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Тарифи комісійних винагород 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»  
за виконання доручень банків-кореспондентів 

 
 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Тарифи комісійних винагород АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖАРОДНИЙ БАНК» за 
виконання доручень банків-кореспондентів (далі – Тарифи) застосовується на таких умовах: 
 
1. Прийняття АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі - ПУМБ, Банк) 

зобов’язань з виконання доручень банків-кореспондентів і встановлення розмірів комісійних винагород в Тарифах 
здійснюється на розсуд ПУМБ. Зазначені ставки Тарифів є мінімальними. Банк може змінювати встановлені ставки для 
кожної конкретної операції або встановлювати особливий порядок розрахунків у разі окремої домовленості між ПУМБ та 
банками-кореспондентами.  

2. Тарифи можуть бути змінені або доповнені із попереднім повідомленням банка-кореспондента у порядку, передбаченому 
договором про встановлення кореспондентських відносин або іншим договором, укладеним між ПУМБ і банком-
кореспондентом, предметом якого є обслуговування кореспондентського рахунку. 

3. Ставки Тарифів застосовуються тільки до операцій, які здійснюються у звичайному порядку. ПУМБ залишає за собою право 
стягувати спеціальну та додаткову комісії, коли виконання операції потребує додаткового обсягу робіт та/або при виникненні 
непередбачуваних обставин не з вини ПУМБ.  

4. Податки, збори, мита, телекомунікаційні та поштові витрати ПУМБ та інших банків, комісії кореспондентів (у тому числі, 
але не виключно, при виникненні утримання негативних процентів у вигляді процентів або комісії залежно від суми 
залишків на кореспондентському рахунку), а також непередбачені витрати ПУМБ (за наявності таких), у тому числі, але не 
виключно, пов’язані із проведенням додаткових процедур фінансового моніторингу,  які Банк сплатив у зв’язку із 
виконанням операцій по рахунку банка-кореспондента або у зв’язку із залишком коштів на рахунку банка-кореспондента, 
стягуються додатково, якщо інше не визначено в Тарифах. 

5. Списання комісій ПУМБ відбувається в такому порядку.  
5.1. Списання комісії за вихідні платежі в іноземних валютах здійснюється відповідно до інструкцій банку-наказодавця в полі 
71А: “Details of charges” із такими варіантами: 
  a) OUR - усі комісійні за рахунок платника, 
  b) BEN - усі комісійні за рахунок отримувача, 

c) SHA - комісійні ПУМБ - за рахунок платника, комісійні за межами ПУМБ - за рахунок отримувача. 
5.2 Списання комісії за вхідні платежі у CAD, CHF, CNY, CZK, EUR, GBP, PLN, RUB, USD здійснюється відповідно до 
інструкцій банку-кореспондента в полі 71А платіжного доручення. 
5.3. Комісійна винагорода, встановлена в іноземній валюті, а також витрати, вказані в п.4, іноземній валюті сплачуються в 
гривнях  за офіційним курсом, встановленим НБУ, що є чинним на день здійснення платіжного доручення. 
5.4. Щомісячні комісійні винагороди згідно із Тарифами Банку нараховуються Банком у перший робочий день місяця, 
наступного за періодом, у якому надані послуги. У разі неможливості списання з кореспондентського рахунку згідно із 
відповідним договором про встановлення кореспондентських відносин комісійної винагороди Банк надсилає банку-
кореспонденту повідомлення про сплату із зазначенням суми заборгованості та реквізитів для її оплати, а банк-кореспондент 
зобов’язаний сплатити заборгованість у строки, зазначені у договорі про встановлення кореспондентських відносин. 
 

6. Операції за документарними акредитивами в міжнародних розрахунках підпорядковані "Уніфікованим правилам і звичаям для 
документарних акредитивів" (редакція 2007 р.), Публікація Міжнародної Торговельної Палати №600. 
7. Інкасові операції в міжнародних розрахунках підпорядковані «Уніфікованим правилам за інкасо», публікація Міжнародної 
Торговельної Палати №522 (редакція 1995 р.). 
8. Здійснення рамбурсних операцій із іноземними банками підпорядковується “Уніфікованим правилам з банківського 
рамбурсування” Публікація МТП №525. 
9. У Розділі 4 «Проведення розрахунків із застосуванням чистого або документарного інкасо», у Розділі 5 «Виконання операцій із 
документарними акредитивами», у Розділі 6 «Банківські Гарантії» Тарифів використаний термін «Клієнт» для визначення банку-
кореспондента, за дорученням якого виконуються операції, вказані в цих розділах Тарифів. 
10. Сплачена на користь ПУМБ комісія за виконання доручень банків-кореспондентів поверненню не підлягає, крім випадків, 
передбачених законодавством. 
11. ПУМБ здійснює всі операції виключно з дотриманням законодавства України, а при міжнародних операціях також із 
урахуванням міжнародних правил, угод і практики. Банк має право відмовитися від проведення операції, яка, на його думку, 
порушує чинне законодавство. Банк не несе відповідальності за невиконання розпоряджень сторін операції, блокування сум 
операцій у разі, якщо такі випадки стали наслідком здійснення процедур фінансового моніторингу, санкційних та/або інших 
обмежень, встановлених законодавством України та/або інших країн, через які здійснюється операція. 
12. Операції, не зазначені в Тарифах, можуть здійснюватися без стягнення комісії відповідно до чинного законодавства або може 
застосовуватися комісія, розмір якої встановлюється окремими тарифами Банку.  
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Розділ 1. ВЕДЕННЯ РАХУНКІВ 
 

