
Додаток 1 до протоколу Тарифного комітету №4 від 28.02.2019р.

НАЦІОНАЛЬНІЙ 
ВАЛЮТІ

ІНОЗЕМНІЙ 
ВАЛЮТІ

РОЗДІЛ 1: КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ

1

1.1 на поточний рахунок клієнта - від фізичних, юридичних та самозайнятих осіб 1,00% не передбачено
Якщо це передбачено умовами 
відповідного договору на прийняття 
готівки

1.2 на власний поточний, депозитний рахунок клієнта у межах АТ «ПЕРШИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» Не тарифікується Не тарифікується -

1.3. на поточні рахунки благодійних організацій у межах АТ «ПЕРШИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» Не тарифікується не передбачено -

1.4 на рахунки Товариства Червоного Хреста України Не тарифікується не передбачено -

1.5 на рахунки юридичних та самозайнятих осіб 1,00% не передбачено

мін. 10 грн.
Якщо інше не передбачено умовами 
відповідного договору на прийняття 
готівки

2 Перерахунок монет за ініціативою клієнта 2,00% від суми не передбачено -

3 Експертиза платоспроможності банкнот та перерахунок готівки за 
ініціативою клієнта -

1 не придатних до обігу (зношених, 
значно зношених, з дефектами 
виробника)
2 платіжних (з незначними ознаками 
зношення). 
Комісія стягується в національній 
валюті по курсу НБУ на день здійснення 
операції

5 Обмін банкнот одних номіналів на інші
Комісія стягується в національній 
валюті по курсу НБУ на день здійснення 
операції (для іноземної валюти)

6

6.1 10 коп. 35 грн. не передбачено

6.2 25 коп. 40 грн. не передбачено

6.3 50 коп. 50 грн. не передбачено

7 Інкасаторські послуги -

8 Прийняття на інкасо банкнот іноземної валюти - 2,00% від суми
Комісія стягується в національній 
валюті по курсу НБУ на день здійснення 
операції

9 Продаж бланків векселів -

РОЗДІЛ 2: ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ

1 Відкриття поточного рахунку

Відкриття додаткового поточного 
рахунку при наявності відкритого 
поточного рахунку в іншій валюті, а 
також  відкриття поточного рахунку для 
формування статутного фонду - не 
тарифікується

2 Встановлення системи "Інтернет-банкінг" -

3 Відкриття окремого рахунку страхувальнику - роботодавцю для 
зарахування страхових коштів 50 грн. не передбачено -

4

4.1

4.1.1 до 10 операцій

4.1.2 від 10 до 100 операцій

4.1.3 100 і більше операцій

4.2 для фізичних осіб-підприємців та самозайнятих осіб, при наявності руху коштів по 
рахунку протягом місяця: 

4.2.1 до 5 операцій

Сплачується в останній робочий день 
місяця в національній валюті250 грн.

ТАРИФИ НА ОПЕРАЦІЇ ПРОВЕДЕНІ У:

                                         ТАРИФИ 
                                  НА РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

                              ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ
                         ТА САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ 

* при обміні банкнот у національній валюті на монети в іншій кількості, проводити розрахунок пропорційно встановленим тарифам

Не тарифікується 1 10,00% від суми 2

ПРИМІТКАКОД 
ТАРИФУ ПОСЛУГИ ТА ОПЕРАЦІЇ

Прийняття готівки для зарахування або перерахування:

Обмін банкнот у національній валюті на монети*:

Не тарифікується

за 1000 монет

4

18 грн., в т.ч. ПДВ

Обмін банкнот

згідно з договором

0,50 грн. за 1 банкноту

1,00% від суми

для юридичних осіб, при наявності руху коштів по рахунку протягом місяця: 

100 грн.

Плата за розрахункове обслуговування поточного рахунку: 

Не тарифікується

100 грн.

Не тарифікується



НАЦІОНАЛЬНІЙ 
ВАЛЮТІ

ІНОЗЕМНІЙ 
ВАЛЮТІ

ТАРИФИ НА ОПЕРАЦІЇ ПРОВЕДЕНІ У:
ПРИМІТКАКОД 

ТАРИФУ ПОСЛУГИ ТА ОПЕРАЦІЇ

4.2.3 від 5 і більше операцій

4.3 при відсутності руху коштів по рахунку протягом останніх трьох років, 
ініційованих клієнтом щомісячно, макс. 500,00 грн.

5 Плата за розрахункове обслуговування клієнтів за допомогою системи 
"Інтернет-банкінг": -

6

Плата за розрахункове обслуговування окремого рахунку 
страхувальника -роботодавця для зарахування страхових коштів при 
наявності руху коштів протягом місяця (здіснення 10 і більше операцій 
по рахунку)

Сплачується в останній робочий день 
місяця в національній валюті

7 З'ясування та уточнення реквізитів та проходження грошових коштів за 
платіжними документами (на письмовий запит клієнта) 30 грн.

згідно з пп. 8. - 10. 
Розділу 3. "Операції по 
рахунку"

За кожний платіжний документ, 
вказаний у письмовому запиті клієнта

8

-

1 для клієнтів Банку з 
місцезнаходженням або місцем 
реєстрації на території BЕ3 «Крим», які 
мають поточні рахунки, що відкриті до 
03.11.2014р.

8.2 за ініціативою Банку/у зв'язку з ліквідацією підприємства -

РОЗДІЛ 3: ОПЕРАЦІЇ ПО РАХУНКУ

1 Безготівкове зарахування коштів на рахунки -

2 Оформлення платіжного доручення 30 грн. без ПДВ 60 грн. без ПДВ -

3 Перекази коштів у межах АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» -

4

4.1 по платіжним документам, які надходять до банку протягом операційного дня 15 грн. без ПДВ
За кожне доручення, крім платіжних 
документів, що надійшли за допомогою 
системи "Інтернет-банкінг"

4.2 по платіжним документам, що надійшли за допомогою системи "Інтернет-
банкінг" 3,0 грн.  за кожне доручення

4.3
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 дня1

0,20% від суми

Мін. 15 грн. - макс. 500 грн.
1Не включаючи грошові кошти з 
проданої валюти, видачі кредиту, 
овердрафту, депозитних коштів, при 
перерахуванні грошових коштів з 
одного поточного рахунку клієнта на 
його інший поточний рахунок в межах 
банку

4.4
по платіжним документам, які надходять до банку після закінчення 
операційного часу (після 16:45, але не пізніше 17:30 за київським часом) з 
бажаною датою валютування коштів поточним банківським днем 

0,50% від суми не передбачено Мін. 20 грн. - макс. 500 грн.

5 Повторне прийняття платіжного доручення За кожний платіжний документ

6

6.1

6.1.1 терміновий "День в День" (за умови надання до установи Банку Клієнтом 
платіжного доручення з 9-00 до 14-00) -

0,20% від суми плюс 
комісії інших 
зарубіжних банків

Мін. 30 USD - макс. 450 USD 
(Комісія стягується в національній 
валюті по курсу НБУ на день стягнення 
комісії)

6.1.2 строковий "День валютування" наступного робочого дня після його 
надходження до Банку -

0,15% від суми плюс 
комісії інших 
зарубіжних банків

Мін. 30 USD - макс. 450 USD
(Комісія стягується в національній 
валюті по курсу НБУ на день стягнення 
комісії)

6.1.3 звичайний "День валютування" не пізніше ніж на третій робочий день -
0,10% від суми плюс 
комісії інших 
зарубіжних банків

Мін. 30 USD - макс. 450 USD 
(Комісія стягується в національній 
валюті по курсу НБУ на день стягнення 
комісії)

6.2

6.2.1 терміновий "День в День" (за умови надання до установи Банку Клієнтом 
платіжного доручення з 9-00 до 14-00) -

0,20% від суми плюс 
комісії інших 
зарубіжних банків

Мін. 30 EUR - макс. 450 EUR 
(Комісія стягується в національній 
валюті по курсу НБУ на день стягнення 
комісії)

6.2.2 строковий "День валютування" наступного робочого дня після його 
надходження до Банку -

0,15% від суми плюс 
комісії інших 
зарубіжних банків

Мін. 30 EUR - макс. 450 EUR
(Комісія стягується в національній 
валюті по курсу НБУ на день стягнення 
комісії)

     
   

150 грн.

15 грн.

Не тарифікується

Перекази коштів за межі АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»:

у розмірі залишку на рахунку

у доларах США:

70 грн.

згідно з пп. 6. - 7. 
Розділу 3. "Операції по 

рахунку"

Закриття рахунку:

8.1 за ініціативою клієнта
Не тарифікується1

Перекази коштів за межі України за рахунок відправника:

10 грн.

Не тарифікується

Не тарифікується

у євро:

Не тарифікується



НАЦІОНАЛЬНІЙ 
ВАЛЮТІ

ІНОЗЕМНІЙ 
ВАЛЮТІ

ТАРИФИ НА ОПЕРАЦІЇ ПРОВЕДЕНІ У:
ПРИМІТКАКОД 

ТАРИФУ ПОСЛУГИ ТА ОПЕРАЦІЇ

6.2.3 звичайний "День валютування" не пізніше ніж на третій робочий день -
0,10% від суми плюс 
комісії інших 
зарубіжних банків

Мін. 30 EUR - макс. 450 EUR
(Комісія стягується в національній 
валюті по курсу НБУ на день стягнення 
комісії)

6.3

6.3.1 терміновий "День в День" (за умови надання до установи Банку Клієнтом 
платіжного доручення з 9-00 до 14-00) -

0,15% від суми плюс 
комісії інших 
зарубіжних банків

Мін. 100 RUB - макс. 1500 RUB
(Комісія стягується в національній 
валюті по курсу НБУ на день стягнення 
комісії)

6.3.2 строковий "День валютування" наступного робочого дня після його 
надходження до Банку -

0,10% від суми плюс 
комісії інших 
зарубіжних банків

Мін. 100 RUB - макс. 1500 RUB
(Комісія стягується в національній 
валюті по курсу НБУ на день стягнення 
комісії)

6.3.3 звичайний "День валютування" не пізніше ніж на третій робочий день -
0,05% від суми плюс 
комісії інших 
зарубіжних банків

Мін. 100 RUB - макс. 1500 RUB
(Комісія стягується в національній 
валюті по курсу НБУ на день стягнення 
комісії)

6.4

6.4.1 строковий "День валютування" наступного робочого дня після його 
надходження до Банку -

0,15% від суми плюс 
комісії інших 
зарубіжних банків 

Мін. 30 EUR - макс. 450 EUR 
(Комісія стягується в національній 
валюті по курсу НБУ на день стягнення 
комісії)

6.4.2 звичайний "День валютування" не пізніше ніж на третій робочий день -
0,10% від суми плюс 
комісії інших 
зарубіжних банків 

Мін. 30 EUR - макс. 450 EUR
(Комісія стягується в національній 
валюті по курсу НБУ на день стягнення 
комісії)

7

7.1 у доларах США - 0,10% від суми 

Мін. 25 USD - макс. 250 USD
(Комісія стягується в національній 
валюті по курсу НБУ на день стягнення 
комісії)

7.2 у євро - 0,15% від суми 

Мін. 25 EUR - макс. 350 EUR 
(Комісія стягується в національній 
валюті по курсу НБУ на день стягнення 
комісії)

7.3 у російських рублях - 0,05% від суми 

Мін. 50 RUB - макс. 1 000 RUB
(Комісія стягується в національній 
валюті по курсу НБУ на день стягнення 
комісії)

7.4 у інших іноземних валютах - 0,10% від суми 

мін. 25  EUR - макс. 250  EUR 
(Комісія стягується в національній 
валюті по курсу НБУ на день стягнення 
комісії)

8
Зміни платіжних інструкцій, або анулювання платіжних доручень по 
переказах у іноземній валюті за межі банку (за письмовим зверненням 
клієнтів)

-
30 USD/EUR, 120 RUB 
плюс комісії інших 
зарубіжних банків

9 Повернення переказів у іноземній валюті, які не належать, або не 
запитані клієнтами -

30 USD/EUR, 120 RUB 
плюс комісії інших 
зарубіжних банків

10
Виконання письмових запитів клієнтів з питань виконання платежів, 
розшуки платежів, які пов'язані з неповними або нез'ясованими 
інструкціями та інші запити

-
30 USD/EUR, 120 RUB 
плюс комісії інших 
зарубіжних банків

11 Виписка чекової книжки 50 грн. не передбачено -

12

12.1 еквівалент суми до 100 тис. грн. включно

12.2 еквівалент суми більше 100 тис. грн. до 1,5 млн. грн. включно

12.3 еквівалент суми більше 1,5 млн. грн. до 5 млн. грн. включно

12.4 еквівалент суми більше 5 млн. грн.

