
Додаток № 5.1

Тарифи ПУМБ на обслуговування корпоративних клієнтів Центру дистанційного обслуговування 

Тарифний пакет застосовується для корпоративних клієнтів АТ "ПУМБ" - суб’єктів малого та мікро бізнесу - юридичних особ, фізичних особ - підприємців та фізичних особ, які здійснюють незалежну професійну діяльність (самозайняті особи):

 - у яких виторг від реалізації на рік складає менше 150 млн. грн.,

 - які обслуговуються в Центрі дистанційного обслуговування  клієнтів

 - за умови приєднання до Договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».

Комісії за надання послуг, які не входять у склад пакету, cтягуються з клієнта у відповідності з базовими тарифами ПУМБ.

14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

Найменування операції № Іноземна валюта Гривня № Іноземна валюта Гривня № Іноземна валюта Гривня № Іноземна валюта Гривня

Розрахункове обслуговування

Оформлення та обслуговування пакету послуг
1 14.1.1 14.2.1 14.3.1 14.4.1

Щомісячна комісія за розрахунково-касове обслуговування 

пакету
14.1.2 14.2.2 14.3.2 14.4.2

Відкриття поточного рахунку
2 14.1.3 14.2.3 14.3.3 14.4.3

Закриття за ініціативою клієнта всіх рахунків у національній 

та/або іноземній валюті, що відкриті у віртуальному відділенні 

дистанційного обслуговування корпоративних клієнтів "Online 

Branch", із подальшою відмовою від обслуговування

14.1.4 14.2.4 14.3.4 14.4.4

Відкриття корпоративного карткового рахунку 14.1.5 14.2.5 14.3.5 14.4.5

Ведення поточного рахунку 14.1.6 14.2.6 14.3.6 14.4.6

Сервіс "Мобільний менеджер", за перший виїзд до офісу 

клієнта (тільки для м.Київ) для встановлення, реєстрації та 

підключення до сервісів дистанційного обслуговування та 

генерації ключів ЕЦП

14.1.8 14.2.8 14.3.8 14.4.8

Сервіс "Мобільний менеджер", за ініціативою клієнта, за один 

виїзд (тільки для м. Київ)
14.1.9 14.2.9 14.3.9 14.4.9

Використання систем дистанційного обслуговування та інформування про стан рахунку

Підключення до системи дистанційного обслуговування4 14.1.10 14.2.10 14.3.10 14.4.10

Здійснення операцій переказу грошових коштів за допомогою 

системи дистанційного обслуговування (щомісячна оплата)
14.1.11 14.2.11 14.3.11 14.4.11

Створення кваліфікованого сертифіката електронного підпису 

чи печатки , з строком чинності 1 (один) рік, у т.ч. ПДВ (тільки 

для м.Київ)

14.1.12 14.2.12 14.3.12 14.4.12

Надання інформації про стан рахунку за допомогою сервісу 

«GSM Banking», на рік (за 1 код доступу на 1 номер телефону)
14.1.13 14.2.13 14.3.13 14.4.13

Надання інформації про стан рахунків за допомогою сервісу 

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

телефону)

14.1.14 14.2.14 14.3.14 14.4.14

Безготівкові платежі

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

14.1.15 - 15 шт. в місяць 14.2.15 - 35 шт. в місяць 14.3.15 - - 14.4.15 - 5 шт. в місяць

Платіж клієнта ПУМБ на користь клієнта іншого банку (за умови 

перевищення щомісячного лімиту) за допомогою системи 

дистанційного обслуговування в операційний час (утримується 

з відправника платежу)

14.1.7 14.4.7

180.00 UAH

(у т.ч. ПДВ - 30.00 UAH)

180.00 UAH

(у т.ч. ПДВ - 30.00 UAH)

180.00 UAH

(у т.ч. ПДВ - 30.00 UAH)

Нарахування процентів на фактичну суму залишку на 

поточному рахунку3 (% річних)
14.3.7

Входить до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету

Входить до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету

Входить до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету

до Договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»  