№ Найменування операції, що здійснюється Банком Тариф 

1.1. Відкриття, обслуговування та закриття кореспондентського рахунку 
1.1.1. Відкриття кореспондентського рахунку в кожній із валют 50 USD 
1.1.2. Внесення змін до юридичної справи банку-кореспондента у зв’язку зі 

зміною його найменування, організаційно-правової форми, 
місцезнаходження 

 
30 USD 

1.1.3. 
Тимчасове встановлення обмеження  за кореспондентським рахунком (за 
ініціативою банку-кореспондента) 

50 USD 

1.2. Нарахування процентів на залишки за кореспондентським рахунком 

1.2.1. 
Нарахування процентів за кредитові залишки  У разі нарахування ставка встановлюється 

та повідомляється Банком окремо  

1.2.2. 
Нарахування процентів за дебетове сальдо У разі нарахування ставка встановлюється 

та повідомляється Банком окремо  
1.3. Надсилання виписок за рахунком і додатків до них 

1.3.1. 
Надсилання дублікатів виписок і додатків за рахунком за період до 3-х 
місяців з дати здійснення операції 

2 USD за 1 виписку + 
1 USD за 1 додаток 

1.3.2. 
Надсилання дублікатів виписок і додатків за рахунком за період більше 3-
х місяців з дати здійснення операції 

5 USD за 1 виписку + 1 USD за додаток 

1.3.3. 

Надання виписок і підтверджень за формою, яку вимагають аудитори, або 
затвердженою банком-кореспондентом: 

 

а) надсилання електронними каналами зв’язку 50 USD 
б) надсилання поштою: 
- отримувачам в Україні 
- отримувачам у країнах Європи та Середньої Азії 
- отримувачам в інших країнах 

 
50 USD 
75 USD 

100 USD 
1.3.4. Надання проміжної виписки на запит банку-кореспондента. 5 USD 

1.4. 
Щомісячна комісія за обслуговування кореспондентських рахунків, які 
обслуговуються по каналу зв’язку іншому, аніж SWIFT (незалежно від 
кількості кореспондентських рахунків банку-кореспондента) 

40 USD 

1.5. 
Щомісячна комісія за обслуговування кореспондентського рахунку в 
швейцарських франках 

Базисна ставка мінус 20 б.п.* на щоденний 
залишок  

1.6. 
Щомісячна комісія за обслуговування кореспондентського рахунку в євро Базисна ставка мінус 30 б.п.* на щоденний 

залишок 

1.7. 
Щомісячна комісія за обслуговування кореспондентського рахунку в 
українській гривні та іноземній валюті (крім швейцарських франків та 
євро)** 

Входить до вартості ведення рахунку ** 

1.8.  Закриття кореспондентського рахунку Входить до вартості ведення рахунку 
. 
* У якості «Базисної ставки» використовується «ECB Deposit facility Rate», якщо інше Банк не повідомив окремо.  
** Банк залишає за собою право встановлювати та утримувати (стягувати) з Кореспондента комісію за ведення будь-якого 
кореспондентського рахунку Кореспондента, за яким не проводились операції протягом календарного місяця (окрім операцій 
списання/зарахування процентів за кредитовий залишок, що встановлені Розділом 1 Тарифу або встановлених на його підставі), 
повідомивши Кореспондента про ставки, порядок розрахунку та способи утримання такої комісії не пізніше ніж за 5 (п’ять) 
робочих днів до введення їх в дію.  
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Розділ 2. ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ  
 

№ Найменування операції 
Тарифи 

Іноземна валюта Гривня 
2.1. Вхідні платежі  0 USD + комісії кореспондентів* 
2.2. Вихідні платежі** 

2.2.1. 