РОЗДІЛ 4: КУПІВЛЯ, ПРОДАЖ, КОНВЕРСІЯ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ

1

1.1   еквівалент суми до 50 млн. грн. включно

1.2   еквівалент суми більше 50 млн. грн.

2

2.1 еквівалент суми до 350 тис. грн. включно

у Російських рублях:

0,05% від суми

Купівля валюти на міжбанківському ринку за гривню:

    
     

   
    

   
  

0,40% від суми

0,10% від суми

0,75% від суми Комісія стягується в національній 
валюті по курсу НБУ на день здійснення 
операції

Комісія стягується в національній 
валюті по курсу НБУ на день стягнення 
комісії

0,50% від суми

у інших іноземних валютах:

Видача готівки з поточного рахунку:

Продаж валюти на міжбанківському ринку з подальшим зарахуванням гривні на поточний рахунок: 

Перекази коштів за межі України за рахунок отримувача:

Здійснюється за поточним курсом 
міжбанківського ринку України на день 
виконання доручення клієнта. 
Комісійна винагорода стягується від 
суми гривневого еквіваленту купленої-
проданої іноземної валюти

0,30% від суми

0,90% від суми
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2.2 еквівалент суми від 350 тис. грн. до 2,5 млн. грн. включно

2.3 еквівалент суми від 2,5 млн. грн. до 7 млн. грн. включно

2.4 еквівалент суми більше 7 млн.грн. до 50 млн.грн. включно

2.5 еквівалент суми більше 50 млн.грн

3 Конверсія іноземної валюти 1 категорії  (Долар США/Євро) в іноземну 
валюту 1 категорії 

проводиться за комерційним курсом 
АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

РОЗДІЛ 5: ПОСЛУГИ СИСТЕМИ "ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ"

1 Повторне встановлення системи "Інтернет-банкінг" з вини клієнта -

2 Додаткові послуги, які надаються через систему "Інтернет-банкінг" -

3 Гарантійний внесок за засоби захисту інформації -

4 «GSM-банкінг» (надання інформації про стан одного поточного рахунку 
за допомогою смс повідомлення на мобільний телефон) щомісячно

РОЗДІЛ 6: ВИДАЧА, ОФОРМЛЕННЯ, ПЕРЕВІРКА, КОПІЮВАННЯ ДОКУМЕНТІВ 

1

1.1 довідка про відкриття/закриття рахунку за письмовим зверненням клієнтів За один документ

1.2 виписка по рахунку на наступний операційний день після здійснення операції -

1.3 дублікат виписки/платіжного документу за період за письмовим зверненням 
клієнта За один документ

1.4

1.4.1 за період поточного року За один документ

1.4.2 за період попередніх років За один документ

1.5 видача довідки на вимогу Аудиторських фірм (на державній мові) За один документ

1.6 листи, запити, підтвердження на адресу інших установ за письмовим 
зверненням клієнта За один документ

1.7 надання повідомлень SWIFT За один документ

1.8 надання дублікатів карток зразків підписів за письмовим запитом клієнта За один документ

1.9 видача дублікатів касових документів за письмовим запитом клієнта За один документ

1.10 надання інших довідок за письмовим запитом клієнта За один документ

1.11 оформлення довіреності на право проведення операцій по поточному рахунку За один документ

2 Копіювання документів за письмовим зверненням клієнта За копію одного аркуша

3 Перевірка пакету документів клієнта для реєстрації валютної операції в  
автоматизованій інформаційній системі (АІС)  «Е-ліміти»

Сплачується в день надання пакету 
документів для перевірки

Видача довідок, виписок, дозволів, довіреностей, підтверджень, запитів та дублікатів документів*:

Не тарифікується

15 грн., в т.ч. ПДВ

20 грн.

50 грн.

Здійснюється за поточним курсом 
міжбанківського ринку України на день 
виконання доручення клієнта. 
Комісійна винагорода стягується від 
суми гривневого еквіваленту купленої-
проданої іноземної валюти

* Зміст та можливість надання нетипових документів додатково узгоджуються з головним офісом Банку

30 грн.

20 грн.

50 грн.

0,50 грн. в т.ч. ПДВ

60 грн.

10 грн.

10 грн.

1 000,00 грн. в т.ч. ПДВ

70 грн.

0,30% від суми

0,15% від суми

0,05% від суми

Не тарифікується

Визначається в договірному порядку

довідка по поточному рахунку, за письмовим зверненням клієнта, про: рух коштів, залишок коштів, внески до Статутного фонду:

500 грн.

150 грн., в т.ч. ПДВ

250 грн.

50 грн.

0,35% від суми

 info@pinbank.ua
www.pinbank.ua

АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
01135, площа Перемоги 1,

м  Київ  Україна

 0-44-428-61-28
0-800-50-70-80
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Додаток 2 до протоколу Тарифного комітету №4 від 28.02.2019р.

НАЦІОНАЛЬНІЙ 
ВАЛЮТІ ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

РОЗДІЛ 1: КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ

1 Прийняття готівки для зарахування або перерахування:

1.1 на рахунки юридичних осіб або самозайнятих осіб у національній валюті 1,00% не передбачено

Мін. 10 грн.
(Якщо інше не передбачено умовами 
відповідного договору на прийняття 
готівки)

1.2 на власний поточний, депозитний, картковий рахунок у межах АТ 
"ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" -

1.3 на поточний рахунок іншої фізичної особи у межах АТ "ПЕРШИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" 0,50% від суми не передбачено

1.4 на картковий рахунок іншої фізичної особи у межах АТ "ПЕРШИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" 0,70% від суми не передбачено

1.5 на депозитний рахунок іншої фізичної особи у межах АТ "ПЕРШИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" Не тарифікується не передбачено -

1.6 на користь іншої фізичної особи без відкриття рахунку отримувачу в 
межах АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" 1,00% від суми не передбачено мін. 5 грн. - макс. 500 грн.

1.7 на рахунки фізичних осіб за межі АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" 1,00% від суми не передбачено Мін. 10 грн.

1.8 на рахунок отримувача за межі України у іноземній валюті за допомогою 
системи SWIFT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        - 1,00% від суми1

Мін. 25  EUR - макс. 150  EUR.
1 Комісія стягується в національній 
валюті по курсу НБУ на день 
здійснення операції 

1.9 на поточні рахунки благодійних організацій у межах АТ "ПЕРШИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" Не тарифікується не передбачено -

1.10 на рахунки Товариства Червоного Хреста України Не тарифікується не передбачено -

1.11
на рахунки Міністерства оборони України, Державної прикордонної 
служби України, їх підрозділів та частин, а також для забезпечення 
діяльності Національної гвардії України

Не тарифікується не передбачено -

2 Приймання комунальних платежів* за укладеними угодами 3 грн. не передбачено За кожний платіжний документ

1 Мін. 5 грн.

2 Мін. 10 USD, 10 EUR, 70 RUB
(Комісія стягується в національній 
валюті по курсу НБУ на день 
здійснення операції)
Для переказів, що надійшли із-за меж 
України 

4
Отримання та переказ коштів по міжнародній системі платежів:
- "Western Union";
- "Money Gram"

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

5 Експертиза платоспроможності банкнот та перерахунок готівки 
за ініціативою клієнта -

6 Перерахунок монет за ініціативою клієнта 2,00% від суми не передбачено -

1не придатних до обігу (зношених, 
значно зношених, з дефектами 
виробника)
2 зношених банкнот.
Комісія стягується в національній 
валюті по курсу НБУ на день 
здійснення операції

8 Обмін одних номіналів банкнот на інші 

Комісія стягується в національній 
валюті по курсу НБУ на день 
здійснення операції (для іноземної 
валюти)

0,50 грн. за 1 банкноту

                                   ТАРИФИ НА РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ 
                                   ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

1,00% від суми

КОД 
ТАРИФУ ПОСЛУГИ ТА ОПЕРАЦІЇ

Обмін банкнот

3 Видача готівки за переказами без зарахування коштів на рахунок 
(окрім переказів по міжнародним системам платежів - п. 4 Розділу 1.) 1,00% від суми1 

7

ПРИМІТКА

Не тарифікується1

1,00% від суми2 

Згідно договірних тарифів з відповідними 
системами

10,00% від суми2

ЗАГАЛЬНІ ТАРИФИ НА ОПЕРАЦІЇ 
ПРОВЕДЕНІ У:

Мін. 3 грн. - макс. 500 грн.

Не тарифікується



НАЦІОНАЛЬНІЙ 
ВАЛЮТІ ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

КОД 
ТАРИФУ ПОСЛУГИ ТА ОПЕРАЦІЇ ПРИМІТКА

ЗАГАЛЬНІ ТАРИФИ НА ОПЕРАЦІЇ 
ПРОВЕДЕНІ У:

9 Обмін банкнот у національній валюті на монети**:

9.1 10 коп. 35 грн. не передбачено

9.2 25 коп. 40 грн. не передбачено

9.3 50 коп. 50 грн. не передбачено

РОЗДІЛ 2: ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ

1 Відкриття поточного рахунку

відкриття додаткового поточного 
рахунку при наявності відкритого 
поточного рахунку в іншій валюті, 
та/або відкриття поточного рахунку в 
рамках кредитних угод та договорів 
поруки, укладених з Банком  - не 
тарифікується

2 Плата за розрахункове обслуговування поточного рахунку -

2.1 при наявності руху коштів по рахунку -

2.2 при відсутності руху коштів по рахунку протягом останніх трьох
років, ініційованих клієнтом щомісячно, макс. 500,00 грн

3 З'ясування та уточнення реквізитів та проходження грошових 
коштів за платіжними документами (на письмовий запит клієнта) 10 грн.

згідно з пп. 6. - 8. 
Розділу 3. "Операції по 
рахунку"

-

4 Закриття рахунку -

РОЗДІЛ 3: ОПЕРАЦІЇ ПО РАХУНКУ

1 Безготівкове зарахування коштів на рахунки -

2 Перекази коштів в межах України:

2.1 у межах АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК":

2.1.1 на інші власні рахунки

2.1.2 на інші рахунки 0,20% від суми 1 не передбачено
1 мін. 5 грн. - макс. 1000 грн.
Не включаючи грошові кошти від 
видачі кредиту

2.1.3 за операціями з цінними паперами

2.1.4 за рахунок кредитних коштів, отриманих в АТ "ПЕРШИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" 1,60% від суми  1 не передбачено

1 розраховується тільки від суми 
перерахованих кредитних коштів

2.2 за межі АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК":

2.2.1 по платіжним документам, які надходять до банку протягом 
операційного дня 0,50% від суми 1

згідно з пп. 4. - 5. 
Розділу 3. "Операції по 
рахунку" 

1 мін. 5 грн. макс. 1000 грн.
Не включаючи грошові кошти від 
видачі кредиту

2.2.2

по платіжним документам, які надходять до банку після закінчення 
операційного часу (після 16:45, але не пізніше 17:30 за київським 
часом) з бажаною датою валютування коштів поточним банківським 
днем 

0,50% від суми не передбачено Мін. 10 грн. - макс. 1000 грн.

2.2.3 за рахунок кредитних коштів, отриманих в АТ "ПЕРШИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" 1,60% від суми  1 не передбачено

1 розраховується тільки від суми 
перерахованих кредитних коштів

за 1000 монет

50 грн.

Не тарифікується

* «під комунальними послугами слід розум іти:
- електроенергія;
- водопостачання;
- телекомунікаційні послуги (інтернет, телебачення);
- обслуговування будинку та прибудинкових територій (квартплата; вивіз сміття та 
твердих будівельних відходів);
- газопостачання;
- опалення;
- послуги зв’язку (крім послуг мобільних операторів);
- технічне обслуговування домофону;
- послуги охорони;
- інші послуги обслуговування житлового фонду».

