якщо не зазначене інше) 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету послуг 

11.11.6 

Вихідний платіж клієнта ПУМБ на користь клієнта 

іншого банку  за допомогою системи дистанційного 

обслуговування в операційний час (утримується з 

відправника платежу за кожний платіж): 

 

в доларах США, в російських рублях 0,15% від суми 

 min 25 USD 

max 200 USD9,10 
- 

в євро та інших валютах 0,15% від суми 

 min 25 EUR 

max 200 EUR10,16 

В залежності від суми: 

від 0 до 5 000,00 грн 
- 

Входить до вартості 

щомісячної комісії за 

розрахунково-касове 

обслуговування пакету 

послуг 

від 5 000,01 до 100 000,00 грн - 2 UAH 

від 100 000,01 грн - 11 UAH 

11.11.7 

Виконання операцій з карткою (на рік): 

 Дві картки - 
MasterCard Debit Business Standard Instant 

PayPass Chip Card  та  Visa Business Standard 

Instant PayWave Chip Card15 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету послуг 

 кожна наступна картка типу MasterCard Debit 

Business Standard Instant PayPass Chip Card / Visa 

Business Standard Instant PayWave Chip Card15 

100 UAH 

11.11.8 

Зняття готівки за карткою ПУМБ (для рахунків, відкритих у UAH/USD/EUR)3: 

 в банкоматах ПУМБ з використанням БПК 0,75% від суми зняття 

 в касі ПУМБ з використанням БПК 1% від суми зняття 

11.11.9 
Підключення до системи  «ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ» 

(Система дистанційного обслуговування)4 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету послуг 

 

11.11.10 

Щомісячна комісія за обслуговування операцій 

переказу грошових коштів за допомогою системи  

«ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ» (Система дистанційного 

обслуговування) (без урахування комісії за кожний 

переказ) 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету послуг 

11.11.11 

Надання інформації про стан рахунку за допомогою 

сервісу «СМС Banking», на рік (за 1 код доступу на 1 

телефон) 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету послуг 

11.11.12 

Надання інформації про стан рахунків за допомогою 

сервісу «Розширений СМС Banking» (деталізовані 

SMS-повідомлення, які додатково містять назву 

контрагента, призначення платежу і номер рахунку), 

на рік (за 1 код доступу на 1 номер телефону) 

250 UAH 

11.11.13 

Зарахування готівкових коштів на рахунок клієнта, 

який обслуговується у даному відділенні «РЦ» / 

відділенні ПУМБ5, 10 

0,2% від суми 

(у валютах 1 групи6) 

0,3% від суми 

(у валютах не 1 групи6) 

Не стягується 



11.11.14 

Зарахування готівкових коштів на рахунок клієнта, 

який обслуговується в іншому відділенні «РЦ» / 

відділенні ПУМБ5, 10 

0,2% від суми 

(у валютах 1 групи6) 

0,3% від суми 

(у валютах не 1 групи6) 

Не стягується 

11.11.15 

Внесення готівкових коштів клієнтом та зарахування 

на власний поточний (в т.ч. операції по якому можуть 

проводитися з використанням БПК) рахунок в ПУМБ 

через ПТКС 

Не надається 

 Входить до вартості 

щомісячної комісії за 

розрахунково-касове 

обслуговування пакету 

послуг 

11.11.16 Зняття готівкових коштів з рахунку7, 10 
2% від суми 

RUB - 4% від суми 
1,00% від суми 

11.11.17 Купівля іноземної валюти за гривню до 11-00                                0,4% від суми8  

11.11.18 Продаж іноземної валюти до 11-00                                                    0,3% від суми8  

11.11.19 

Проведення платежів у національній валюті за 

допомогою системи дистанційного обслуговування 

на користь клієнта іншого банку в операційний час 

- 

Необмежена кількість 

платежів  
входить до вартості 

щомісячної комісії за 

розрахунково-касове 

обслуговування пакету 

послуг 

за умови проведення 

кожної операції   до 

5 000,00 грн 

11.11.20 

Довідки за експортними/імпортними операціями:   