Міжбанківські платежі (за винятком платежів на користь ПУМБ і на рахунки, відкриті в ПУМБ): 

у гривні 5 UAH 
у доларах США 3 USD + комісії кореспондентів* 
в інших валютах 5 USD + комісії кореспондентів* 

2.2.2. 

Комерційні платежі на користь клієнта іншого банку  
у гривні 7 UAH + комісії кореспондентів* 
у доларах США 10 USD + комісії кореспондентів* 
у російських рублях і польських злотих 5 USD + комісії кореспондентів* 
в інших валютах 0,1% (min 10 USD, max 20 USD) + комісії 

кореспондентів* 

2.3. 

Уточнення умов вихідного платежу за ініціативою банку-кореспондента 

а) до його виконання 10 USD 10 UAH 
б) після його виконання 20 USD + комісії 

кореспондентів* 
10 UAH + комісії 
кореспондентів* 

2.4. Анулювання платежу, який пройшов обробку, але не надісланий 20 USD 10 UAH 

2.5. 

Оформлення вимоги на повернення вихідного платежу за ініціативою банку-кореспондента, надісланого з Банку (за один 
документ)  
а) протягом 1 місяця з дати здійснення операції 20 USD + комісії 

кореспондентів* 
10 UAH + комісії 
кореспондентів* 

б) після закінчення 1 місяця з моменту здійснення операції 30 USD + комісії 
кореспондентів* 

10 UAH + комісії 
кореспондентів* 

2.6. Запити (розслідування) за платежами за ініціативою банку-кореспондента (комісія не стягується в разі помилки Банку) 

2.6.1. 

За платежами, надісланими з Банку: 
а) протягом 6 місяців з дати здійснення операції 25 USD + комісії 

кореспондентів* 
25 UAH + комісії 
кореспондентів* 

б) від 6 до 12 місяців з дати здійснення операції 50 USD + комісії 
кореспондентів* 

50 UAH + комісії 
кореспондентів* 

в) після закінчення 12 місяців з моменту здійснення операції 75 USD + комісії 
кореспондентів* 

75 UAH + комісії 
кореспондентів* 

2.6.2. 
За платежами, які надійшли до Банку на користь банку-кореспондента та 
зараховані на рахунок банку-кореспондента 

20 USD + комісії 
кореспондентів* 

10 UAH + комісії 
кореспондентів* 

2.7. 
Виконання платіжного доручення після встановленого часу (cut-off-
time)*** 

20 USD 

2.8. 
Зарахування на кореспондентський рахунок після встановленого часу (cut-
off time)*** за ініціативою власника рахунку 

5 USD 

2.9. 

Зміна умов вихідного платежу (комісія не стягується у разі помилки 
Банку), надання відповідей на запити 3х банків за платежами, у т.ч. на 
запити типу Compliance, за платежами, що відправлені з Банку: 

 

а) протягом 6 місяців з дати здійснення операції 25 USD+комісії кореспондентів* 
б) від 6 до 12 місяців з дати здійснення операції 50 USD+комісії кореспондентів* 
в) по закінченню 12 місяців з моменту здійснення операції 75 USD+комісії кореспондентів* 

2.10. Комісія за NON-STP платіж (МТ103/202) 3 USD 
2.11. Повернення вхідного платежу за ініціативою банка-кореспондента 20 USD 
* Пов’язані з проведенням цієї операції комісії третіх банків («комісії кореспондентів»), які відомі Банку в момент її проведення, 
додаються до Тарифів Банку. Інші комісії кореспондентів відшкодовуються ПУМБ банком-кореспондентом додатково. 
** Банк стягує додаткові комісії за виконання доручення в іноземній валюті, яке надійшло будь-яким каналом зв’язку, за 
винятком SWIFT - 5 USD (утримуються додатково до суми комісії, вказаної в п. 1.4.) 
*** Належним чином оформлене платіжне доручення банку-кореспондента/платіжний документ про зарахування/кошти до 
зарахування на кореспондентський рахунок банка-кореспондента у Банку з поточною датою валютування, отримане Банком 
після обумовленого Договором про встановлення кореспондентських відносин часу виконання платіжних доручень (cut-off-time), 
виконується Банком за наявності технічної можливості, зі стягненням з банку-кореспондента вказаної в п. 2.2, 2.11 відповідно 
для вихідних та вхідних платежів додаткової комісії. 
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Розділ 3. КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ РЕЗИДЕНТІВ 
 
№ Найменування операції, яка здійснюється Банком Тарифи 

3.1 

Прийом готівкових коштів для зарахування на кореспондентський 
рахунок: 
- купюри, що не були в обігу (крім російських рублів) 
- купюри, що були в обігу (крім російських рублів) 
- російські рублі 

 
 