**  при обміні банкнот у національній валюті на монети в іншій кількості, проводити 
розрахунок пропорційно встановленим тарифам

Не тарифікується

Не тарифікується

Не тарифікується

не тарифікується

у розмірі залишку на рахунку



НАЦІОНАЛЬНІЙ 
ВАЛЮТІ ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

КОД 
ТАРИФУ ПОСЛУГИ ТА ОПЕРАЦІЇ ПРИМІТКА

ЗАГАЛЬНІ ТАРИФИ НА ОПЕРАЦІЇ 
ПРОВЕДЕНІ У:

3 Повторне прийняття платіжного доручення За кожний документ10 грн.



НАЦІОНАЛЬНІЙ 
ВАЛЮТІ ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

КОД 
ТАРИФУ ПОСЛУГИ ТА ОПЕРАЦІЇ ПРИМІТКА

ЗАГАЛЬНІ ТАРИФИ НА ОПЕРАЦІЇ 
ПРОВЕДЕНІ У:

4 Перекази коштів за межі України за рахунок відправника:

4.1 у доларах США

4.1.1 терміновий "День в День" (за умови надання до установи Банку 
Клієнтом платіжного доручення з 9-00 до 14-00) -

0,20% від суми плюс 
комісії інших 
зарубіжних банків

4.1.2 строковий "День валютування" наступного робочого дня після його 
надходження до Банку -

0,15% від суми плюс 
комісії інших 
зарубіжних банків

4.1.3. звичайний "День валютування" не пізніше ніж на третій робочий день -
0,10% від суми плюс 
комісії інших 
зарубіжних банків

4.2 у Євро

4.2.1 терміновий "День в День" (за умови надання до установи Банку 
Клієнтом платіжного доручення з 9-00 до 14-00) -

0,20% від суми плюс 
комісії інших 
зарубіжних банків

4.2.2 строковий "День валютування" наступного робочого дня після його 
надходження до Банку -

0,15% від суми плюс 
комісії інших 
зарубіжних банків

4.2.3 звичайний "День валютування" не пізніше ніж на третій робочий день -
0,10% від суми плюс 
комісії інших 
зарубіжних банків

4.3 у Російських рублях

4.3.1 терміновий "День в День" (за умови надання до установи Банку 
Клієнтом платіжного доручення з 9-00 до 14-00) -

0,15% від суми плюс 
комісії інших 
зарубіжних банків

4.3.2 строковий "День валютування" наступного робочого дня після його 
надходження до Банку -

0,10% від суми плюс 
комісії інших 
зарубіжних банків

4.3.3 звичайний "День валютування" не пізніше ніж на третій робочий день -
0,05% від суми плюс 
комісії інших 
зарубіжних банків

4.4 у інших іноземних валютах

4.4.2 строковий "День валютування" наступного робочого дня після його 
надходження до Банку -

0,15% від суми плюс 
комісії інших 
зарубіжних банків 

4.4.3 звичайний "День валютування" не пізніше ніж на третій робочий день -
0,10% від суми плюс 
комісії інших 
зарубіжних банків 

5 Перекази коштів за межі України за рахунок отримувача:

5.1 у доларах США - 0,10% від суми 

Мін. 20 USD - макс. 150 USD
(Комісія стягується в національній 
валюті по курсу НБУ на день стягнення 
комісії)

5.2 у євро - 0,15% від суми 

Мін. 20 EUR - макс. 150 EUR
(Комісія стягується в національній 
валюті по курсу НБУ на день стягнення 
комісії)

5.3 у російських рублях - 0,05% від суми 

Мін. 50 RUB - макс. 700 RUB
(Комісія стягується в національній 
валюті по курсу НБУ на день стягнення 
комісії)

5.4 у інших іноземних валютах - 0,10% від суми 

мін. 20  EUR - макс. 150  EUR
(Комісія стягується в національній 
валюті по курсу НБУ на день стягнення 
комісії)

6
Зміни платіжних інструкцій, або анулювання платіжних доручень 
по переказах у іноземній валюті за межі банку (за письмовим 
зверненням клієнтів)

-
30 USD, 30 EUR, 120 
RUB плюс комісії інших 
зарубіжних банків

7 Повернення переказів у іноземній валюті, які не належать, або не 
запитані клієнтами -

30 USD, 30 EUR, 120 
RUB плюс комісії інших 
зарубіжних банків

Комісія стягується в національній 
валюті по курсу НБУ на день стягнення 
комісії

Мін. 25 USD - макс. 150 USD
(Комісія стягується в національній 
валюті по курсу НБУ на день стягнення 
комісії)

Мін. 25 EUR - макс. 150 EUR
(Комісія стягується в національній 
валюті по курсу НБУ на день стягнення 
комісії)

Мін. 70 RUB - макс. 1000 RUB
(Комісія стягується в національній 
валюті по курсу НБУ на день стягнення 
комісії)

мін. 25  EUR - макс. 150  EUR 
(Комісія стягується в національній 
валюті по курсу НБУ на день 
здійснення операції)
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8
Виконання письмових запитів клієнтів з питань виконання 
платежів/розшуки платежів в іноземній валюті, які пов'язані з 
неповними або нез'ясованими інструкціями та інші запити

-
30 USD, 30 EUR, 120 
RUB плюс комісії інших 
зарубіжних банків
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9 Видача готівки з поточного рахунку:

9.1 яка надійшла у безготівковій формі:

9.1.1 еквівалент суми до 1,5 млн. грн. включно                                                       

9.1.2 еквівалент суми більше 1,5 млн. грн. до  5 млн. грн. включно

9.1.3 еквівалент суми більше 5 млн. грн.

9.2 яка надійшла як кредитні кошти, отримані в АТ "ПЕРШИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"

9.3 яка була внесена готівкою, і після внесення, не використовувалася 
клієнтом у безготівкових розрахунках -

9.4 у національній валюті, яка надійшла з іншого рахунку фізичної особи, 
відкритого в Банку і була внесена на цей рахунок готівкою Не тарифікується - Даний тариф стосується розрахунків 

між фізичними особами в межах Банку

9.5
в іноземній валюті, яка переказана з-за кордону на користь фізичної 
особи-резидента по міжнародним системам грошових переказів 
«WESTERN UNION», «MONEY GRAM»

- Не тарифікується -

РОЗДІЛ 4: КУПІВЛЯ, ПРОДАЖ, КОНВЕРСІЯ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ

1 Продаж валюти на міжбанківському ринку з подальшим 
зарахуванням гривні на поточний рахунок: 

1.1   еквівалент суми до 50 млн. грн. включно

1.2   еквівалент суми більше 50 млн. грн.

2 Купівля валюти на міжбанківському ринку за гривню:

2.1 еквівалент суми до 350 тис. грн. включно

2.2 еквівалент суми більше 350 тис. грн. до 2,5 млн. грн. включно

2.3 еквівалент суми більше 2,5 млн. грн. до 7 млн. грн. включно

2.4 еквівалент суми більше 7 млн. грн. до 50 млн.грн. включно

2.5 еквівалент суми більше 50 млн.грн.

3 Конверсія іноземної валюти 1 категорії  (Долар США/Євро) в 
іноземну валюту 1 категорії 

1від початкової суми, макс. 200 USD.
Комісія стягується в національній 
валюті по курсу НБУ на день стягнення 
комісії

РОЗДІЛ 5: ПОСЛУГИ СИСТЕМИ "ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ"

1 Встановлення системи "Інтернет-банкінг" -

2 Плата за розрахункове обслуговування клієнтів за допомогою 
системи "Інтернет-банкінг":

2.1 за перший календарний місяць обслуговування, у якому було підключено 
клієнта до системи та укладено договір

2.2 за наступні календарні місяці обслуговування

3 Плата за оброблені платіжні документи на перерахування коштів 
за межі АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"

4 Повторне встановлення системи "Інтернет-банкінг" з вини 
Клієнта -

5 Додаткові послуги, які надаються через систему "Інтернет-
банкінг" -

6 Гарантійний внесок за засоби захисту інформації -150 грн.

0,05% від суми

Визначається в договірному порядку

1 грн. без ПДВ

50 грн. без ПДВ

1 грн. за кожне доручення

150 грн., в т.ч. ПДВ

0,40% від суми 

0,35% від суми 

0,25% від суми 

2,00% від суми1

Не тарифікується

Сплачується в останній робочий день 
місяця

Здійснюється за поточним курсом 
міжбанківського ринку України на день 
виконання доручення клієнта. 
Комісійна винагорода стягується від 
суми гривневого еквіваленту купленої 
іноземної валюти

Здійснюється за поточним курсом 
міжбанківського ринку України на день 
виконання доручення клієнта. 
Комісійна винагорода стягується від 
суми гривневого еквіваленту проданої 
іноземної валюти

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

0,50% від суми 

0,30% від суми 

0,10% від суми 

0,80% від суми 

0,10% від суми 

0,05% від суми

0,45% від суми 

 Не тарифікується
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РОЗДІЛ 6: ВИДАЧА, ОФОРМЛЕННЯ, ПЕРЕВІРКА, КОПІЮВАННЯ ДОКУМЕНТІВ 

1
Видача довідок, виписок, дозволів, довіреностей, підтверджень, 
запитів та дублікатів документів*:

1.1 довідка про відкриття/закриття рахунку за письмовим зверненням 
клієнтів За один документ

1.2 виписка по рахунку на наступний операційний день після здійснення 
операції -

1.3 дублікат виписки/платіжного документу за період за письмовим 
зверненням клієнта

1.4 листи, запити, підтвердження на адресу інших установ за письмовим 
зверненням клієнта

1.5 довідка про рух коштів, про залишок коштів на рахунках, за письмовим 
зверненням клієнта 

1.6 повідомлення SWIFT

1.7 довіреність на право проведення операцій по поточному рахунку клієнта

1.8 дублікат касового документу за письмовим запитом клієнта

1.9 інші довідки, за письмовим зверненням клієнта

2 Копіювання документів за письмовим зверненням клієнта За копію одного аркуша

3
Перевірка пакету документів клієнта для реєстрації валютної 
операції в  автоматизованій інформаційній системі (АІС)  «Е-
ліміти»

Сплачується в день надання пакету 
документів для перевірки500,00 грн. в т.ч. ПДВ

* Зміст та можливість надання нетипових документів додатково узгоджуються з головним офісом Банку

За один документ

За один документ

50 грн.

20 грн.

30 грн.

30 грн.

Не тарифікується

1,00 грн. в т.ч. ПДВ

30 грн.

30 грн.

30 грн.

10 грн.
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 info@pinbank.ua
www.pinbank.ua

АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
01135, площа Перемоги 1,

м. Київ, Україна

 0-44-428-61-28
0-800-50-70-80
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ДОГОВІР №_____ 
про захист комерційної таємниці та конфіденційної інформації 

 
м. Київ         «___» _________ 2018 р. 

 
Публічне акціонерне товариство «Фармак», в особі 

____________________________, яка діє на підставі Статуту, яке іменується надалі 
Сторона 1, з одного боку, та ________________________, в 
особі___________________________, який діє на підставі Статуту, який іменується надалі 
Сторона 2, з другого боку, в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - 
"Сторона", уклали цей Договір про наступне: 

1. Інформація, що не підлягає розголошенню Стороною 2 (надалі - Інформація)  – 
комерційна таємниця та конфіденційна інформація, отримана Стороною 2 під час 
виконання зобов’язань на підставі та на умовах укладеного(их) зі Стороною 1 договору (-
ів), а саме відомості науково-технічного, технологічного, фінансово-економічного та 
іншого характеру, в т.ч., але не виключно інформація отримана Стороною 2 в процесі 
________________________________________, що не належить до державних таємниць, 
розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди інтересам Стороні 1. 

2. Розголошення Інформації – умисні та ненавмисні дії чи бездіяльність, внаслідок 
яких відбувається передача, надання доступу, розкриття, поширення, витік Інформації 
будь-яким третім особам без отримання попереднього письмового дозволу Сторони 1 або 
уповноваженої нею особи. 