 протягом 3 робочих днів 250 UAH 

 протягом 1 робочого дня 500 UAH 

 протягом 5 робочих днів (у разі надання 

інформації за операцією після закінчення 6 

місяців з моменту її здійснення) 

750 UAH 

11.11.21 

 

Вхідний платіж від клієнта іншого банку (утримується 

з отримувача платежу, згідно з інструкцією банку 

відправника) 

5 USD10 

Входить до вартості 

щомісячної комісії за 

розрахунково-касове 

обслуговування пакету 

послуг 

11.11.22 

Закриття за ініціативою клієнта всіх рахунків у 

національній та/або іноземних валютах у ПУМБ 

протягом 30 днів з моменту відкриття поточного 

рахунку 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету послуг 

11.11.23 Надання послуги "Електронний грошовий чек» 7, 11 
Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету послуг 

11.11.24 

Перевірка документів за внутрішньоторговельними, 

імпортними, експортними, розрахунковими та 

іншими операціями клієнта з  питань дотримання 

законодавства, на підставі яких виконуються операції 

з розрахунково-касового обслуговування 

Перший пакет документів базової складності12 в місяць - 

входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету послуг. 

 Перевірка другого та кожного наступного пакету документів 

базової складності12 в місяць - 250 UAH 

11.11.25 

Вхідний платіж на рахунок клієнта, відкритий в 

ПУМБ, за наявності між банком і отримувачем  коштів 

договору про прийом платежів від фізичних осіб 

(утримується з отримувача) 

- 
0,5% від суми, 

min 10 UAH  

11.11.26 
Зарахування коштів на рахунки співробітників клієнта 

в рамках  зарплатного проекту 
- 

Входить до вартості 

щомісячної комісії за 

розрахунково-касове 

обслуговування пакету 

послуг 

11.11.27 

Переказ фізичною особою-підприємцем   коштів з 

рахунку, відкритого для здійснення підприємницької 

діяльності (2600) в ПУМБ, на власний поточний 

рахунок, відкритий  для власних потреб (2620)14  в 

ПУМБ: 

 

 у сумі до 60 000,00 грн. на місяць Не надається 

Входить до вартості 

щомісячної комісії за 

розрахунково-касове 

обслуговування пакету 

послуг 

 у сумі від 60 000,01 грн. на місяць Не надається 0,35% від суми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11.12. Пакет «всеПРЕМІУМ» 

 

№ Найменування операції Іноземна валюта Гривня 

11.12.1 Оформлення та обслуговування пакету послуг 
Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету послуг 

11.12.2 
Комісія за перехід на обслуговування за тарифним 

пакетом «всеОПТИМУМ» або «всеМІНІМУМ»1 
100 UAH 

11.12.3 
Щомісячна комісія за розрахунково-касове 

обслуговування пакету послуг17 
700 UAH*** 

***     Комісія не стягується у перший місяць після відкриття рахунку. Починаючи з другого місяця, який слідує за місяцем 

відкриття рахунку, комісія не стягується у разі середньомісячного залишку на поточному рахунку в національній валюті 200 000 

грн. і більше.           Середньомісячний залишок розраховується як сума всіх залишків на поточних та  поточних карткових рахунках клієнта 

на кінець операційного дня кожного календарного дня місяця, поділена на кількість таких календарних днів. 

11.12.4 Відкриття поточного рахунку2 
Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету послуг 

11.12.5 

Вихідний платіж з рахунку клієнта ПУМБ на користь 

іншого клієнта ПУМБ за допомогою системи 

дистанційного обслуговування в операційний час 

(утримується з відправника платежу за кожний 

платіж, якщо не зазначене інше) 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету послуг 

11.12.6 

Вихідний платіж клієнта ПУМБ на користь клієнта 

іншого банку за допомогою системи дистанційного 

обслуговування в операційний час (утримується з 

відправника платежу за кожний платіж): 

 