0,1% від суми 
5% від суми 

0,1% від суми 

3.2 
Видача готівкових коштів з кореспондентського рахунку: 
- російські рублі 
- інші іноземні валюти та гривня 

 
5% від суми 
1% від суми 

 
Розділ 4. ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ  

ЧИСТОГО АБО ДОКУМЕНТАРНОГО ІНКАСО* 
(ці операції ПУМБ спрямовані на забезпечення проведення розрахунків або є їхньою складовою частиною) 

 
№ Найменування операції, що здійснюється Банком Тарифи 
Чисте інкасо 

4.1 
Прийом, перевірка та надсилання платіжних документів. Оплата платіжних 
документів 

0,15% від суми, виставленої на інкасо, min 25 
USD 

4.2 Повернення чистого інкасо min 50 USD + судові витрати 

4.3 Переказ коштів або зарахування надходжень за чистим інкасо 
див. Розділ 2. «Проведення розрахунків у 

національній та іноземній валюті» 
Документарне інкасо 

4.4 
Прийом, перевірка та надсилання документів Банком для акцепту або 
платежу 0,15% суми, виставленої на інкасо, min 100 USD 

4.5 Видача документів проти акцепту або платежу 0,15% суми, виставленої на інкасо, min 100 USD 

4.6 
Пересилання або повернення банку-емітенту документів, виставлених на 
інкасо, але не оплачених Клієнтом 

50 USD 

4.7 
Повернення Клієнту документів, виставлених на інкасо через їхнє 
неправильне оформлення 

50 USD + судові витрати 

4.8 Зміна умов інкасо або його анулювання 50 USD 

4.9 Переказ коштів або зарахування надходжень за документарним інкасо 
див. Розділ 2. «Проведення розрахунків у 

національній та іноземній валюті» 
4.10 Комісія за здійснення платежу з оплати послуг пересилання документів 5 USD** 

4.11 
Оформлення та надсилання одного SWIFT або TELEX повідомлення за 
інкасо 10 USD 

4.12 Оформлення інкасових доручень за експортними інкасо 50 USD 

4.13 
Виконання операцій зі складання платіжної частини контракту з 
застосуванням документарного інкасо 

50 USD 

*Комісійна винагорода сплачується Клієнтом-резидентом Банку виключно в національній валюті України, за офіційним курсом 
НБУ на день сплати 
**Додатково клієнт зобов’язаний відшкодувати банку вартість поштового тарифу з надсилання документів 
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Розділ 5. ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ДОКУМЕНТАРНИМИ АКРЕДИТИВАМИ1 

(ці операції ПУМБ спрямовані на забезпечення проведення розрахунків або є їхньою складовою частиною) 
 

5.1. Вихідні акредитиви в іноземній валюті, включаючи резервні акредитиви 
 
№ Найменування операції, що здійснюється Банком Тарифи 

5.1.1 

Комісія за підготовчі операції з відкриття акредитиву, які не були завершені 
випуском акредитиву* 
*сума вноситься клієнтом при наданні документів для відкриття акредитиву 
та повертається тільки в разі відкриття операції, протягом 3-х банківських 
днів від дати відкриття. Термін, протягом якого операція повинна бути 
відкрита, - 10 робочих днів від дати подачі документів 

50 USD 

5.1.2 
Відкриття та обслуговування акредитиву при наданні забезпечення в 
грошовій формі на блок-рахунок* 

1,2% річних від суми акредитиву (min 95 
USD за кожний рік або його частину дії 

акредитиву) 

5.1.3 
Відкриття та обслуговування акредитиву при наданні забезпечення у 
вигляді депозиту* 

3% річних від суми акредитиву (min 95 
USD за кожний рік або його частину дії 

акредитиву) 
5.1.4 Відкриття та обслуговування акредитиву без забезпечення в грошовій 

формі при наданні забезпечення, відмінного від депозиту*: 
Від 3 до 5% річних від суми акредитиву.  

Встановлюється індивідуально договором на 
обслуговування**. 

 
У будь-якому разі розмір комісії за кожний 
рік або його частину дії акредитиву складає 

min 300 USD або еквівалент. 