3. Інформація, на яку не поширюються умови цього Договору: 
3.1. була у власності Сторони 2 до виникнення відносин між Стороною 2 та 

Стороною 1, та не була отримана від Сторони 1; 
3.2. була законним шляхом отримана після дати підписання даного договору від 

інших осіб, які не мають зобов'язань по конфіденційності перед Стороною 1; 
3.3. була загальновідома; 
3.4. повинна бути розголошена відповідно до чинного законодавства або за 

рішенням суду або іншого уповноваженого органу, за умови, що в цьому випадку Сторона 
2 зобов’язана негайно повідомити Сторону 1 про необхідність такого розголошення. 

4. Сторона 2 приймає на себе обов’язок не розголошувати Інформацію будь-якій 
третій особі (в тому числі, але не виключно: підприємству, організації, фірмі, установі, 
фізичній особі та ін.) та не буде використовувати Інформацію для своєї власної вигоди, за 
винятком мети, що направлена на збільшення прибутку та розвиток підприємницької 
діяльності Сторони 1 та за наявності письмового дозволу Сторони 1. 

5. Сторона 2 зобов’язується  повідомляти Сторону 1 про всі потенційно можливі 
шляхи розголошення Інформації. 

6. Сторона 2, зобов’язана дотримуватися такого самого ступеня секретності, з метою 
уникнення розголошення або використання Інформації, якого вона дотримувався б у 
розумній мірі своєї власної конфіденційної інформації такого самого ступеня важливості, 
в тому числі, але не виключно: 

6.1. не виготовляти копії документів та інших носіїв Інформації, крім випадків, якщо 
це вимагається для надання послуг та передбачено договором (ами), підписаними зі 
Стороною 1; 

6.2. визначити перелік осіб, які мають право доступу до Інформації, покласти на них 
персональну відповідальність за недотримання порядку використання або розголошення 
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Інформації, з оформленням зазначеними особами «Зобов’язання про збереження 
комерційної таємниці та конфіденційної інформації», (за формою, що встановлена у 
додатку №1 до цього Договору), а також проінформувати відповідальну особу Сторони 1 
про перелік таких осіб та виконані дії за допомогою електронної пошти; 

6.3. не допускати розголошення Інформації будь-яким третім особам в будь-якій 
можливій формі (усно, письмово, чи в іншій формі, в тому числі з використанням 
технічних засобів) без попередньої письмової згоди на це Сторони 1; 

6.4. у випадку закінчення строку дії договору (ів), або розірвання договору (ів), або 
припинення договору (ів), або в будь-який інший момент на вимогу Сторони 1 повернути, 
або знищити за вказівкою останньої Інформацію та її копії на будь-яких носіях протягом 
10 днів або іншого строку, установленого Стороною 1 

6.5. не розголошувати Інформацію, а також не використовувати її на свою користь 
чи на користь третіх осіб, крім випадків, передбачених цим Договором та чинним 
законодавством України. 

7. Інформація, яка надається Стороною 1 Стороні 2, у будь-якій формі згідно з 
договором, буде й залишається виключною власністю Сторони 1. 

8. Сторона 2 несе відповідальність за: 
8.1. умисні дії, спрямовані на отримання Інформації з метою розголошення чи 

іншого використання, а також незаконне використання Інформації; 
8.2. умисне розголошення Інформації без згоди Сторони 1.  
8.3. ненавмисне розголошення або використання Інформації, що сталося, зокрема, 

внаслідок недотримання такого самого високого ступеня обережності, якого Сторона 2 
дотримувалася б у розумних межах стосовно своєї власної конфіденційної інформації 
такого самого ступеня важливості, і, після виявлення ненавмисного розголошення або 
використання Інформації, не намагається припинити її ненавмисне розголошення або 
використання; 

8.4. інші дії щодо розголошення Інформації та які суперечать умовам укладеного 
Договору. 

9. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим 
Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства 
України та цього договору. 

10. За порушення зобов'язань по нерозголошенню Інформації Сторона 2 зобов'язана 
за вибором Сторони 1, на підставі її письмової вимоги: 

10.1. виплатити штраф в розмірі 100 000 (сто тисяч) гривень за кожний факт 
розголошення, або 

10.2. відшкодувати збитки, завдані розголошенням Інформації. 
11. Сторона 2 приймає на себе обов’язок не розголошувати Інформацію впродовж 

строку дії договору (ів), укладених зі Стороною 1 та впродовж 10 років після розірвання 
останнього такого договору, в тому числі впродовж 10 років не працювати над проектами 
інших юридичних осіб, та/або фізичних осіб-підприємців, та/або власними, в яких 
використовується чи може бути використана Інформація. 

12. Жодна із сторін не має права розголошувати факт укладення, існування, 
виконання цього Договору без попередньої згоди другої Сторони, крім випадків, коли 
надання інформації про цей Договір компетентному державному органу вимагається 
чинним законодавством.  
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13. Спір між Сторонами вирішується в судовому порядку за встановленою 
підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку визначеному чинним в Україні 
законодавством. 

14. Даний Договір укладений у 2-ох оригінальних примірниках, по одному для 
кожної із Сторін, кожен з яких має однакову юридичну силу. 

15. Договір може бути змінений або доповнений лише в письмовій формі, за 
ініціативою будь-якої зі Сторін. 

Підписи сторін 
 СТОРОНА 1 

ПАТ «Фармак» 
 
Місцезнаходження (податкова адреса):                                                             
04080 м. Київ, 
вул. Фрунзе, 63 
ЄДРПОУ 00481198                                                           
ПАТ ІНГ БАНК УКРАЇНА             
р/р 26008003049900 
МФО 300539 
Св-во платника ПДВ № 200040974 
ІПН 004811926650 

СТОРОНА 2 
____________________ 

 
Місцезнаходження (податкова адреса): 

 
_____________- 
                                

 
_________________________________ 

                 (підпис)                                               

М.П. 

 
 
 
 

_____________________ _____________ 
(підпис)                                              (ПІП) 
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Додаток №1 до Договору про конфіденційність  
 

Зобов'язання про збереження комерційної таємниці  
та конфіденційної інформації 

для співробітника компанії-постачальника 
Сторона 1:  ПАТ «Фармак» 
Сторона 2:   
Підстава для виконання 
робіт/надання послуг___: 

Договір № _____ від _____________________ 2018 року 

Функція(-ії) 
співробітника компанії-
постачальника: 

 

 
Я, ____________________________, у якості співробітника 
_____________________________ на період виконання робіт / надання послуг та протягом 
десяти років після їх закінчення згідно підстави для виконання робіт беру на себе наступні 
зобов’язання щодо збереження комерційної таємниці та конфіденційної інформації 
Сторони 1: 
 

1. Не розголошувати будь-яку конфіденційну інформацію та комерційну таємницю 
Замовника, що будуть мені ввірені або доступні в процесі виконання робіт/надання 
послуг.  

2. Не передавати третім особам та не розголошувати публічно інформацію, що є 
конфіденційною або є комерційною таємницею  Сторони 1 без узгодження зі 
Стороною 1. 

3. Виконувати всі вимоги, що стосуються мене: інструкції та положення зі збереження 
конфіденційної інформації та комерційної таємниці. 

4. У випадку спроби сторонніх осіб отримати від мене інформацію, що є 
конфіденційною або є комерційною таємницею  Сторони 1, проінформувати про це 
уповноважену особу Сторони 1 з інформаційної безпеки. 

5. Зберігати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю, що стануть мені 
відомі про контрагентів Сторони 1. 

6. Не використовувати знання про конфіденційну інформацію та комерційну 
таємницю Сторони 1 для нанесення прямої або опосередкованої шкоди Сторони 1. 

7. У випадку припинення виконання робіт/надання послуг за цим проектом до його 
завершення за рішенням компанії-постачальника зобов’язуюсь проінформувати про 
це уповноважену особу Сторони 1 з інформаційної безпеки. 

8. У випадку припинення виконання робіт за цим проектом до його завершення за 
рішенням компанії-постачальника та при завершенні робіт зобов’язуюсь негайно 
повернути всі інформаційні та матеріальні активи, що перебувають у мене та 
належать Стороні 1. Зобов’язуюсь повернути зазначені активи уповноваженій особі 
Сторони 1 з інформаційної безпеки. 

9. У випадку втрати або недостачі носіїв з конфіденційною інформацією та 
комерційною таємницею повідомити про це уповноважену особу Сторони 1 з 
інформаційної безпеки. 
Я проінформований, що у випадку невиконання мною будь-якого пункту наведених 

зобов’язань буду нести відповідальність згідно законодавства України. 
Ознайомлений з законодавством України про відповідальність за порушення умов 

даного договору щодо використання конфіденційної інформації. 
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Стаття 231 Кримінального кодексу України Незаконне збирання з метою 
використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську 
таємницю 

Умисні дії, спрямовані на отримання відомостей, що становлять комерційну або 
банківську таємницю, з метою розголошення чи іншого використання цих відомостей, а 
також незаконне використання таких відомостей, якщо це спричинило істотну шкоду 
суб'єкту господарської діяльності, -  

караються штрафом від трьох тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян. 

 
Стаття 232. Кримінального кодексу України Розголошення комерційної або 

банківської таємниці 
Умисне розголошення комерційної або банківської таємниці без згоди її власника 

особою, якій ця таємниця відома у зв'язку з професійною або службовою діяльністю, якщо 
воно вчинене з корисливих чи інших особистих мотивів і завдало істотної шкоди суб'єкту 
господарської діяльності, -  

карається штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 
діяльністю на строк до трьох років. 

 
Частина третя статті 164-3 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення Отримання, використання, розголошення комерційної таємниці, а 
також конфіденційної інформації з метою заподіяння шкоди діловій репутації або майну 
іншого підприємця -  

тягне за собою накладення штрафу від дев'яти до вісімнадцяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян. 

Нижче наведено мої особисті данні, достовірність яких я підтверджую: 
 

Прізвище, ім’я, по батькові: _____________________________________________ 
Адреса реєстрації: _______________________________________________________ 
Паспорт: серія, №, виданий __________ року  _________________________(орган 
МВС) 

 
  ___________                                                                                             _________________ 
         Дата                                                                                                      Особистий підпис  