в доларах США, в російських рублях 

до 10 000 USD9 –  

10 USD10, 

              від 10 000 USD9 -  

                 0,1% від суми, 

 min 15 USD10, max 100 USD10 
- 

в євро та інших валютах 

до 10 000 EUR16 –  

10 EUR10, 

              від 10 000 EUR16 -  

                 0,1% від суми, 

 min 15 EUR10, max 100 EUR10 

В залежності від суми: 

від 0 до 5 000,00 грн 
- 

Входить до вартості 

щомісячної комісії за 

розрахунково-касове 

обслуговування пакету 

послуг 

від 5 000,01 до 100 000,00 грн - 

Входить до вартості 

щомісячної комісії за 

розрахунково-касове 

обслуговування пакету 

послуг 

від 100 000,01 грн - 11 UAH 

11.12.7 

Виконання операцій з карткою (на рік): 

 Дві картки -  
MasterCard Debit Business Standard Instant 

PayPass Chip Card  та VISA Business Premium 

Pay Wave 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету послуг 

 кожна наступна картка типу MasterCard Debit 

Business Standard Instant PayPass Chip Card 
100 UAH 

11.12.8 

Зняття готівки за карткою ПУМБ (для рахунків, відкритих у UAH/USD/EUR)3: 

  в банкоматах ПУМБ з використанням БПК 0,75% від суми зняття 

  в касі ПУМБ з використанням БПК 1% від суми зняття 

11.12.9 
Підключення до системи  «ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ» 

(Система дистанційного обслуговування)4 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету послуг 

 

11.12.10 

Щомісячна комісія за обслуговування операцій 

переказу грошових коштів за допомогою 

«ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ» (Система дистанційного 

обслуговування) (без урахування комісії за кожний 

переказ) 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету послуг 

11.12.11 

Надання інформації про стан рахунку за допомогою 

сервісу «СМС Banking», на рік (за 1 код доступу на 1 

телефон) 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету послуг 

11.12.12 

Надання інформації про стан рахунків за допомогою 

сервісу «Розширений СМС Banking» (деталізовані 

SMS-повідомлення, які додатково містять назву 

контрагента, призначення платежу і номер рахунку), 

на рік (за 1 код доступу на 1 номер телефону) 

150 UAH 



11.12.13 

Зарахування готівкових коштів на рахунок клієнта, 

який обслуговується у даному відділенні «РЦ» / 

відділенні ПУМБ5, 10 

0,2% від суми 

(у валютах 1 групи6) 

0,3% від суми 

(у валютах не 1 групи6) 

Не стягується 

11.12.14 

Зарахування готівкових коштів на рахунок клієнта, 

який обслуговується в іншому відділенні «РЦ» / 

відділенні ПУМБ5, 10 

0,2% від суми 

(у валютах 1 групи6) 

0,3% від суми 

(у валютах не 1 групи6) 

Не стягується 

11.12.15 

Внесення готівкових коштів клієнтом та зарахування 

на власний поточний (в т.ч. операції по якому можуть 

проводитися з використанням БПК) рахунок в ПУМБ 

через ПТКС 

Не надається 

 Входить до вартості 

щомісячної комісії за 

розрахунково-касове 

обслуговування пакету 

послуг 

11.12.16 

 

 

Зняття готівкових коштів з рахунку7, 10 

 

2% від суми  

RUB - 4% від суми 
1,00% від суми 

11.12.17 Купівля іноземної валюти за гривню до 11-00                                

до 20 000 USD13- 0,3% від суми 

від 20 000 до 100 000 USD - 0,2% від суми 

більше 100 000 USD - 0,15% від суми8  

11.12.18 Продаж іноземної валюти до 11-00                                                    
до 20 000 USD13- 0,2% від суми 

більше 20 000 USD - 0,15% від суми8  

11.12.19 

Проведення платежів у національній валюті за 

допомогою системи дистанційного обслуговування 

на користь клієнта іншого банку в операційний час 

- 

Необмежена кількість 

платежів 
входить до вартості 

щомісячної комісії за 

розрахунково-касове 

обслуговування пакету 

послуг 

за умови проведення 

кожної операції   до 

100 000,00 грн 

11.12.20 

Довідки за експортними/імпортними операціями:   