5.1.5 
Внесення змін до умов акредитиву (крім зміни, пов’язаної зі збільшенням 
суми акредитиву) 

50 USD 

5.1.6 Збільшення суми акредитиву 
0,1% від суми збільшення, min 100 USD, 

max 1000 USD 

5.1.7 Перевірка документів, наданих за акредитивом 
0,2% від суми наданих документів, min 75 

USD, max 2000 USD 
5.1.8 Додаткова комісія за перевірку документів, наданих із розходженнями 50 USD 

5.1.9 
Додаткова комісія за перевірку складного пакета документів: документів 
більше 10-ти або вимоги до документів відрізняються від стандартних 
вимог правил, яким підпорядкований акредитив 

200 USD 

5.1.10 Платіж за акредитивом 
0,15% від суми 

min 45 USD, max 500 USD 

5.1.11 
Переказ трансферабельного документарного акредитиву та його 
обслуговування** 

0,5% від максимальної суми акредитиву 
min 300 USD 

5.1.12 
Складання умов акредитиву (комісія сплачується в день надання Клієнтом 
клопотання на складання умов акредитиву) 

100 USD  

5.1.13 
Складання платіжної частини контракту (комісія сплачується в день 
надання Клієнтом клопотання на складання платіжної частини контракту) 

100 USD  

5.1.14 Комісія за здійснення платежу з оплати послуг надсилання документів 5 USD*** 
5.1.15 Анулювання акредитиву до закінчення терміну дії 100 USD 

5.1.16 
Оформлення та надсилання одного SWIFT або TELEX повідомлення за 
акредитивом 

10 USD 

5.1.17 Проведення розслідувань за акредитивом на вимогу Клієнта За домовленістю 
5.1.18 Надання клієнту отриманого від іншого банку повідомлення, не 

пов’язаного з акредитивом банку, на підставі письмового звернення 
клієнтів 

12 USD 

* Комісія нараховується виходячи з фактичної кількості днів дії акредитиву та сплачується, як правило, щомісяця протягом 
терміну дії акредитиву. У разі, якщо сума комісії складає min, то вона сплачується разово за кожний рік або його частину дії 
акредитиву, як правило, протягом 5-ти банківських днів з дати відкриття акредитиву 
**Залежно від виду забезпечення, суми акредитиву та терміну його дії, розмір комісії може бути переглянутий 
***Додатково клієнт зобов’язаний відшкодувати банку вартість поштового тарифу з надсилання документів 
 
5.2. Вхідні акредитиви в іноземній валюті, включаючи резервні акредитиви 
 
№ Найменування операції, що здійснюється Банком Тарифи 
5.2.1 Пре-авізування акредитиву / зміни до акредитиву 50 USD 

5.2.2 Авізування акредитиву 
0,1% від максимальної суми акредитиву, 

min 50 USD, max 500 USD 

5.2.3 
Складання умов акредитиву (комісія сплачується в день надання Клієнтом 
клопотання на складання умов акредитиву) 

100 USD*  

5.2.4 
Складання платіжної частини контракту (комісія сплачується в день 
надання клієнтом клопотання на складання платіжної частини контракту) 

100 USD*  

5.2.5 
Додаткова комісія за перевірку складного пакета документів: документів 
більше 10-ти або вимоги до документів відрізняються від стандартних 
вимог правил, яким підпорядкований акредитив 

200 USD 

5.2.6 
Попередня перевірка документів або складання чернових варіантів 
документів за акредитивом (на запит Клієнта) 

0,1 % від суми документів min 75 USD, 
max 300 USD 
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5.2.7 Перевірка документів, наданих за акредитивом 
0,2 % від суми наданих документів, min 75 

USD, max 2000 USD 

5.2.8 Підтвердження акредитиву 
Встановлюється Банком окремо для кожної 

операції 

5.2.9 
Авізування змін до умов акредитиву (крім зміни, пов’язаної зі 
збільшенням суми акредитиву) 

50 USD 

5.2.10 Авізування зміни зі збільшення суми акредитиву 
0,1% від суми збільшення, min 50 USD, max 

500 USD 

5.2.11 Зарахування надходжень 
див. Розділ 2. «Проведення розрахунків у 

національній та іноземній валюті» 

5.2.12 Переказ документарного акредитиву та його обслуговування 
1% від максимальної суми  акредитиву, що 

переказується 
min 300 USD 

5.2.13 Робота з банками з отримання платежу за акредитивом на запит Клієнта 200 USD 

5.2.14 
Зарахування платежу з "проблемних" країн (додаткова комісія за кожний 
вхідний платіж) 

0,1% від суми платежу (min 500 USD max 
5000 USD) 

5.2.15 
Дисконтування документів, які надаються під акредитив, підтверджений 
Банком 

за домовленістю 

5.2.16 Відновлення акредитиву після закриття справи 50 USD 
5.2.17 Комісія за здійснення платежу з оплати послуг надсилання документів 5 USD* 

5.2.18 
Оформлення та надсилання одного SWIFT або TELEX повідомлення за 
акредитивом 

10 USD 

5.2.19 Проведення розслідувань за акредитивом на вимогу Клієнта  За домовленістю 
5.2.20 Надання клієнту отриманого від іншого банку повідомлення за 