код 
тарифу ПОСЛУГИ ТА ОПЕРАЦІЇ ТАРИФИ ПРИМІТКА

1. ОРЕНДА ІНДИВІДУАЛЬНИХ СЕЙФІВ
1.1. ОРЕНДА ІНДИВІДУАЛЬНИХ СЕЙФІВ РОЗМІРОМ 7,0х34,0х44,5 СМ в т.ч.ПДВ
1.1.1. до 14 календарних днів 20,0 грн. за 1 календарний день
1.1.2. від 15 до 30 календарних днів 10,0 грн. за 1 календарний день
1.1.3. від 31 до 90 календарних днів 9,0 грн. за 1 календарний день
1.1.4. від 91 до 180 календарних днів 8,0 грн. за 1 календарний день
1.1.5. від 181 7,0 грн. за 1 календарний день
2.1. ОРЕНДА ІНДИВІДУАЛЬНИХ СЕЙФІВ РОЗМІРОМ 7,5х31,5х50 СМ в т.ч.ПДВ
2.1.1. до 14 календарних днів 21,0 грн. за 1 календарний день
2.1.2. від 15 до 30 календарних днів 11,0 грн. за 1 календарний день
2.1.3. від 31 до 90 календарних днів 10,0 грн. за 1 календарний день
2.1.4. від 91 до 180 календарних днів 9,0 грн. за 1 календарний день
2.1.5. від 181 8,0 грн. за 1 календарний день
3.1. ОРЕНДА ІНДИВІДУАЛЬНИХ СЕЙФІВ РОЗМІРОМ 7,5х29,0х39 СМ в т.ч.ПДВ
3.1.1. до 14 календарних днів 21,0 грн. за 1 календарний день
3.1.2. від 15 до 30 календарних днів 11,0 грн. за 1 календарний день
3.1.3. від 31 до 90 календарних днів 10,0 грн. за 1 календарний день
3.1.4. від 91 до 180 календарних днів 9,0 грн. за 1 календарний день
3.1.5. від 181 8,0 грн. за 1 календарний день
4.1. ОРЕНДА ІНДИВІДУАЛЬНИХ СЕЙФІВ РОЗМІРОМ 8,0х34,0х44,5 СМ в т.ч.ПДВ
4.1.1. до 14 календарних днів 22,0 грн. за 1 календарний день
4.1.2. від 15 до 30 календарних днів 12,0 грн. за 1 календарний день
4.1.3. від 31 до 90 календарних днів 11,0 грн. за 1 календарний день
4.1.4. від 91 до 180 календарних днів 10,0 грн. за 1 календарний день
4.1.5. від 181 9,0 грн. за 1 календарний день
5.1. ОРЕНДА ІНДИВІДУАЛЬНИХ СЕЙФІВ РОЗМІРОМ 10,0х31,5х50 СМ в т.ч.ПДВ
5.1.1. до 14 календарних днів 24,0 грн. за 1 календарний день
5.1.2. від 15 до 30 календарних днів 15,0 грн. за 1 календарний день
5.1.3. від 31 до 90 календарних днів 14,0 грн. за 1 календарний день
5.1.4. від 91 до 180 календарних днів 13,0 грн. за 1 календарний день
5.1.5. від 181 12,0 грн. за 1 календарний день
6.1. ОРЕНДА ІНДИВІДУАЛЬНИХ СЕЙФІВ РОЗМІРОМ 10,0х30,0х26,0 СМ в т.ч.ПДВ
6.1.1. до 14 календарних днів 27,0 грн. за 1 календарний день
6.1.2. від 15 до 30 календарних днів 16,0 грн. за 1 календарний день
6.1.3. від 31 до 90 календарних днів 15,0 грн. за 1 календарний день
6.1.4. від 91 до 180 календарних днів 14,0 грн. за 1 календарний день
6.1.5. від 181 13,0 грн. за 1 календарний день
7.1. ОРЕНДА ІНДИВІДУАЛЬНИХ СЕЙФІВ РОЗМІРОМ 10,0х29,0х39 СМ в т.ч.ПДВ
7.1.1. до 14 календарних днів 27,0 грн. за 1 календарний день
7.1.2. від 15 до 30 календарних днів 16,0 грн. за 1 календарний день
7.1.3. від 31 до 90 календарних днів 15,0 грн. за 1 календарний день
7.1.4. від 91 до 180 календарних днів 14,0 грн. за 1 календарний день
7.1.5. від 181 13,0 грн. за 1 календарний день
8.1. ОРЕНДА ІНДИВІДУАЛЬНИХ СЕЙФІВ РОЗМІРОМ 11,0х34,0х44,5 СМ в т.ч.ПДВ
8.1.1. до 14 календарних днів 28,0 грн. за 1 календарний день
8.1.2. від 15 до 30 календарних днів 17,0 грн. за 1 календарний день
8.1.3. від 31 до 90 календарних днів 16,0 грн. за 1 календарний день
8.1.4. від 91 до 180 календарних днів 15,0 грн. за 1 календарний день
8.1.5. від 181 14,0 грн. за 1 календарний день
9.1. ОРЕНДА ІНДИВІДУАЛЬНИХ СЕЙФІВ РОЗМІРОМ 13,0х31,5х50 СМ в т.ч.ПДВ
9.1.1. до 14 календарних днів 28,0 грн. за 1 календарний день
9.1.2. від 15 до 30 календарних днів 17,0 грн. за 1 календарний день
9.1.3. від 31 до 90 календарних днів 16,0 грн. за 1 календарний день
9.1.4. від 91 до 180 календарних днів 15,0 грн. за 1 календарний день
9.1.5. від 181 14,0 грн. за 1 календарний день

       ТАРИФИ НА ОРЕНДУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ БАНКІВСЬКИХ 
     СЕЙФІВ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ, ЮРИДИЧИНИХ ОСІБ, 

    САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ - ПІДПРИЄМЦІВ

Додаток 3 до протоколу Тарифного комітету №4 від 28.02.2019р.



10.1. ОРЕНДА ІНДИВІДУАЛЬНИХ СЕЙФІВ РОЗМІРОМ 15,0х31,5х50 СМ в т.ч.ПДВ
10.1.1. до 14 календарних днів 29,0 грн. за 1 календарний день
10.1.2. від 15 до 30 календарних днів 18,0 грн. за 1 календарний день
10.1.3. від 31 до 90 календарних днів 17,0 грн. за 1 календарний день
10.1.4. від 91 до 180 календарних днів 16,0 грн. за 1 календарний день
10.1.5. від 181 15,0 грн. за 1 календарний день
11.1. ОРЕНДА ІНДИВІДУАЛЬНИХ СЕЙФІВ РОЗМІРОМ 15,0х29,0х39 СМ в т.ч.ПДВ
11.1.1. до 14 календарних днів 30,0 грн. за 1 календарний день
11.1.2. від 15 до 30 календарних днів 19,0 грн. за 1 календарний день
11.1.3. від 31 до 90 календарних днів 18,0 грн. за 1 календарний день
11.1.4. від 91 до 180 календарних днів 17,0 грн. за 1 календарний день
11.1.5. від 181 16,0 грн. за 1 календарний день
12.1. ОРЕНДА ІНДИВІДУАЛЬНИХ СЕЙФІВ РОЗМІРОМ 20,0х31,5х50 СМ в т.ч.ПДВ
12.1.1. до 14 календарних днів 31,0 грн. за 1 календарний день
12.1.2. від 15 до 30 календарних днів 20,0 грн. за 1 календарний день
12.1.3. від 31 до 90 календарних днів 19,0 грн. за 1 календарний день
12.1.4. від 91 до 180 календарних днів 18,0 грн. за 1 календарний день
12.1.5. від 181 17,0 грн. за 1 календарний день
13.1. ОРЕНДА ІНДИВІДУАЛЬНИХ СЕЙФІВ РОЗМІРОМ 20,0х30,0х26,0 СМ в т.ч.ПДВ
13.1.1. до 14 календарних днів 33,0 грн. за 1 календарний день
13.1.2. від 15 до 30 календарних днів 22,0 грн. за 1 календарний день
13.1.3. від 31 до 90 календарних днів 21,0 грн. за 1 календарний день
13.1.4. від 91 до 180 календарних днів 20,0 грн. за 1 календарний день
13.1.5. від 181 19,0 грн. за 1 календарний день
14.1. ОРЕНДА ІНДИВІДУАЛЬНИХ СЕЙФІВ РОЗМІРОМ 20,0х29,0х39 СМ в т.ч.ПДВ
14.1.1. до 14 календарних днів 33,0 грн. за 1 календарний день
14.1.2. від 15 до 30 календарних днів 22,0 грн. за 1 календарний день
14.1.3. від 31 до 90 календарних днів 21,0 грн. за 1 календарний день
14.1.4. від 91 до 180 календарних днів 20,0 грн. за 1 календарний день
14.1.5. від 181 19,0 грн. за 1 календарний день
15.1. ОРЕНДА ІНДИВІДУАЛЬНИХ СЕЙФІВ РОЗМІРОМ 22,0х34,0х44,5 СМ в т.ч.ПДВ
15.1.1. до 14 календарних днів 33,0 грн. за 1 календарний день
15.1.2. від 15 до 30 календарних днів 22,0 грн. за 1 календарний день
15.1.3. від 31 до 90 календарних днів 21,0 грн. за 1 календарний день
15.1.4. від 91 до 180 календарних днів 20,0 грн. за 1 календарний день
15.1.5. від 181 19,0 грн. за 1 календарний день
16.1. ОРЕНДА ІНДИВІДУАЛЬНИХ СЕЙФІВ РОЗМІРОМ 35,0х30,0х26,0 СМ в т.ч.ПДВ
16.1.1. до 14 календарних днів 32,0 грн. за 1 календарний день
16.1.2. від 15 до 30 календарних днів 21,0 грн. за 1 календарний день
16.1.3. від 31 до 90 календарних днів 20,0 грн. за 1 календарний день
16.1.4. від 91 до 180 календарних днів 19,0 грн. за 1 календарний день
16.1.5. від 181 18,0 грн. за 1 календарний день
17.1. ОРЕНДА ІНДИВІДУАЛЬНИХ СЕЙФІВ РОЗМІРОМ 30,0х31,5х50 СМ в т.ч.ПДВ
17.1.1. до 14 календарних днів 32,0 грн. за 1 календарний день
17.1.2. від 15 до 30 календарних днів 21,0 грн. за 1 календарний день
17.1.3. від 31 до 90 календарних днів 20,0 грн. за 1 календарний день
17.1.4. від 91 до 180 календарних днів 19,0 грн. за 1 календарний день
17.1.5. від 181 18,0 грн. за 1 календарний день
18.1. ОРЕНДА ІНДИВІДУАЛЬНИХ СЕЙФІВ РОЗМІРОМ 38,0х31,5х50 СМ в т.ч.ПДВ
18.1.1. до 14 календарних днів 35,0 грн. за 1 календарний день
18.1.2. від 15 до 30 календарних днів 23,0 грн. за 1 календарний день
18.1.3. від 31 до 90 календарних днів 22,0 грн. за 1 календарний день
18.1.4. від 91 до 180 календарних днів 21,0 грн. за 1 календарний день
18.1.5. від 181 20,0 грн. за 1 календарний день

19.1. ОРЕНДА ІНДИВІДУАЛЬНИХ СЕЙФІВ РОЗМІРОМ 40,0х31,5х50 СМ ТА РОЗМІРОМ 
40,0х29х39 СМ в т.ч.ПДВ

19.1.1. до 14 календарних днів 37,0 грн. за 1 календарний день
19.1.2. від 15 до 30 календарних днів 24,0 грн. за 1 календарний день
19.1.3. від 31 до 90 календарних днів 23,0 грн. за 1 календарний день
19.1.4. від 91 до 180 календарних днів 22,0 грн. за 1 календарний день
19.1.5. від 181 21,0 грн. за 1 календарний день



20.1. ОРЕНДА ІНДИВІДУАЛЬНИХ СЕЙФІВ РОЗМІРОМ 44,0х31,5х50 СМ в т.ч.ПДВ
20.1.1. до 14 календарних днів 38,0 грн. за 1 календарний день
20.1.2. від 15 до 30 календарних днів 25,0 грн. за 1 календарний день
20.1.3. від 31 до 90 календарних днів 24,0 грн. за 1 календарний день
20.1.4. від 91 до 180 календарних днів 23,0 грн. за 1 календарний день
20.1.5. від 181 22,0 грн. за 1 календарний день

21.1. ОРЕНДА ІНДИВІДУАЛЬНИХ СЕЙФІВ РОЗМІРОМ 50,0х31,5х50 СМ ТА РОЗМІРОМ 
50,0х29х39 СМ в т.ч.ПДВ

21.1.1. до 14 календарних днів 40,0 грн. за 1 календарний день
21.1.2. від 15 до 30 календарних днів 27,0 грн. за 1 календарний день
21.1.3. від 31 до 90 календарних днів 26,0 грн. за 1 календарний день
21.1.4. від 91 до 180 календарних днів 25,0 грн. за 1 календарний день
21.1.5. від 181 24,0 грн. за 1 календарний день
22.1. РОЗМІР ГАРАНТІЙНОГО ВНЕСКУ

22.1.1. РОЗМІР ГАРАНТІЙНОГО ВНЕСКУ 500,00 грн
Вноситься в день підписання 
договору оренди індивідуального 
сейфу

23.1. ОРЕНДА ПРИМІЩЕННЯ ПОНАД ВИЗНАЧЕНИЙ ЧАС

23.1.1. Оренда приміщення для проведення операцій з речами, які знаходяться в індивідуальному 
банківському сейфі понад визначений час (біліше 20хв.) 15,00 грн. Сплачується за кожні наступні 10 

(Десять) хвилин
24.1. ОРЕНДА ПРИМІЩЕННЯ КЛІЄНТОМ З ІНШИМИ ОСОБАМИ

24.1.1.
Оренда приміщення клієнтом для проведення операцій з речами, які знаходяться в 
індивідуальному банківському сейфі з іншими особами 30,00 грн. за 1(Одну) особу

 info@pinbank.ua
www.pinbank.ua

АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
01135, площа Перемоги 1,

м. Київ, Україна

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



Додато
к 1 до 
проток

олу 

ТАРИФИ ПО ПРОГРАМІ «ПРЕМІУМ»

№ Послуги та операції Розмір тарифу Примітки
2 роки

Гривні, долари США, євро
1. 