 протягом 3 робочих днів 100 UAH 

 протягом 1 робочого дня 200 UAH 

 протягом 5 робочих днів (у разі надання 

інформації за операцією після закінчення 6 

місяців з моменту її здійснення) 

300 UAH 

11.12.21 

Вхідний платіж від клієнта іншого банку (утримується 

з отримувача платежу, згідно з інструкцією банку 

відправника) 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету послуг 

11.12.22 

Закриття за ініціативою клієнта всіх рахунків у 

національній та/або іноземних валютах у ПУМБ 

протягом 30 днів з моменту відкриття поточного 

рахунку 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету послуг 

11.12.23 Надання послуги "Електронний грошовий чек» 7, 11 
Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету послуг 

11.12.24 

Перевірка документів за внутрішньоторговельними, 

імпортними, експортними, розрахунковими та 

іншими операціями клієнта з  питань дотримання 

законодавства, на підставі яких виконуються операції 

з розрахунково-касового обслуговування 

Перші два пакети документів базової складності12 в місяць - 

входять до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету.  

Перевірка третього та кожного наступного пакету 

документів базової складності12 в місяць - 

  250 UAH 

11.12.25 

Вхідний платіж на рахунок клієнта, відкритий в 

ПУМБ, за наявності між банком і отримувачем  коштів 

договору про прийом платежів від фізичних осіб 

(утримується з отримувача) 

- 
0,5% від суми 

min 10 UAH  

11.12.26 
Зарахування коштів на рахунки співробітників клієнта 

в рамках  зарплатного проекту 
- 

Входить до вартості 

щомісячної комісії за 

розрахунково-касове 

обслуговування пакету 

послуг 

11.12.27 

Переказ фізичною особою-підприємцем   коштів з 

рахунку, відкритого для здійснення підприємницької 

діяльності (2600) в ПУМБ, на власний поточний 

рахунок, відкритий  для власних потреб (2620)14  в 

ПУМБ: 

 

 у сумі до 60 000,00 грн. на місяць Не надається 

Входить до вартості 

щомісячної комісії за 

розрахунково-касове 

обслуговування пакету 

послуг 

 у сумі від 60 000,01 грн. на місяць Не надається 0,35% від суми 

 



 

11.13. Пакет «Разом 30» 

Тарифний пакет «Разом 30» реалізується лише для нових* клієнтів Банку в період з 01.11.2021 по 31.01.2022 року 

При підключенні до Тарифного пакету «Разом 30» клієнт не має права на встановлення індивідуальних тарифів за тими видами 

операцій, які включені до пакету.  

Тарифний пакет «Разом 30»  підключається клієнту на підставі Заяви про приєднання  строком на 6 місяців.  

Підписанням Заяви про приєднання,  Клієнт надає згоду Банку, що через 6 місяців, Тарифний пакет буде змінено на Тарифний 

пакет «всеМінімум», за умови якщо Клієнт протягом строку дії Тарифного пакету не обере інший Тарифний пакет або Тарифи 

Банку.  

Перехід на даний Тарифний пакет з іншого Тарифного пакету та/або Тарифів Банку- неможливий. 

Комісійна винагорода за надання послуг, що не входять до складу пакету, утримується з клієнта відповідно до Тарифів Банку. 