розрахунковими операціями, не пов’язаного з акредитивом банку, на 
підставі письмового звернення клієнтів 

12 USD 

*Додатково клієнт зобов’язаний відшкодувати банку вартість поштового тарифу з надсилання документів 
 

 
Тарифи за документарними акредитивами в межах України в національній валюті 

 
5.3. Вихідний акредитив 
 
№ Найменування операції, що здійснюється Банком Тарифи 

5.3.1 
Комісія за підготовчі операції з відкриття акредитиву, які не були 
завершені випуском акредитиву* 
 

300 UAH 

5.3.2 
Відкриття та обслуговування акредитиву при наданні забезпечення в 
грошовій формі* 

1,2% річних від суми акредитиву (min 600 
UAH за кожний рік або його частину дії 

акредитиву) 

5.3.3 
Відкриття та обслуговування акредитиву при наданні забезпечення у 
вигляді депозиту* 

3% річних від суми акредитиву (min 600 
UAH за кожний рік або його частину дії 

акредитиву) 

5.3.4 

 
Відкриття та обслуговування акредитиву при наданні забезпечення, 
відмінного від депозиту*: 

От 3 до 5% річних від суми акредитиву  
Встановлюється індивідуально договором 

на обслуговування.** 
 

У будь-якому разі розмір комісії за кожний 
рік або його частину дії акредитиву складає 

min 2000 UAH. 

5.3.5 
Внесення змін до умов акредитиву (крім зміни, пов’язаної зі збільшенням 
суми акредитиву) 

500 UAH 

5.3.6 Збільшення суми акредитиву  
0,1% від суми збільшення min 150 UAH, 

max 1500 UAH 

5.3.7 Перевірка документів, наданих за акредитивом  
0,2 % від суми наданих документів, 

min 500 UAH max 3000 UAH 
5.3.8 Додаткова комісія за перевірку документів, наданих із розходженнями 100 UAH 

5.3.9 Платіж за акредитивом 
0,15% від суми збільшення min 300 UAH, 

max 1500 UAH 
5.3.10 Складання умов акредитиву 1000 UAH 
5.3.11 Складання платіжної частини контракту 1000 UAH 

5.3.12 
Додаткова комісія за перевірку складного пакета документів: документів 
більше 10-ти або вимоги до документів відрізняються від стандартних 
вимог правил, яким підпорядкований акредитив 

500 UAH 

5.3.13 Комісія за здійснення платежу з оплати послуг надсилання документів  5 USD* 
5.3.14 Анулювання акредитиву до закінчення терміну його дії  500 UAH 

5.3.15 
Оформлення та надсилання одного SWIFT, TELEX повідомлення, 
повідомлення поштою НБУ за акредитивом 

50 UAH 

5.3.16 
Надання клієнту отриманого від іншого банку повідомлення за 
розрахунковими операціями, не пов’язаного з акредитивом банку, на 
підставі письмового звернення клієнтів  

120 UAH 
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* Комісія нараховується виходячи з фактичної кількості днів дії акредитиву та сплачується, як правило, щомісяця протягом 
терміну дії акредитиву. У разі, якщо сума комісії складає min, то вона сплачується разово за кожний рік або його частину дії 
акредитиву, як правило, протягом 5-ти банківських днів з дати відкриття акредитиву 
**Залежно від виду забезпечення, суми акредитиву та терміну його дії, розмір комісії може бути переглянутий 
***Додатково клієнт зобов’язаний відшкодувати банку вартість поштового тарифу з надсилання документів 
 
5.4. Вхідний акредитив 
 
 
№ Найменування операції, що здійснюється Банком Тарифи 

5.4.1 Авізування акредитиву 
0,1% від суми акредитиву min 500 UAH, 

max 1000 UAH 
5.4.2 Авізування зміни акредитиву 500 UAH 

5.4.3 Перевірка документів, наданих за акредитивом 
0,2 % від суми наданих документів, min 500 

UAH max 3000 UAH 

5.4.4 
Попередня перевірка документів або складання чернових варіантів 
документів за акредитивом (на запит Клієнта) 

0,1 % від суми документів min 500 UAH 
max 1000 UAH 

5.4.5 Платіж за акредитивом 
див. Розділ 2. «Проведення розрахунків у 

національній та іноземній валюті» 

5.4.6 Переказ трансферабельного акредитиву  
0,5 % від суми акредитиву min 500 UAH, 

max 3000 UAH 

5.4.7 
Складання умов акредитиву (комісія сплачується в день надання Клієнтом 
клопотання на складання умов акредитиву) 

1000 UAH 

5.4.8 
Складання платіжної частини контракту (комісія сплачується в день 
надання Клієнтом клопотання на складання платіжної частини контракту) 