1.1. Відкриття карткового рахунку Не тарифікується
1.2. Перевипуск картки по закінченню строку дії Не тарифікується
1.3. Перевипуск картки в період дії за ініціативою банка Не тарифікується

для рахунків в гривні Не тарифікується
для рахунків в доларах США та євро Не тарифікується

2.

2.1. Розрахункове обслуговування картки Visa Infinite на рік 2 500,00 Сплачується у день укладання договору або у день написання заяви на
виготовлення БПК.

2.2. Розрахункове обслуговування картки Visa Platinum на рік 1 500,00 Сплачується у день укладання договору або у день написання заяви на
виготовлення БПК.

2.3. Розрахункове обслуговування картки Visa Gold або MasterCard Gold на рік 500,00 Сплачується у день укладання договору або у день написання заяви на
виготовлення БПК.

2.4. Розрахункове обслуговування сервісної картки IAPA на рік 150,00 Сплачується у день укладання договору або у день написання заяви на
виготовлення БПК.

2.5. Розрахункове обслуговування сервісної картки Priority Pass на рік 900,00 Сплачується у день укладання договору або у день написання заяви на
виготовлення БПК.

2.6. Розрахункове обслуговування страхового поліса на рік 150,00 Сплачується у день укладання договору або у день написання заяви на
виготовлення БПК.

2.7. Комісія за зарахування готівки на картковий рахунок Не тарифікується

2.8. Комісія за готівкове поповнення карткового рахунку через POS-термінал / 
банкомат / інфокіоск Не тарифікується

2.9. Комісія за безготівкове поповнення рахунку Не тарифікується

для рахунків в гривні 10 грн. Автоматично списується з карткового рахунку.
для рахунків в доларах США та євро Послуга не передбачена

для рахунків в гривні 0,5% мін. 2 грн. Автоматично списується з карткового рахунку.
для рахунків в доларах США та євро 0,5% мін 0,25 USD / 0,2 EUR Автоматично списується з карткового рахунку.

2.12. Комісія за зняття готівки в мережі банкоматів "Радіус" 1% мін. еквівалент 5 грн. Автоматично списується з карткового рахунку.
2.13. Комісія за зняття готівки в касах банків, що входять до мережі "Радіус" 1% мін. еквівалент 5 грн.1 Автоматично списується з карткового рахунку.
2.14. Комісія за зняття готівки в касах і банкоматах інших українських банків 1,5% + еквівалент 3 грн.1 Автоматично списується з карткового рахунку.
2.15. Комісія за зняття готівки в банкоматах інших банків за межами України 1,5% мін. еквівалент 3 USD1 Автоматично списується з карткового рахунку.
2.16. Комісія за зняття готівки в касах інших банків за межами України 1,5% мін. еквівалент 3 USD1 Автоматично списується з карткового рахунку.
2.17. Комісія за розрахунки карткою в мережі торгових і сервісних підприємств Не тарифікується
2.18. Плата за блокування картки у випадку втрати або крадіжки 10 грн. Сплачується у день написання заяви на блокування картки.

для рахунків в доларах США 1% річних Нараховуються щоденно, виплачуються згідно умов договору.
для рахунків в доларах євро 0,5% річних
для рахунків в гривні 8% річних Нараховуються щоденно, виплачуються згідно умов договору.

2.20. Плата за користування лімітом овердрафту під ПК (гривні) В залежності від програми кредитування
Плата за перевищення платіжного ліміту (несанкціонований овердрафт)
для рахунків в доларах США та євро 20% річних Нараховується щоденно та списується в день поповнення карткового рахунку.
для рахунків в гривні 40% річних Нараховується щоденно та списується в день поповнення карткового рахунку.

2.22. Плата за користування простроченим овердрафтом В залежності від програми кредитування

для рахунків в гривні 10 грн. Автоматично списується з карткового рахунку.
на власний рахунок клієнта у доларах США та євро 1 USD / 1 EUR Автоматично списується з карткового рахунку.
на власний депозитний рахунок відкритий у АТ "ПЕРШИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" Не тарифікується

на інші рахунки в доларах США та євро Послуга не передбачена

для рахунків в гривні 0,5% мін. 15 грн. максимум 1 000 грн. Автоматично списується з карткового рахунку.
для рахунків в доларах США та євро2 0,2% мін. 20 USD / 20 EUR максимум 150 USD / 150 EUR Автоматично списується з карткового рахунку.

2.25. Комісія за безготівковий переказ грошових коштів на рахунки благодійних 
організацій, відкриті у АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" Не тарифікується

2.26. Комісія за безготівковий переказ грошових коштів на рахунки Товариства 
Червоного Хреста України Не тарифікується

2.27. Комісія за отримання готівки в касі Банку без наявності платіжної картки 
Банку 1%3 Сплачується готівкою у касу банку в день отримання готівки.

2.28. Комісія за обслуговування неактивного рахунку еквівалент 100 грн. на місяць4 Автоматично списується з карткового рахунку в останній робочий день місяця.
2.29. Комісія за конвертацію валют Не тарифікується
2.30. Комісія за переказ коштів з картки на картку через банкомати банку 1% + 3,00 грн. Автоматично списується з карткового рахунку.

3. 

3.1. Плата за кожне відвідування VIP-залу в рамках програми Priority Pass  еквівалент 32 USD Автоматично списується з карткового рахунку у день отримання документів від
Priority Pass.

3.2. Плата за послуги платіжної системи за кордоном По факту, згідно з документами платіжної системи Автоматично списується з карткового рахунку у день отримання документів.
3.3. Плата за зміну ПІН-коду через банкомат еквівалент 5 грн. Автоматично списується з карткового рахунку.
3.4. Плата за надання виписки по картрахунку в банку (один раз на місяць) Не тарифікується

3.5. Плата за надання виписки по картрахунку поштою через ДП "Укрпошта" 
(за кожну виписку) 20 грн. Списується з карткового рахунку у день надання виписки.

3.6. Плата за надання додаткової виписки по картрахунку (за кожну виписку) 30 грн. Сплачується готівкою у касу банку в день отримання додаткової виписки.

3.7. Видача довідок про наявність картки та стан карткового рахунку для 
надання в інші організації 30 грн. Сплачується готівкою у касу банку в день отримання довідки.

3.8. Плата за оскарження власником ПК факту здійснення трансакції еквівалент 50 грн.5 Автоматично списується у день отримання відповідної інформації.
3.9. Плата за користування послугою GSM-banking еквівалент 15 грн. на місяць Автоматично списується з карткового рахунку в останній робочий день місяця.
3.10. Плата за надання міні-виписки про стан рахунку в банкоматі еквівалент 1 грн. Автоматично списується з карткового рахунку.

3.11. Плата за надрукований чек балансу рахунку без здійснення фінансової 
операції Не тарифікується

3.12. Плата за користування послугою 3DS еквівалент 10 грн. на місяць Автоматично списується з карткового рахунку в останній робочий день місяця.

Термін дії картки

2.19.
Нарахування процентів на залишок по картковому рахунку:

2.21.

Комісія за безготівковий переказ грошових коштів на рахунок, відкритий в АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК":

2.11.

Комісія за переказ коштів зі свого карткового рахунку на картковий рахунок іншого держателя картки або на картковий рахунок 
2.10.

3 Не тарифікується при видачі залишку коштів при закритті рахунку. 
4 Неактивним вважається рахунок, по якому протягом 12 місяців не проводилсь операції зарахування коштів, зняття готівки, безготівкової оплати товарів та послуг. Якщо залишок коштів на картковому рахунку менше 100 грн. 

   ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАКЕТУ "ПРЕМІУМ"
Можлива валюта карткового рахунку

2  Послуга доступпна тільки для переказу коштів за межі України.

ІНШЕ

Додаток 5 до протоколу Тарифного комітету №4 від 28.02.2019р.

5 Стягується при отриманні Банком інформації яка підтверджує відсутність підстав для оскарження трансакції

Комісія за зняття готівки в POS-терміналах та банкоматах мережі АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК":

РОЗРАХУНКОВО – КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК

1.4.
Мінімальний розмір гарантійного забезпечення:

1 Може бути стягнута додаткова комісія банком-еквайром.

Комісія за безготівковий переказ грошових коштів на рахунок, відкритий в іншому банку:

2.23.

2.24.

 info@pinbank.ua
www.pinbank.ua

АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
01135, площа Перемоги, буд.1,

м. Київ, Україна

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



Visa Classic
(з чип модулем)

Visa Gold
(з чип модулем)

Visa Platinum
(з чип модулем) MasterCard Gold

2 роки 2 роки 2 роки 1 рік

1. 
1.1. Відкриття карткового рахунку
1.2. Випуск картки 
1.3. Перевипуск картки по закінченню строку дії
1.4. Перевипуск картки в період дії за ініціативою банка

для рахунків в доларах США та євро 10 USD/
10  EUR

100 USD/
100 EUR

150 USD/
150 EUR

10 USD/
10 EUR Встановлюється автоматично при відкритті рахунку.

для рахунків в гривні 100 грн. 1 000 грн. 1 500 грн. 100 грн. Встановлюється автоматично при відкритті рахунку.
2.

2.1. Розрахунково касове обслуговування при видачі БПК протягом 10-ти 
банківських днів  140,00 грн.  700,00 грн.  1600,00 грн.  30 грн. Сплачується у день укладання договору або у день написання

заяви на виготовлення БПК.

2.2. Розрахунково касове обслуговування при видачі БПК протягом 5-ти 
банківських днів1 240,00 грн. 800,00 грн 1750,00 грн. 130,00 грн. Сплачується у день укладання договору або у день написання

заяви на виготовлення БПК.
2.3. Комісія за зарахування готівки на картковий рахунок

2.4. Комісія за готівкове поповнення карткового рахунку через POS-
термінал / банкомат/інфокіоск

2.5. Комісія за безготівкове поповнення рахунку

для рахунків в гривні Автоматично списується з карткового рахунку.
для рахунків в доларах США та євро

для рахунків в гривні Автоматично списується з карткового рахунку.
для рахунків в доларах США та євро Автоматично списується з карткового рахунку.

2.8. Комісія за зняття готівки в мережі банкоматів "Радіус" Автоматично списується з карткового рахунку.

2.9. Комісія за зняття готівки в касах банків, що входять до мережі 
"Радіус" Автоматично списується з карткового рахунку.

2.10. Комісія за зняття готівки в касах і банкоматах інших українських 
банків 1,5% + 4 грн.2 Автоматично списується з карткового рахунку.

2.11. Комісія за зняття готівки в банкоматах інших банків за межами 
України

1,5% мін. еквівалент 3 
USD2 Автоматично списується з карткового рахунку.

2.12. Комісія за зняття готівки в касах інших банків за межами України 1,5% мін. еквівалент 7 
USD2 Автоматично списується з карткового рахунку.

2.13. Комісія за розрахунки карткою в мережі торгових і сервісних 
підприємств

2.14. Плата за блокування картки у випадку втрати або крадіжки Сплачується у день написання заяви на блокування картки.

для рахунків в доларах США та євро
для рахунків в гривні

2.16. Плата за користування лімітом овердрафту під ПК

для рахунків в доларах США та євро Нараховується щоденно та списується в день поповнення 
карткового рахунку.

для рахунків в гривні Нараховується щоденно та списується в день поповнення 
карткового рахунку.

2.18. Плата за користування простроченим овердрафтом

для рахунків в гривні Автоматично списується з карткового рахунку.
на власний рахунок клієнта у доларах США та євро Автоматично списується з карткового рахунку.
на власний депозитний рахунок відкритий у АТ "ПЕРШИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"
на інші рахунки в доларах США та євро

для рахунків в гривні Автоматично списується з карткового рахунку.
для рахунків в доларах США та євро3 Автоматично списується з карткового рахунку.

