ПАКЕТ «БЕЗЛІМІТНИЙ»
НА РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ТА САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ
КОД ТАРИФУ
РОЗДІЛ 2:
1
2

ТАРИФИ

Відкриття поточного рахунку

1 грн.

ПРИМІТКА

Відкриття додаткового поточного рахунку в
іншій валюті при наявності відкритого
поточного рахунку

Плата за розрахункове обслуговування поточного рахунку:
для самозайнятих осіб

250 грн.

2.2

для юридичних осіб

500 грн.

1

тарифи дійсні з 01.02.2015

ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ

2.1

РОЗДІЛ 3:

1

ПОСЛУГИ ТА ОПЕРАЦІЇ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Тарифним комітетом

Комісія сплачується в останній робочий день
місяця за кожен рахунок в будь-якій валюті*

ОПЕРАЦІЇ ПО РАХУНКУ
1

Перекази коштів за межі ПАТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" :

1.1

по платіжним документам, які надходять до банку протягом операційного дня

Не тарифікується

1.2

по платіжним документам, які надходять до банку протягом операційного часу (до 16:45 за
київським часом) за рахунок коштів, що надійшли протягом дня, без врахування залишку на початок
дня

Не тарифікується

2

Виписка чекової книжки

3

Видача готівки з поточного рахунку у національній/іноземній валюті

в тому числі платежі в системі "Інтернетбанкінг"

Не тарифікується
0,65%

Комісія сплачується в національній валюті по
курсу НБУ на день здійснення операції

в національній валюті

РОЗДІЛ 5:
1
1.1
1.2
РОЗДІЛ 6:
1
РОЗДІЛ ПК:

ПОСЛУГИ СИСТЕМИ "ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ"
Плата за розрахункове обслуговування клієнтів за допомогою системи "Інтернет-банкінг":
за перший календарний місяць обслуговування, у якому було підключено клієнта до системи та
укладено договір
за наступні календарні місяці обслуговування:

згідно загальних діючих тарифів
Банку
Не тарифікується

-

ВИДАЧА, ОФОРМЛЕННЯ, КОПІЮВАННЯ ДОКУМЕНТІВ
надання довідки про відкриття/закриття рахунку за письмовим зверненням клієнтів

Не тарифікується

ВИПУСК, ПЕРЕВИПУСК ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ КАРТОК
Visa Electron - для самозайнятих осіб;

1
РОЗДІЛ ПК:

розрахункове обслуговування картки на рік

Не тарифікується

Visa Classic International - для юридичних
осіб

ЗАРПЛАТНИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

1

Стандартна комісія за переказ грошових коштів на картрахунки

0,65%

2

Альтернативна комісія за переказ грошових коштів на картрахунки

0,25%

За стандартною схемою обслуговування комісія
за зняття готівки в банкоматах ПАТ "Перший
Інвестиційний Банк" та банкоматах банківпартнерів відсутня
За альтернативною схемою обслуговування
комісія за зняття готівкових коштів в
банкоматах Банку відсутня, за зняття готівки в
банкоматах банків-партнерів згідно карткових
тарифів

*Для існуючих клієнтів перехід на обслуговування за пакетом "Безлімітний" здійснюється з 1 числа наступного календарного місяця.

 0-44-428-61-28
0-800-50-70-80

ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
04073, Московський проспект 6,
м. Київ, Україна

 info@pinbank.ua
www.pinbank.ua