1000 UAH 

5.4.9 
Додаткова комісія за перевірку складного пакета документів: документів 
більше 10-ти або вимоги до документів відрізняються від стандартних 
вимог правил, яким підпорядкований акредитив 

500 UAH 

5.4.10 Комісія за здійснення платежу з оплати послуг надсилання документів  5 USD* 

5.4.11 
Оформлення та надсилання одного SWIFT, TELEX повідомлення , 
повідомлення поштою НБУ за акредитивом  

50 UAH 

5.4.12 
Надання клієнту отриманого від іншого банку повідомлення за 
розрахунковими операціями, не пов’язаного з акредитивом банку, на 
підставі письмового звернення клієнтів  

120 UAH 

*Додатково клієнт зобов’язаний відшкодувати банку вартість поштового тарифу з надсилання документів 
1 Комісійна винагорода сплачується Клієнтом-резидентом Банку виключно в національній валюті України, за офіційним курсом 
НБУ на день сплати 
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Розділ 6.  БАНКІВСЬКІ ГАРАНТІЇ1,2 

(ці операції ПУМБ спрямовані на забезпечення проведення розрахунків або є їхньою складовою частиною) 
 
6.1. Вихідні гарантії 
 
№ Найменування операції, що здійснюється Банком Тарифи 

6.1.1 
Комісія за підготовчі операції з відкриття гарантії, які не були завершені 
випуском акредитиву* 

50 USD 

6.1.2 
Обслуговування гарантії при наданні забезпечення в грошовій формі на 
блок-рахунок* 

1,2% річних від суми гарантії (min 95 USD 
за кожний рік або його частину дії гарантії) 

6.1.3 Обслуговування гарантії при наданні забезпечення у вигляді депозиту** 
3% річних від суми гарантії (min 95 USD за 

кожний рік або його частину дії гарантії) 

6.1.4 

Обслуговування гарантії без забезпечення в грошовій формі при наданні 
забезпечення, відмінного від депозиту*: 

Від 3 до 5% річних від суми гарантії . 
Встановлюється індивідуально договором 

на обслуговування** 
 

У будь-якому разі розмір комісії за кожний 
рік або його частину дії гарантії складає  min 

300 USD або еквівалент 

6.1.5 
Складання умов гарантії (комісія сплачується в день надання Клієнтом 
клопотання на складання умов гарантії) 

100 USD  

6.1.6 
Складання платіжної частини контракту (комісія сплачується в день 
надання Клієнтом клопотання на складання платіжної частини контракту) 

100 USD  

6.1.7 Зміни умов гарантії (крім зміни, пов’язаної зі збільшенням суми гарантії) 50 USD 

6.1.8 Збільшення суми гарантії 
0,1% від суми збільшення, min 100 USD, 

max 1000 USD 

6.1.9 Перевірка та прийняття до оплати вимоги за гарантією 
0,15% від суми вимоги 

min 100 USD, max 500 USD 
6.1.10 Переказ коштів за гарантією 0,15% від суми (min 45, max 500 USD) 

6.1.11 

Анулювання гарантії до закінчення терміну дії (до тендерних гарантій по 
Україні не застосовується): 
• для гарантій, комісія за обслуговування яких у дату відкриття склала 
мінімальне значення, встановлене п. 6.1.2 – 6.1.4 
• для гарантій, комісія за обслуговування яких у дату відкриття склала 
більше мінімуму, встановленого п. 6.1.2 – 6.1.4 

 
 

15 USD 
 

50 USD 
 

6.1.12 Проведення розслідувань за гарантією на вимогу Клієнта  За домовленістю 
6.1.13 Комісія за здійснення платежу з оплати послуг надсилання документів  5 USD*** 

6.1.14 
Оформлення та надсилання одного SWIFT або TELEX повідомлення за 
гарантією 

10 USD 

6.1.15 
Надання клієнту отриманого від іншого банку повідомлення за 
розрахунковими операціями, не пов’язаного з гарантією ПУМБ, на 
підставі письмового звернення клієнтів  

12 USD 

* Комісія нараховується виходячи з фактичної кількості днів дії гарантії та сплачується, як правило, щомісяця протягом терміну 
дії гарантії. У разі, якщо сума комісії складає min, то вона сплачується разово за кожний рік або його частину дії гарантії, як 
правило, протягом 5-ти банківських днів з дати відкриття гарантії 
** Залежно від виду забезпечення, суми гарантії та терміну її дії, розмір комісії може бути переглянутий 
*** Додатково клієнт зобов’язаний відшкодувати банку вартість поштового тарифу з надсилання документів  
 