2.21.
Комісія за безготівковий переказ грошових коштів на рахунки 
благодійних організацій, відкриті у АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
БАНК"

2.22. Комісія за безготівковий переказ грошових коштів на рахунки 
Товариства Червоного Хреста України

2.23. Комісія за отримання готівки в касі Банку без наявності платіжної 
картки Банку Сплачується готівкою у касу банку в день отримання готівки.

2.24. Комісія за обслуговування неактивного рахунку Автоматично списується з карткового рахунку в останній
робочий день місяця.

2.25. Комісія за конвертацію валют

2.26. Комісія за переказ коштів з картки на картку через банкомати банку Сплачується готівкою у касу банку в день отримання готівки.

3. 

3.1. Плата за послуги платіжної системи за кордоном Автоматично списується з карткового рахунку у день
отримання документів.

3.2. Плата за зміну ПІН-коду через банкомат Автоматично списується з карткового рахунку.

3.3. Плата за надання виписки по картрахунку в банку (один раз на 
місяць)

3.4. Плата за надання виписки по картрахунку поштою через ДП 
"Укрпошта" (за кожну виписку) Списується з карткового рахунку у день надання виписки.

3.5. Плата за надання додаткової виписки по картрахунку (за кожну 
виписку)

Сплачується готівкою у касу банку в день отримання
додаткової виписки.

3.6. Видача довідок про наявність картки та стан карткового рахунку для 
надання в інші організації Сптачується готівкою у касу банку в день отримання довідки.

3.7. Плата за оскарження власником ПК факту здійснення трансакції Автоматично списується у день отримання відповідної
інформації.

3.8. Плата за користування послугою GSM-banking Автоматично списується з карткового рахунку в останній
робочий день місяця.

3.9. Плата за надання міні-виписки про стан рахунку в банкоматі Автоматично списується з карткового рахунку.

3.10. Плата за надрукований чек балансу рахунку без здійснення 
фінансової операції

3.11. Плата за користування послугою 3DS Автоматично списується з карткового рахунку в останній
робочий день місяця.

РОЗРАХУНКОВО – КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК

2.17.

2.15.

Не тарифікується

Не тарифікується

10 грн.
Послуга не передбачена

0,5% мін. 2 грн.
0,5% мін 0,25 USD / 0,2 EUR

1% мін. 5 грн.

2.20.

Комісія за безготівковий переказ грошових коштів на рахунок, відкритий в АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК":

20% річних

2.6.

Не тарифікується

2.19.

10 грн.

0,5% мін. 15 грн. максимум 1000 грн.
0,2% мін. 20 USD / 20 EUR максимум 150 USD / 150 EUR

Нарахування процентів на залишок по картковому рахунку:

Термін дії картки
Можлива валюта карткового рахунку

Мінімальний розмір гарантійного забезпечення:

ВИПУСК, ПЕРЕВИПУСК ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ КАРТОК

ПриміткиПослуги та операції№

ТАРИФИ ДЕБЕТНА ПЛАТІЖНА  КАРТКА ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

2.7.

Комісія за переказ коштів зі свого карткового рахунку на картковий рахунок іншого держателя картки або на картковий рахунок іншої власної картки за допомогою банкомату в межах банку (валюта рахунків повинна бути 

Комісія за зняття готівки в POS-терміналах та банкоматах мережі АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК":

Гривні, долари США, євро

Не тарифікується
Не тарифікується

Не тарифікується

1.5.

Не тарифікується
Не тарифікується

6 Стягується при отриманні Банком інформації яка підтверджує відсутність підстав для оскарження трансакції.

2 Може бути стягнута додаткова комісія банком-еквайром.

4 Не тарифікується при видачі залишку коштів при закритті рахунку. 

1 Послуга доступна тільки для відділень м. Києва та обласних центрів.

5 Неактивним вважається рахунок, по якому протягом 12 місяців не проводилсь операції зарахування коштів, зняття готівки, безготівкової оплати товарів та послуг. Якщо залишок коштів на картковому рахунку менше 100 грн. комісія 

3 Послуга доступпна тільки для переказу коштів за межі України.

ІНШЕ

По факту, згідно з документами платіжної системи

еквівалент 5 грн.

Не тарифікується

1%4

еквівалент 100 грн. на місяць5

Не тарифікується

1% + 3,00 грн.

Не тарифікується

Комісія за безготівковий переказ грошових коштів на рахунок, відкритий в іншому банку:

Не тарифікується
Згідно рішення кредитного комітету банку

40% річних

Згідно рішення кредитного комітету банку

Не тарифікується

Послуга не передбачена

Плата за перевищення платіжного ліміту (несанкціонований овердрафт):

1% мін. 5 грн.2

10 грн.
1 USD / 1 євро

1,5% + 3 грн.2

1,5% мін. еквівалент 3 USD2

Не тарифікується

Додаток 6 до протоколу Тарифного комітету №4 від 28.02.2019р.

Не тарифікується

20 грн.

еквівалент 10 грн. на місяць

30 грн.

30 грн.

еквівалент 50 грн.6

еквівалент 15 грн. на місяць

еквівалент 1 грн.

Не тарифікується

 info@pinbank.ua
www.pinbank.ua

АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
01135, площа Перемоги, буд.1,

м. Київ, Україна

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



Visa Classic
(з чип модулем)

Visa Gold
(з чип модулем) MasterCard Gold

до 2-х років 2 роки 1 рік

1. 
1.1. Відкриття карткового рахунку
1.2. Випуск картки 
1.3. Перевипуск картки в період дії за ініціативою банка
1.4. Перевипуск картки по закінченню строку дії

для рахунків в гривні
для рахунків в доларах США та євро

2.

2.1. Розрахунково касове обслуговування при видачі БПК протягом 10-ти 
банківських днів Не тарифікується Сплачується у день укладання договору або у день

написання заяви на виготовлення БПК.

2.2.
Розрахунково касове обслуговування при видачі БПК протягом 5-ти 
банківських днів1 100 грн. Сплачується у день укладання договору або у день

написання заяви на виготовлення БПК.

для рахунків в гривні Автоматично списується з карткового рахунку.
для рахунків в доларах США та євро Автоматично списується з карткового рахунку.

для рахунків в гривні Автоматично списується з карткового рахунку.
для рахунків в доларах США та євро Автоматично списується з карткового рахунку.

для рахунків в гривні Автоматично списується з карткового рахунку.
для рахунків в доларах США та євро Автоматично списується з карткового рахунку.

для рахунків в гривні Автоматично списується з карткового рахунку.
для рахунків в доларах США та євро

2.7. Комісія за зняття готівки в POS-терміналах та банкоматах мережі АТ 
"ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"

2.8. Комісія за зняття готівки в мережі банкоматів "Радіус" Автоматично списується з карткового рахунку.

2.9. Комісія за зняття готівки в касах банків, що входять до мережі "Радіус" Автоматично списується з карткового рахунку.

2.10. Комісія за зняття готівки в касах і банкоматах інших українських банків 1,5% + 4 грн.2 Автоматично списується з карткового рахунку.

2.11. Комісія за зняття готівки в касах інших банків за межами України
1,5% мін. еквівалент 

7 USD2 Автоматично списується з карткового рахунку.

2.12. Комісія за зняття готівки в банкоматах інших банків за межами України
1,5% мін. еквівалент 

3 USD2 Автоматично списується з карткового рахунку.

2.13. Комісія за розрахунки карткою в мережі торгових і сервісних 
підприємств

2.14. Плата за блокування картки у випадку втрати або крадіжки Сплачується у день написання заяви на блокування
картки.

для рахунків в доларах США та євро
для рахунків в гривні

2.16. Плата за користування лімітом овердрафту під ПК

для рахунків в доларах США та євро Нараховується щоденно та списується в день поповнення 
карткового рахунку.

для рахунків в гривні Нараховується щоденно та списується в день поповнення 
карткового рахунку.

2.18. Плата за користування простроченим овердрафтом

для рахунків в гривні Автоматично списується з карткового рахунку.
на власний рахунок клієнта у доларах США та євро Автоматично списується з карткового рахунку.
на інші рахунки в доларах США та євро
на власні депозитні рахунки відкриті у АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
БАНК"

для рахунків в гривні Автоматично списується з карткового рахунку.
для рахунків в доларах США та євро3 Автоматично списується з карткового рахунку.

2.21. Комісія за безготівковий переказ грошових коштів на рахунки 
благодійних організацій, відкриті у АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"

2.22. Комісія за безготівковий переказ грошових коштів на рахунки 
Товариства Червоного Хреста України

2.23. Комісія за отримання готівки в касі Банку без наявності платіжної картки 
Банку

Сплачується готівкою у касу банку в день отримання
готівки.

2.24. Комісія за обслуговування неактивного рахунку Автоматично списується з карткового рахунку в останній
робочий день місяця.

2.25. Комісія за конвертацію валют

2.26. Комісія за переказ коштів з картки на картку через банкомати банку Сплачується готівкою у касу банку в день отримання
готівки.

3.

3.1. Плата за послуги платіжної системи за кордоном Автоматично списується з карткового рахунку у день
отримання документів.

3.2. Плата за зміну ПІН-коду через банкомат Автоматично списується з карткового рахунку.

3.3. Плата за надання виписки по картрахунку в банку (один раз на місяць)

3.4. Плата за надання виписки по картрахунку поштою через ДП "Укрпошта" 
(за кожну виписку)

Списується з карткового рахунку у день надання
виписки.

3.5. Плата за надання додаткової виписки по картрахунку (за кожну 
виписку)

Сплачується готівкою у касу банку в день отримання
додаткової виписки.

3.6. Видача довідок про наявність картки та стан карткового рахунку для 
надання в інші організації

Сплачується готівкою у касу банку в день отримання
довідки.

3.7. Плата за оскарження власником ПК факту здійснення трансакції Автоматично списується у день отримання відповідної
інформації.

3.8. Плата за користування послугою GSM-banking Автоматично списується з карткового рахунку в останній
робочий день місяця.

3.9. Плата за надання міні-виписки про стан рахунку в банкоматі Автоматично списується з карткового рахунку.

3.10. Плата за надрукований чек балансу рахунку без здійснення фінансової 
операції

3.11. Плата за користування послугою 3DS
Автоматично списується з карткового рахунку в останній 
робочий день місяця.

Не тарифікується

Не тарифікується

Примітки

ВИПУСК, ПЕРЕВИПУСК ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ КАРТОК

РОЗРАХУНКОВО – КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК

Не тарифікується

Можлива валюта карткового рахунку

Комісія за переказ коштів зі свого карткового рахунку на картковий рахунок іншого держателя картки або на картковий рахунок іншої 

1.5. Не передбачено
Не передбачено

2.6.

2.3.
Комісія за зарахування готівки на картковий рахунок

0,8% мін. 0,25 USD / 0,2 EUR
0,8% мін. 2 грн.

2.4.
Комісія за готівкове поповнення карткового рахунку через POS-термінал / банкомат / інфокіоск:

Комісія за безготівкове поповнення рахунку, за виключенням процентів по депозитному вкладу та суми депозитного вкладу
2.5. 0,8% мін. 2 грн.

10 грн.

0,8% мін 0,25 USD / 0,2 EUR

0,8% мін. 2 грн.

1 Послуга доступна тільки для відділень м. Києва та обласних центрів.

еквівалент 15 грн. на місяць

еквівалент 10 грн. на місяць

0,8% мін 0,25 USD / 0,2 EUR

В залежності від програми кредитування

2.17.

2.15.

10 грн.

Плата за перевищення платіжного ліміту (несанкціонований овердрафт)

Нарахування процентів на залишок по картковому рахунку:

6Стягується при отриманні Банком інформації яка підтверджує відсутність підстав для оскарження трансакції.

Не тарифікується

По факту, згідно з документами платіжної системи

еквівалент 5 грн.

Не тарифікується

4 Не тарифікується при видачі процентів по депозитному вкладу, суми депозитного вкладу та залишку коштів при закритті рахунку. 

20 грн.

3 Послуга доступпна тільки для переказу коштів за межі України.
2 Може бути стягнута додаткова комісія банком-еквайром.