 

№ Найменування операції Іноземна валюта Гривня 

11.13.1 Оформлення та обслуговування пакету послуг 
Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету послуг 

11.13.2 

Комісія за перехід на обслуговування за тарифним 

пакетом «всеМІНІМУМ»,  «всеОПТИМУМ» або 

«всеПРЕМІУМ»1 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету послуг 

11.13.3 
Щомісячна комісія за розрахунково-касове 

обслуговування пакету послуг17 
30 UAH 

11.13.4 Відкриття поточного рахунку2 
Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету послуг 

11.13.5 

Вихідний платіж з рахунку клієнта ПУМБ на користь 

іншого клієнта ПУМБ за допомогою системи 

дистанційного обслуговування в операційний час 

(утримується з відправника платежу за кожний 

платіж, якщо не зазначене інше) 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету послуг 

11.13.6 

Вихідний платіж клієнта ПУМБ на користь клієнта 

іншого банку за допомогою системи дистанційного 

обслуговування в операційний час (утримується з 

відправника платежу за кожний платіж): 

 

 

в доларах США, в російських рублях 

0,15% від суми 

 min 25 USD 

max 200 USD9,10 
- 

 

в євро та інших валютах 

0,15% від суми 

 min 25 EUR 

max 200 EUR10,16 

В залежності від суми: 

від 0 до 5 000,00 грн 
- 2 UAH 

від 5 000,01 до 100 000,00 грн - 3 UAH 

від 100 000,01 грн - 12 UAH 

11.13.7 

Виконання операцій з карткою (на рік): 

 Одна картка  MasterCard Debit Business Standard 

Instant PayPass Chip Card  

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету послуг 

 кожна наступна картка типу MasterCard Debit 

Business Standard Instant PayPass Chip Card 
100 UAH 

11.13.8 

Зняття готівки за карткою ПУМБ (для рахунків, відкритих у UAH/USD/EUR)3: 

 в банкоматах ПУМБ з використанням БПК 0,75% від суми зняття 

 в касі ПУМБ з використанням БПК 1% від суми зняття 

11.13.9 
Підключення до системи  «ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ» 

(Система дистанційного обслуговування)4 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету послуг 

 

11.13.10 

Щомісячна комісія за обслуговування операцій 

переказу грошових коштів за допомогою системи  

«ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ» (Система дистанційного 

обслуговування) (без урахування комісії за кожний 

переказ) 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету послуг 

11.13.11 

Надання інформації про стан рахунку за допомогою 

сервісу «СМС Banking», на рік (за 1 код доступу на 1 

телефон) 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету послуг 

11.13.12 

Надання інформації про стан рахунків за допомогою 

сервісу «Розширений СМС Banking» (деталізовані 

SMS-повідомлення, які додатково містять назву 

контрагента, призначення платежу і номер рахунку), 

на рік (за 1 код доступу на 1 номер телефону) 

350 UAH 

11.13.13 

Зарахування готівкових коштів на рахунок клієнта, 

який обслуговується у даному відділенні «РЦ» / 

відділенні ПУМБ5, 10 

0,2% від суми 

(у валютах 1 групи6) 

0,3% від суми 

(у валютах не 1 групи6) 

Не стягується 

11.13.14 

Зарахування готівкових коштів на рахунок клієнта, 

який обслуговується в іншому відділенні «РЦ» / 

відділенні ПУМБ5, 10 

0,2% від суми 

(у валютах 1 групи6) 

0,3% від суми 

(у валютах не 1 групи6) 

Не стягується 

11.13.15 
Внесення готівкових коштів клієнтом та зарахування 

на власний поточний (в т.ч. операції по якому 
Не надається 

 Входить до вартості 

щомісячної комісії за 



можуть проводитися з використанням БПК) рахунок 

в ПУМБ через ПТКС 

розрахунково-касове 

обслуговування пакету 

послуг 

11.13.16 Зняття готівкових коштів з рахунку7, 10 
2% від суми  

RUB - 4% від суми 
1,00% від суми 

11.13.17 Купівля іноземної валюти за гривню до 11-00                                0,5% від суми8  

11.13.18 Продаж іноземної валюти до 11-00                                                   0,4% від суми8  

11.13.19 

Проведення платежів у національній валюті за 

допомогою системи дистанційного обслуговування на 

користь клієнта іншого банку в операційний час 

- 

До 30 шт. в місяць 

(включно)  