Пакет "CODER @DB"18

Входить до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету

50 UAH

Входить до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету

Входить до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету

Входить до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету

Входить до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету

Входить до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету

350 UAH

Входить до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету

150 UAH

Входить до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету

Входить до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету

180.00 UAH

(у т.ч. ПДВ - 30.00 UAH)

Не нараховуються

150 UAH

Входить до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету

Входить до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету

Входить до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету

Входить до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету

Входить до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету

Входить до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету

Входить до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету

Входить до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету

Входить до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету

150 UAH 150 UAH 150 UAH

Входить до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету

Входить до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету

Входить до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету

14.2.7Не нараховуються Не нараховуються Не нараховуються

Пакет "БАЗОВИЙ @DB" Пакет "НАЦІОНАЛЬНИЙ @DB"  Пакет "МІЖНАРОДНИЙ @DB"

Входить до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету

Входить до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету

Входить до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету

Входить до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету

150 UAH

Входить до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету

Входить до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету

Входить до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету

300 UAH 500 UAH

Входить до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету

Входить до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету

Входить до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету

Входить до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету

Входить до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету

350 UAH 250 UAH

14.1.16 14.2.16 14.3.16 14.4.16

Для клієнтів, яким було оформлено Пакети до 01.11.2019.  З 01.11.2019 оформлення зазначених Пакетів новим клієнтам не здійснюється.



14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

Найменування операції № Іноземна валюта Гривня № Іноземна валюта Гривня № Іноземна валюта Гривня № Іноземна валюта Гривня

Пакет "CODER @DB"18Пакет "БАЗОВИЙ @DB" Пакет "НАЦІОНАЛЬНИЙ @DB"  Пакет "МІЖНАРОДНИЙ @DB"

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

7

min 8,0 USD,

max 60,0 USD

 - 
0,15% від суми

7

min 8,0 USD,

max 60,0 USD

 - 

до 10 000 USD
8
 - 2,0 USD, 

от 10 000 USD - 0,1% від 

суми
7
 min 4,0 USD, max 50,0 

USD

 - 
0,15% від суми

7

min 20 USD,

max 150 USD

 - 

в євро та інших валютах
0,15% від суми

7

min 8,0 EUR,

max 60,0 EUR

 - 
0,15% від суми

7

min 8,0 EUR,

max 60,0 EUR

 - 

до 10 000 EUR23 - 2,0 EUR, 

от 10 000 EUR - 0,1% від 

суми
7
 min 4,0 EUR, max 50,0 

EUR

 - 
0,15% від суми

7

min 20 EUR,

max 150 EUR

 - 

В залежності від суми:                                                                 

від 0 до 5 000,00 грн - 2,0 UAH - 2,0 UAH - без обмежень - 2,0 UAH

від 5 000,01 до 100 000,00 грн - 3,0 UAH - 3,0 UAH - без обмежень - 3,0 UAH

від 100 000,01 грн - 12,0 UAH - 12,0 UAH - 11,0 UAH - 12,0 UAH

Платіж клієнта ПУМБ на користь клієнта ПУМБ за допомогою 

системи дистанційного обслуговування в операційний час 

(утримується з відправника платежу)

14.1.17 14.2.17 14.3.17 14.4.17

Обробка платіжного доручення клієнта ПУМБ на паперовому 

носії за платежем на користь іншого клієнта ПУМБ або на 

користь клієнта іншого банку

14.1.18 14.2.18 14.3.18 14.4.18

Вхідний платіж від клієнта іншого банку (утримується з 

отримувача платежу, згідно з інструкцією банку відправника)
14.1.19 10 USD7

Входить до вартості 

щомісячної комісії за 

розрахунково-касове 

обслуговування пакету

14.2.19 10 USD7

Входить до вартості 

щомісячної комісії за 

розрахунково-касове 

обслуговування пакету

14.3.19 10 USD7

Входить до вартості 

щомісячної комісії за 

розрахунково-касове 

обслуговування пакету

14.4.19

Операції з готівкою

Зняття готівки за карткою ПУМБ (для рахунків, відкритих у UAH/USD/EUR)
9 

з використанням БПК:

 - в банкоматах ПУМБ

 - в касі ПУМБ

 - в касі та банкоматах банків-партнерів

 - в касах інших банків на території України

 - в інших банках за межами України

Зарахування готівкових коштів на рахунок клієнта, відкритий в 

іншому11 відділенні «РЦ»/відділенні ПУМБ12 14.1.21

0,2% від суми

(в валютах 1 групи10)

0,3% від суми 

(в валютах не 1 групи10)

0,1% від суми

min 10 UAH
14.2.21

0,2% від суми

(в валютах 1 групи10)

0,3% від суми 

(в валютах не 1 групи10)

0,1% від суми

min 10 UAH
14.3.21

0,2% від суми

(в валютах 1 групи10)

0,3% від суми 

(в валютах не 1 групи10)

0,1% від суми

min 10 UAH
14.4.21

0,2% від суми

(в валютах 1 групи10)

0,3% від суми 

(в валютах не 1 групи10)

0,1% від суми

min 10 UAH

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

14.1.22 Не надається

 Входить до вартості 

щомісячної комісії за 

розрахунково-касове 

обслуговування пакету

14.2.22 Не надається

 Входить до вартості 

щомісячної комісії за 

розрахунково-касове 

обслуговування пакету

14.3.22 Не надається

 Входить до вартості 

щомісячної комісії за 

розрахунково-касове 

обслуговування пакету

14.4.22 Не надається

 Входить до вартості 

щомісячної комісії за 

розрахунково-касове 

обслуговування пакету

Оформлення грошової чекової книжки 14.1.23 14.2.23 14.3.23 14.4.23

Зняття готівкових коштів з рахунку за допомогою чеку. 14.1.24 14.2.24 14.3.24 14.4.24

Корпоративна картка
Оформлення та обслуговування платіжних карт на рік:

Валютний контроль та експортно - імпортні операції

14.4.25

Входить до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету

Входить до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету

Входить до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету

14.1.26

14.2.20 14.3.20 14.4.2014.1.20

Послуга не надається Послуга не надається Послуга не надається

0,75% від суми зняття 0,75% від суми зняття 0,75% від суми зняття

1,5 % + 3 UAH

14.4.26
Входить до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету

Входить до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету

0,75% від суми зняття

Послуга не надається

Входить до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету

Послуга не надається

кожна наступна картка 

100 UAH 

одна картка входить до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету

одна картка входить до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету

0,75% від суми зняття

0,75% від суми зняття

1,5 % + 3 UAH 

1,5 % + 3 UAH

1,5 % + эквивалент 3 USD7

1% від суми зняття

0,75% від суми зняття

Послуга не надається

 кожна наступна картка 

100 UAH 

0,75% від суми зняття

1% від суми зняття 1% від суми зняття 1% від суми зняття

чіпована картка MCDebit Business Standard Pack Pay Pass

миттєва чіпована карткаVisa Business Standard Instant PayWave 

Chip Card22

Сервіс "Валютний радник"13

Перший пакет документів - входить до вартості 

щомісячної комісії за розрахунково-касове 

обслуговування пакету

Другий та наступний пакет документів - 1 000 UAH

Перший пакет документів - входить до вартості 

щомісячної комісії за розрахунково-касове 

обслуговування пакету

0,75% від суми зняття 0,75% від суми зняття

1,5 % + 3 UAH 1,5 % + 3 UAH 

14.1.25

 - в банкоматах інших банків на території України

0,75% від суми зняття 0,75% від суми зняття

1,5 % + 3 UAH

1,5 % + эквивалент 3 USD7 1,5 % + эквивалент 3 USD7 1,5 % + эквивалент 3 USD7

 кожна наступна картка  входить до вартості 

щомісячної комісії за розрахунково-касове 

обслуговування пакету

Входить до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету

14.3.25

14.3.26

одна картка входить до вартості щомісячної комісії 

за розрахунково-касове обслуговування пакету

одна картка входить до вартості щомісячної комісії 

за розрахунково-касове обслуговування пакету

дві картки входять до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету

одна картка входить до вартості щомісячної комісії 

за розрахунково-касове обслуговування пакету

три картки входить до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету

три картки входить до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету

14.2.25

 кожна наступна картка 

100 UAH 

 кожна наступна картка 

100 UAH 

1,5 % + 3 UAH 1,5 % + 3 UAH

Другий та наступний пакет документів - 500 UAH

14.2.26

 кожна наступна картка

 100 UAH 

кожна наступна картка 

100 UAH 

Послуга не надається Послуга не надається Послуга не надається

Послуга не надається

кожна наступна картка 

100 UAH 

Послуга не надається Послуга не надається

14.1.16 14.2.16 14.3.16 14.4.16
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Пакет "CODER @DB"18Пакет "БАЗОВИЙ @DB" Пакет "НАЦІОНАЛЬНИЙ @DB"  Пакет "МІЖНАРОДНИЙ @DB"

Купівля іноземної валюти за гривню до 15-00 14.1.27 14.2.27 14.3.27 14.4.27

Продаж іноземної валюти до 15-00 14.1.28 14.2.28 14.3.28 14.4.28

Довідки та дублікати документів

Надання дублікату виписки за рахунком, до 3 місяців, понад 3 

місяця, з моменту здійснення операції (за 1 виписку), в 

електронному вигляді

14.1.29 14.2.29 14.3.29 14.4.29

Довідки за експортними/імпортними операціями, в 

електронному вигляді:

 - протягом 3 робочих днів

 - протягом 1 робочого дня

 - протягом 5 робочих днів (у разі надання інформації за 

операцією  зі спливом 6 місяців  з моменту її здійснення)

Підготовка виписок, довідок, дублікатів документів та інших

документів по банківським операціям в електронному вигляді,

за кожен документ

14.1.31 14.2.31 14.3.31 14.4.31

Підготовка виписок, довідок, дублікатів документів та інших

документів по банківським операціям на паперовому носії, за

кожен документ

14.1.32 14.2.32 14.3.32 14.4.32

Додаткові сервіси
Комісія за проведення розрахункових операцій з допомогою 

систем дистанційного обслуговування  –  ПТКС/POS-

терміналів19:

 - Базовий тариф

 - Тариф для Торговців, які одночасно користуються одним 

POS- терміналом разом з іншими Торговцями

Комісія ПУМБ, яка утримується при виконанні операцій з 

переказу коштів на рахунок Торговця  за допомогою систем 

дистанційного обслуговування при оплаті рахунків платіжними 

картками з використанням POS-терміналів, від суми операції:

 - Базовий тариф

 - Тариф для Торговців, які ведуть готельну та/або іншу 

діяльність на території готельних господарств

Комісія ПУМБ, 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 Інтернет16 (Інтернет - 

Еквайринг)

14.1.35 14.2.35 14.3.35 14.4.35

Перерахування заробітної плати та інших виплат на рахунки 

отримувачів (зарплатний проект)20 14.1.36 - 0,25% від суми 14.2.36 - 0,25% від суми 14.3.36 - 0,25% від суми 14.4.36 - 0,25% від суми

Платежі на користь клієнтів ПУМБ

Переказ фізичною особою-підприємцем   коштів з рахунку, 

відкритого для здійснення підприємницької діяльності (2600) в 

ПУМБ, на власний поточний рахунок, відкритий  для власних 

потреб (2620)21  в ПУМБ::

14.1.30

14.1.33

14.1.34

14.1.37

14.2.30 500 UAH

750 UAH

Входить до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету

250 UAH 100 UAH

250 UAH

400 UAH

до 20 000 USD
8
 - 0,2% від суми

більше 20 000 USD - 0,15% від суми
14

14.4.34

мін. 2,0% від суми

мін. 2,2% від суми

мін. 300 грн./міс.

мін. 150 грн./міс.мін. 150 грн./міс.

0,4% від суми
14

0,15% від суми
14

Входить до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету

14.4.30

Входить до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету

мін. 2,0% від суми

Входить до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету

Входить до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету

250 UAH

400 UAH

600 UAH

Входить до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету

14.3.30

мін. 2,2% від суми мін. 2,2% від суми

0,4% від суми
14

0,4% від суми
14

до 20 000 USD
8
 - 0,3% від суми

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

більше 100 000 USD - 0,2% від суми
14

0,4% від суми
14

0,3% від суми
14

250 UAH

500 UAH

750 UAH

мін. 150 грн./міс. мін. 150 грн./міс.