6.2. Вхідні гарантії 
 
№ Найменування операції, що здійснюється Банком Тарифи 

6.2.1 Авізування гарантій інших банків 
0,1% від суми гарантії, 

min 50 USD, max 500 USD 

6.2.2 
Авізування змін умов гарантії/Перевірка на прохання Клієнта справжності 
зміни до гарантії, отриманої ним безпосередньо від іншого банку 
(авізування) 

50 USD 

6.2.3 
Перевірка на прохання Клієнта справжності гарантій інших банків, 
отриманих ним безпосередньо від інших банків (авізування) 

0,1% від суми гарантії, 
min 50 USD , max 500 USD 

6.2.4 Оформлення вимоги платежу за гарантією 
0,1% від суми вимоги  

min 50 USD, max 300 USD 

6.2.5 
Складання умов гарантії (комісія сплачується в день надання Клієнтом 
клопотання на складання умов гарантії) 

100 USD 

6.2.6 
Складання платіжної частини контракту (комісія сплачується в день 
надання Клієнтом клопотання на складання платіжної частини контракту) 

100 USD  

6.2.7 Зарахування та/або переказ коштів за гарантією 
див. Розділ 2. «Проведення розрахунків у 

національній та іноземній валюті» 

6.2.8 Обробка вимоги за гарантією 
0,15% від суми вимоги 

min 100 USD, max 500 USD 
6.2.9 Проведення розслідувань за гарантією на вимогу Клієнта За домовленістю 
6.2.10 Комісія за здійснення платежу з оплати послуг надсилання документів  5 USD* 
6.2.11 Оформлення та надсилання одного SWIFT або TELEX повідомлення за 10 USD 
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гарантією  

6.2.12 
Передача Клієнту, без надання ним запиту перевірки справжності, за 
дорученням іншого банку повідомлення про справжність гарантії, 
отриманої Клієнтом напряму від іншого банку (авізування)** 

0,05% від суми гарантії, min 25 USD, max 
250 USD 

6.2.13 
Передача Клієнту, без надання ним запиту перевірки справжності, за 
дорученням іншого банку повідомлення про справжність зміни, отриманої 
Клієнтом напряму від іншого банку (авізування) ** 

25 USD 

6.2.14 
Надання клієнту отриманого від іншого банку повідомлення за 
розрахунковими операціями, не пов’язаного з гарантією, авізованою 
ПУМБ, на підставі письмового звернення клієнтів  

12 USD 

* Додатково клієнт зобов’язаний відшкодувати банку вартість поштового тарифу з надсилання документів  
** У разі надання Клієнтом  запиту перевірки справжності та отримання доручення іншого банку підтвердити справжність 
надісланих Клієнту напряму гарантії/зміни за гарантією, комісія стягується за повноцінне авізування відповідно до п. 6.2.2, 6.2.3 
відповідно 
1Комісійна винагорода сплачується Клієнтом-резидентом Банку виключно в національній валюті України, за офіційним курсом 
НБУ на день сплати 
2 Під Гарантією розуміється як гарантія, відкрита Банком на користь бенефіціара, так і контр-гарантія, відкрита Банком на 
користь Банку-гаранта 
 
 

Розділ 7. ОПЕРАЦІЇ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ 

№ Найменування операції, що здійснюється Банком Тарифи 
7.1 Купівля / продаж валюти на валютному ринку 0.1 % від суми угоди 
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Розділ 8. ДІЯЛЬНІСТЬ З ТОРГІВЛІ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ  
 
8.1. Брокерська діяльність  
 
№ Найменування операції, що здійснюється Банком Тариф  

8.1.1 
Здійснення операцій на підставі договору доручення, 
комісії 

0,1% від суми договору, але не менше 1 500 UAH 

8.1.2 
Здійснення операцій на підставі договору на 
брокерське обслуговування (для операцій на 
Позабіржовому ринку) 

3000 UAH за операцію 

8.1.3 
Здійснення операцій на підставі договору на 
брокерське обслуговування  (для операцій на Фондовій 
біржі) 

400 UAH за операцію 

 
8.2. Андеррайтинг  
 

№ Найменування операції, що здійснюється Банком Тариф 

8.2.1 
Консультації щодо розміщення облігацій з метою реєстрації випуску 
облігацій (в т.ч. ПДВ) 

0,3% від загальної номінальної вартості 
випуску 

8.2.2 Розміщення облігацій (в т.ч. гарантований викуп) 
0,3-0,8% від номінальної вартості 

розміщених облігацій 

8.2.3. 

Здійснення Банком, як посередником: переказу грошових коштів, 
отриманих від розміщення облігацій; переказу при поверненні сплачених 
грошових коштів першим власникам. 
 

0,15% від суми переказу 

 

 