платежів входить до 

вартості щомісячної 

комісії за розрахунково-

касове обслуговування 

пакету послуг 

11.13.20 

Довідки за експортними/імпортними операціями:  

 протягом 3 робочих днів 250 UAH 

 протягом 1 робочого дня 500 UAH 

 протягом 5 робочих днів (у разі надання 

інформації за операцією після закінчення 6 

місяців з моменту її здійснення) 

750 UAH 

11.13.21 

Вхідний платіж від клієнта іншого банку (утримується 

з отримувача платежу, згідно з інструкцією банку 

відправника) 

10 USD10 

Входить до вартості 

щомісячної комісії за 

розрахунково-касове 

обслуговування пакету 

послуг 

11.13.22 

Закриття за ініціативою клієнта всіх рахунків у 

національній та/або іноземних валютах у ПУМБ 

протягом 30 днів з моменту відкриття поточного 

рахунку 

Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету послуг 

11.13.23 Надання послуги «Електронний грошовий чек» 7, 11 
Входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-

касове обслуговування пакету послуг 

11.13.24 

Перевірка документів за внутрішньоторговельними, 

імпортними, експортними, розрахунковими та 

іншими операціями клієнта з  питань дотримання 

законодавства, на підставі яких виконуються операції 

з розрахунково-касового обслуговування 

Перевірка першого та кожного наступного пакету 

документів базової складності12 - 250 UAH 

11.13.25 

Вхідний платіж на рахунок клієнта, відкритий в 

ПУМБ, за наявності між банком і отримувачем  

коштів договору про прийом платежів від фізичних 

осіб (утримується з отримувача) 

- 
0,8% від суми, 

min 15 UAH  

11.13.26 

Переказ фізичною особою-підприємцем   коштів з 

рахунку, відкритого для здійснення підприємницької 

діяльності (2600) в ПУМБ, на власний поточний 

рахунок, відкритий  для власних потреб (2620)14  в 

ПУМБ: 

 

 у сумі до 30 000,00 грн. на місяць Не надається 

Входить до вартості 

щомісячної комісії за 

розрахунково-касове 

обслуговування пакету 

послуг 

 у сумі від 30 000,01 грн. на місяць Не надається 0,35% від суми 

11.13.27 
Зарахування коштів на рахунки співробітників 

клієнта в рамках  зарплатного проекту 
- 

Входить до вартості 

щомісячної комісії за 

розрахунково-касове 

обслуговування пакету 

послуг 

*Під новими клієнтами маються на увазі клієнти - суб’єкти малого бізнесу, в тому числі клієнти ПУМБ:  юридичні особи-

резиденти, фізичні особи – підприємці та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність (самозайняті особи), 

грошовий оборот яких від здійснення підприємницької / незалежної професійної/іншої діяльності за минулий календарний рік не 

перевищує 150 млн. грн, та котрі приєдналися до Договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів на підставі Заяви 

про приєднання  у період  з 01.11.2021 року по 31.01.2022. 

 

 

 
1 - Зміна тарифного пакету дозволяється протягом поточного календарного місяця не більше одного разу. За наявності заборгованості 

по комісії за розрахунково-касове обслуговування пакету послуг, зміна тарифного пакету здійснюється після погашення такої комісії. 
2 - Тариф за відкриття рахунку в національній валюті, іноземній валюті, банківських металах включає комісію за відкриття першого 

 поточного рахунку в національній валюті, першого поточного рахунку в іноземній валюті, першого поточного рахунку в  

банківських металах ПУМБ, за відкриття наступних рахунків ПУМБ, за відкриття рахунків при перереєстрації діючих клієнтів ПУМБ 

і видачу довідки про відкриття рахунку. 
3 - Видача готівкових гривень з рахунків в іноземній валюті здійснюється за курсом, встановленим ПУМБ на день проведення 

операції. Сплата комісії здійснюється в національній валюті за курсом НБУ на дату сплати комісії. 
4  - Під системою дистанційного обслуговування слід розуміти системи електронно-розрахункового обслуговування «Клієнт-Банк» 