від 2,0% від суми

14.4.37

Перевірка першого пакета документів базової 

складності17 - входить до  вартості щомісячної комісії 

за розрахунково-касове обслуговування пакету

Перевірка другого та кожного наступного пакету 

документів, а також пакету документів більш 

високого рівня складності, ніж базова, - згідно з 

Розділом 15. Тарифів на додаткове розрахунково - 

касове обслуговування

мін. 2,0% від суми

Перевірка другого та кожного наступного пакету 

документів, а також пакету документів більш 

високого рівня складності, ніж базова, - згідно з 

Розділом 15. Тарифів на додаткове розрахунково - 

касове обслуговування

14.1.38 14.2.38 14.3.38 14.4.38

Перевірка другого та кожного наступного пакету 

документів, а також пакету документів більш 

високого рівня складності, ніж базова, - згідно з 

Розділом 15. Тарифів на додаткове розрахунково - 

касове обслуговування

14.4.3314.2.33 14.3.33

14.3.34

Перевірка другого та кожного наступного пакету 

документів, а також пакету документів більш 

високого рівня складності, ніж базова, - згідно з 

Розділом 15. Тарифів на додаткове розрахунково - 

касове обслуговування

від 2,0% від суми від 2,0% від суми від 2,0% від суми

14.2.34

Входить до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету

Входить до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету

Входить до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету

мін. 2,0% від суми

мін. 2,2% від суми

600 UAH

+ 50 UAH до тарифу на підготовку конкретного 

документу згідно з базовими тарифами ПУМБ на 

обслуговування корпоративних клієнтів 

Зтягується у відповідності з базовими тарифами 

ПУМБ на обслуговування корпоративних клієнтів 

мін. 300 грн./міс.

Перевірка документів за внутрішньоторговельними, 

імпортними, експортними, розрахунковими та іншими  

операціями клієнта з точки зору юридичних питань 

(Юридичний радник)

Перевірка першого пакета документів базової 

складності17 - входить до  вартості щомісячної 

комісії за розрахунково-касове обслуговування 

пакету

14.2.37

Перевірка першого пакета документів базової 

складності17 - входить до  вартості щомісячної комісії 

за розрахунково-касове обслуговування пакету

14.3.37

Перевірка першого пакета документів базової 

складності17 - входить до  вартості щомісячної комісії 

за розрахунково-касове обслуговування пакету

Входить до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету15

Входить до вартості щомісячної комісії за 

розрахунково-касове обслуговування пакету15



14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

Найменування операції № Іноземна валюта Гривня № Іноземна валюта Гривня № Іноземна валюта Гривня № Іноземна валюта Гривня

Пакет "CODER @DB"18Пакет "БАЗОВИЙ @DB" Пакет "НАЦІОНАЛЬНИЙ @DB"  Пакет "МІЖНАРОДНИЙ @DB"

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

Входить до вартості 

щомісячної комісії за 

розрахунково-касове 

обслуговування пакету 

послуг

Не надається

Входить до вартості 

щомісячної комісії за 

розрахунково-касове 

обслуговування пакету 

послуг

Не надається

Входить до вартості 

щомісячної комісії за 

розрахунково-касове 

обслуговування пакету 

послуг

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 Не надається 0,35% від суми Не надається 0,35% від суми Не надається 0,35% від суми

* Умови застосовуються виключно у разі відкриття та/або наявності у клієнта відкритого поточного або корпоративного карткового рахунку в національній валюті

1 - Зміна тарифного пакету дозволяється протягом поточного календарного місяця не більше одного разу, при цьому умови нового тарифного пакету починають  діяти з 1-го банківського дня місяця, наступного за поточним.

3 - У разі, якщо фактичний залишок грошових коштів на поточному рахунку перевищує 1 000 000 UAH, нарахування відсотків відбувається на суму 1 000 000 UAH

4 - Під системою дистанційного обслуговування слід розуміти систему електронно-розрахункового обслуговування «Інтернет-Банкінг». 