та «ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ». Комісія за підключення клієнтів утримується при першому підключенні, а також за кожне окреме перше 



підключення клієнта до системи дистанційного обслуговування поза локальною мережею (у віддалених одна від одної точках, між 

якими немає каналу зв’язку). Комісія не утримується при підключенні до системи «ІНТЕРНЕТ - БАНКІНГ» з клієнтів, раніше 

підключених до системи «Клієнт Банк» та системи «ІНТЕРНЕТ - БАНКІНГ», при умові їх відключення від системи «Клієнт-Банк» і 

системи «ІНТЕРНЕТ - БАНКІНГ». 
5  - Тариф не поширюється на операції з внесення на рахунок сум невикористаних коштів на відрядження, депонованої заробітної  

плати. 
6 - Згідно з «Класифікатором іноземних валют», затвердженим постановою Правління Національного банку України № 34 від  

04.02.1998 р. 
7 -  Послуга не надається клієнтам,залученим Центром дистанційного обслуговування клієнтів Digital Bank. 
8 - Комісійна винагорода сплачується клієнтом банку виключно в національній валюті України, за курсом здійснення купівлі/продажу 

іноземної валюти. Операція здійснюється за умови надання необхідного пакету документів, забезпечення клієнтом залишку на 

рахунку, а також наявності на ринку відповідних обсягів і курсу купівлі/продажу валюти. 
9  -  Якщо платіж здійснюється у валюті, відмінній від доларів США, то розмір комісійної винагороди розраховується виходячи з 

крос-курсу цієї валюти по відношенню до долара США, встановленого Національним банком України на день зарахування платежу. 
10 - Комісійна винагорода сплачується клієнтом виключно в національній валюті України за офіційним курсом НБУ на день сплати. 
11 - «Електронний грошовий чек» – послуга, що дозволяє знімати готівкові кошти з поточного рахунку без оформлення паперової  

грошової чекової книжки. Електронна заява «Електронний грошовий чек» направляється клієнтом в банк через систему  

дистанційного обслуговування для замовлення готівки. 
12 - Оцінка складності наданого клієнтом пакета документів і віднесення його до категорії "базової складності" здійснюється Банком 

в односторонньому порядку на власний розсуд. В залежності від складності пакету документів вартість буде визначена окремо між 

Банком та Клієнтом та може бути меньше чи перевищувати встановлену даним пунктом вартість. Остаточна сума комісійної 

винагороди встановлюється Сторонами у відповідній Заяві про надання послуг додаткового обслуговування. 
13  -  Якщо операція здійснюється у валюті, відмінній від доларів США, то еквівалент суми іншої валюти перераховується за офіційним 

курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день платежу. 
14 –У разі, якщо на рахунку недостатньо коштів для стягнення комісії, то таке перерахування не здійснюється. Сума перерахувань 

розраховується за сумами переказів з усіх рахунків 2600 в гривнях за календарний місяць, в якому здійснюється перерахування. 
15 –  Картка Visa Business Standard Instant Chip Card продовжує діяти до закінчення строку зі збереженням тарифів на 

обслуговування. Після закінчення строку дії замінюється на безконтактну картку Visa Business Standard Instant PayWave Chip Card. 

Випуск нових корпоративних карток Visa Business Standard Instant Chip Card  не здійснюється.  
16 -  Якщо платіж здійснюється у валюті, відмінній від євро, то розмір комісійної винагороди розраховується виходячи з крос-курсу 

цієї валюти по відношенню до євро, встановленого Національним банком України на день зарахування платежу. 
17 - Комісія утримується за наявності видаткових операцій по поточному та картковому рахункам протягом звітного календарного 

місяця. Не враховуються для аналізу факту наявності видаткових операцій за поточним та картковим рахунками наступні операції: 

сплата комісій на користь Банку; списання коштів з рахунку за платіжними вимогами та інкасовими дорученнями; погашення 

заборгованості за кредитами, що надані Банком; переказ коштів на депозитний рахунок клієнта в Банку. 

 

 