7 - Комісія сплачується клієнтом виключно в національній валюті України, за офиційним курсом НБУ на день сплати. 

8 - Якщо операція здійснюється у валюті, відмінній від долларів США, то еквівалент суми іншої валюти перераховується за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день платежу.

9 - Видача готівкових гривень з рахунків в іноземній валюті здійснюється за курсом, встановленим ПУМБ на день проведення операції. При знятті іноземної валюти комісія сплачується клієнтом в національній валюті України за офіційним курсом НБУ на день сплати.

10 - Іноземні валюти, які належать до  1 групи Класифікатора іноземних валют, відповідно до  постанови Правління Національного банку України № 34 від 04.02.1998 р.

11 - Послуга надається в касах РЦ/ відділень ПУМБ.

12 - Тариф не поширюється на операції зі внесення на рахунок сум невикористаних коштів на відрядження, депонованої заробітної плати.

13 - Перевірка документів під час проведення імпортних, експортних операцій клієнтів

17 - Оцінка складності наданого клієнтом пакета документів і віднесення його до  категорії "базової складності" здійснюється Банком в односторонньому порядку на власний розсуд

18 - Види економічної діяльності, які згідно з класифікатором видів економічної діяльності належать до IT-галузі:

КВЕД-2010 КВЕД-2005

58.21 Видання комп'ютерних ігор; 72.10.0 Консультування з питань інформатизації;

58.29 Видання іншого програмного забезпечення; 72.21.0 Розробка стандартного програмного забезпечення;

62.01 Комп'ютерне програмування; 72.22.0 Інші види діяльності у сфері розробки програмного забезпечення;

62.02 Консультування з питань інформатизації; 72.40.0 Діяльність, пов’язана з базами даних.

62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем; 72.30.0 Оброблення даних;

63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність; 72.40.0 Діяльність, пов’язана з базами даних;

62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткованням; 74.81.0 Діяльність у сфері фотографії;

63.12 Веб-портали 74.85.0 Надання секретарських послуг та послуг з перекладу;

74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну 74.87.0 Надання інших комерційних послуг.

74.20 Діяльність у сфері фотографії

74.30 Надання послуг перекладу

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

19 - Тариф зазначений із розрахунку за один підключений POS-термінал і нараховується на кожний підключений POS-термінал.

20 - Комісія не стягується при зарахуванні коштів на рахунки працівникам бюджетних установ

21 - 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.

23 - 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.

14 - Комісія 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.
15 - До вартості щомісячної комісії за пакетне обслуговування входить комісія за проведення розрахункових операцій за допомогою систем дистанційного обслуговування ПТКС/POS -терминалів по одному POS-терміналу. Комісія по другому та кожному наступному встановленому POS-терміналу ПУМБ/агена ТОВ "ПОС-ТЕР" 

сплачується відповідно до базових тарифів ПУМБ на обслуговування корпоративних клієнтів.

16 – Здійснення операцій з використанням банківських платіжних карток міжнародних платіжних систем  Visa International, MasterCard International (в т.ч. Maestro) можливе після укладення окремого Договору на Інтернет - Еквайринг між клієнтом та ПУМБ, в порядку та на умовах передбачених цим Договором. Всі перекази 

грошових коштів здійснюються виключно у національній валюті, незалежно від валюти карткового рахунку.

14.1.38 14.2.38 14.3.38 14.4.38

   22 - 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2 - В тарифі за відкриття рахунку в національній валюті, іноземній валюті, банківських металах враховується комісія за відкриття першого поточного  рахунку в національній валюті, першого  поточного  рахунку в іноземній валюті, першого  рахунку в банківських металах у Центрі дистанційного обслуговування клієнтів, за 

відкриття наступних рахунків у Центрі дистанційного обслуговування клієнтів, за відкриття рахунків у разі перереєстрації діючих клієнтів ПУМБ та надання довідки про відкриття рахунку, зокрема за надання такої довідки про відкриття рахунку на бумажному носії одноразово.