5 Неактивним вважається рахунок, по якому протягом 12 місяців не проводилсь операції зарахування коштів, зняття готівки, безготівкової оплати товарів та послуг. Якщо залишок коштів на картковому рахунку 

еквівалент 50 грн.6

Не тарифікується

1 USD / 1 євро
Послуга не передбачена

еквівалент 100 грн. на місяць5

Комісія за безготівковий переказ грошових коштів на рахунок, відкритий в АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК":

еквівалент 1 грн.

30 грн.

№ Послуги та операції

Термін дії картки

Не тарифікується

Гривні, долари США, євро (відповідно до валюти 

Розмір тарифу

20% річних

30 грн.

0,5% мін. 15 грн. максимум 1000 грн.

10 грн.

Не тарифікується

2.20.
Комісія за безготівковий переказ грошових коштів на рахунок, відкритий в іншому банку:

Не тарифікується

В залежності від програми кредитування

2.19.

40% річних

1,5% мін. еквівалент 3 долари США2

0,5% мін. 5 грн.

0,5% мін. 5 грн.2

1,5% мін. еквівалент 3 USD2

 ІНШЕ

0,2% мін. 20 USD / 20 EUR максимум 150 USD / 150 EUR

Не тарифікується

1% + 3,00 грн.

Не тарифікується

1%4

Додаток 7 до протоколу Тарифного комітету №4 від 28.02.2019р.

Не тарифікується
Не тарифікується

100 грн. (не тарифікується на суму депозиту 
вкладу від екв. 100 000 грн.)

200 грн.

1,5%+3 грн.2

Не тарифікується

Послуга не передбачена

                                                                                      ТАРИФИ ДЕБЕТНА ПЛАТІЖНА  КАРТКА ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ - 
ВКЛАДНИКІВ

                                                                              (в рамках депозитних програм)

Мінімальний розмір гарантійного забезпечення:

 info@pinbank.ua
www.pinbank.ua

АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
01135, площа Перемоги, буд.1,

м. Київ, Україна

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



Розмір тарифу
Visa Classic

(з чип модулем)
-

Долари США, євро, гривні
1. 

1.1. Відкриття карткового рахунку Не тарифікується
1.2. Випуск картки Не тарифікується
1.3. Перевипуск картки по закінченню строку дії Не передбачено
1.4. Перевипуск картки в період дії за ініціативою банка Не передбачено

для рахунків в доларах США 100 USD Встановлюється автоматично при відкритті рахунку.
для рахунків в євро 50 EUR Встановлюється автоматично при відкритті рахунку.
для рахунків в гривні 500 грн. Встановлюється автоматично при відкритті рахунку.

2.

2.1. Розрахунково касове обслуговування при видачі БПК протягом 10-ти банківських 
днів Не тарифікується

2.2.
Розрахунково касове обслуговування при видачі БПК протягом 5-ти банківських 
днів1 Не передбачено Сплачується у день укладання договору або у день написання заяви

на виготовлення БПК.
2.3. Комісія за зарахування готівки на картковий рахунок Не тарифікується

2.4. Комісія за готівкове поповнення карткового рахунку через POS-термінал / банкомат 
/ інфокіоск Не тарифікується

2.5. Комісія за безготівкове поповнення рахунку 0,8% мін. 2 грн. Автоматично списується з карткового рахунку.

для рахунків в  гривні 10 грн. Автоматично списується з карткового рахунку.
для рахунків в доларах США та євро Послуга не передбачена

2.7. Комісія за зняття готівки в POS-терміналах та банкоматах мережі АТ "ПЕРШИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" Не тарифікується

2.8. Комісія за зняття готівки в мережі банкоматів "Радіус" 1% мін. 5 грн. Автоматично списується з карткового рахунку.
2.9. Комісія за зняття готівки в касах банків, що входять до мережі "Радіус" 1% мін. 5 грн.2 Автоматично списується з карткового рахунку.
2.10. Комісія за зняття готівки в касах і банкоматах інших українських банків 1,5% + 3 грн.2 Автоматично списується з карткового рахунку.
2.11. Комісія за зняття готівки в банкоматах інших банків за межами України 1,5% мін. еквівалент 3 USD2 Автоматично списується з карткового рахунку.
2.12. Комісія за зняття готівки в касах інших банків за межами України 1,5% мін. еквівалент 3 USD2 Автоматично списується з карткового рахунку.
2.13. Комісія за розрахунки карткою в мережі торгових і сервісних підприємств Не тарифікується
2.14. Плата за блокування картки у випадку втрати або крадіжки 10 грн. Сплачується у день написання заяви на блокування картки.

для рахунків в доларах США 1,00% річних Нараховуються щомісячно виплачуються згідно умов договору
для рахунків в євро 0,50% річних Нараховуються щомісячно виплачуються згідно умов договору
для рахунків в гривні 8,50% річних Нараховуються щомісячно виплачуються згідно умов договору

для рахунків в доларах США 4 000,00 доларів США включно
для рахунків в євро 3 000,00 євро включно
для рахунків в гривні 30 000,00 грн. включно

для рахунків в доларах США від 0,25% до 1,50% річних, згідно умов Договору Нараховуються згідно умов договору виплачуються разом з
нарахованими процентами за базовою ставкою.

для рахунків в євро від 0,25% до 1,50% річних, згідно умов Договору Нараховуються згідно умов договору виплачуються разом з
нарахованими процентами за базовою ставкою.

для рахунків в гривні від 0,50% до 3,00% річних, згідно умов Договору Нараховуються згідно умов договору виплачуються разом з
нарахованими процентами за базовою ставкою.

2.18. Плата за користування лімітом овердрафту під ПК В залежності від програми кредитування

для рахунків в доларах США та євро 20% річних Нараховується щоденно та списується в день поповнення карткового
рахунку.

для рахунків в гривні 40% річних Нараховується щоденно та списується в день поповнення карткового
рахунку.

2.20. Плата за користування простроченим овердрафтом В залежності від програми кредитування

для рахунків в гривні 10 грн. Автоматично списується з карткового рахунку.
на власний рахунок клієнта у доларах США та євро 1 USD / 1 євро Автоматично списується з карткового рахунку.
на власний депозитний рахунок відкритий у АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" Не тарифікується Автоматично списується з карткового рахунку.
на інші рахунки в доларах США та євро Послуга не передбачена

для рахунків в гривні 0,5% мін. 15 грн. максимум 1000 грн. Автоматично списується з карткового рахунку.
для рахунків в доларах США та євро3 0,2% мін. 20 USD / 20 EUR максимум 150 USD / 150 EUR Автоматично списується з карткового рахунку.

2.23. Комісія за безготівковий переказ грошових коштів на рахунки благодійних 
організацій, відкриті у АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" Не тарифікується

2.24. Комісія за безготівковий переказ грошових коштів на рахунки Товариства 
Червоного Хреста України Не тарифікується

2.25. Комісія за отримання готівки в касі Банку без наявності платіжної картки Банку 1%4 Сплачується готівкою у касу банку в день отримання готівки.

2.26. Комісія за обслуговування неактивного рахунку еквівалент 100 грн. на місяць5 Автоматично списується з карткового рахунку в останній робочий
день місяця.

2.27. Комісія за конвертацію валют Не тарифікується
2.27. Комісія за переказ коштів з картки на картку через банкомати банку 1% + 3,00 грн.

3. 

3.1. Плата за послуги платіжної системи за кордоном По факту, згідно з документами платіжної системи Автоматично списується з карткового рахунку у день отримання
документів.

3.2. Плата за зміну ПІН-коду через банкомат еквівалент 5 грн. Автоматично списується з карткового рахунку.
3.3. Плата за надання виписки по картрахунку в банку (один раз на місяць) Не тарифікується

3.4. Плата за надання виписки по картрахунку поштою через ДП "Укрпошта" (за кожну 
виписку) 20 грн. Списується з карткового рахунку у день надання виписки.

3.5. Плата за надання додаткової виписки по картрахунку (за кожну виписку) 30 грн. Сплачується готівкою у касу банку в день отримання додаткової
виписки.

3.6. Видача довідок про наявність картки та стан карткового рахунку для надання в інші 
організації 30 грн. Сплачується готівкою у касу банку в день отримання довідки.

3.7. Плата за оскарження власником ПК факту здійснення трансакції еквівалент 50 грн.6 Автоматично списується у день отримання відповідної інформації.

3.8. Плата за користування послугою GSM-banking еквівалент 15 грн. на місяць Автоматично списується з карткового рахунку в останній робочий
день місяця.

3.9. Плата за надання міні-виписки про стан рахунку в банкоматі еквівалент 1 грн. Автоматично списується з карткового рахунку.
3.10. Плата за надрукований чек балансу рахунку без здійснення фінансової операції Не тарифікується

3.11. Плата за користування послугою 3DS 10 грн. Автоматично списується з карткового рахунку в останній робочий
день місяця.

Комісія за безготівковий переказ грошових коштів на рахунок, відкритий в іншому банку:

Комісія за безготівковий переказ грошових коштів на рахунок, відкритий в АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК":

2.21.

2.22.

2.16.

Нарахування процентів на залишок коштів  по картковому рахунку за базовою ставкою:

                                                                               ТАРИФИ ЗА КАРТКОВИМ БАНКІВСЬКИМ ПРОДУКТОМ 
                                                                              «ПОДВІЙНА ВИГОДА»

Примітки Послуги та операції

Можлива валюта карткового рахунку

РОЗРАХУНКОВО – КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК

№

ІНШЕ

3 Послуга доступпна тільки для переказу коштів за межі України.

1 Послуга доступна тільки для відділень м. Києва та обласних центрів.

Термін дії картки

2.17.

1.5.
Мінімальний розмір гарантійного забезпечення:

Нарахування підвищених процентів на залишок коштів  по картковому рахунку до базової ставки:

2.19.

4 Не тарифікується при видачі залишку коштів при закритті рахунку. 

6 Стягується при отриманні Банком інформації яка підтверджує відсутність підстав для оскарження трансакції.
5 Неактивним вважається рахунок, по якому протягом 12 місяців не проводилсь операції зарахування коштів, зняття готівки, безготівкової оплати товарів та послуг. Якщо залишок коштів на картковому рахунку менше 100 

2 Може бути стягнута додаткова комісія банком-еквайром.

ВИПУСК, ПЕРЕВИПУСК ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ КАРТОК

Комісія за переказ коштів зі свого карткового рахунку на картковий рахунок іншого держателя картки або на картковий рахунок іншої власної картки за допомогою банкомату в межах банку (валюта рахунків 

Плата за перевищення платіжного ліміту (несанкціонований овердрафт)

2.6.

Значення базового залишку коштів на картковому рахунку: 

2.15.

 info@pinbank.ua
www.pinbank.ua

АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
01135, площа Перемоги, буд.1,

м. Київ, Україна

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



Visa Classic 
(з чип модулем)

Visa Gold 
(з чип модулем)

Visa Platinum 
(з чип модулем)

Visa Infinite 
(з чип модулем) MasterCard Gold

2 роки 2 роки 2 роки 2 роки 1 рік

1. 
1.1. Відкриття карткового рахунку
1.2. Випуск картки 
1.3. Перевипуск картки по закінченню строку дії
1.4. Комісія за переказ грошових коштів на картрахунки Сплачується організацією згідно умов договору.
2.

2.1. Розрахунково касове обслуговування при видачі БПК протягом 
10-ти банківських днів 40 грн. 500 грн. 750 грн. 1250 грн. 250 грн. Сплачується організацією згідно умов договору або власником 

рахунку  у день написання заяви на виготовлення БПК.

2.2. Розрахунково касове обслуговування при видачі БПК протягом 
5-ти банківських днів1 140 грн. 600 грн. 850  грн. 1250 грн. 350  грн. Сплачується організацією згідно умов договору або власником 

рахунку  у день написання заяви на виготовлення БПК.

2.3. Щомісячна комісія за обслуговування карткового рахунку з 
обслуговуванням VIP-менеджером 500 грн. послуга не 

передбачена
Автоматично списується з карткового рахунку в останній робочий 
день місяця.

2.4. Щомісячна комісія за обслуговування карткового рахунку без 
обслуговування VIP-менеджера 50 грн. послуга не 

передбачена
Автоматично списується з карткового рахунку в останній робочий 
день місяця.

2.5. Комісія за зарахування готівки на картковий рахунок

2.6. Комісія за готівкове поповнення карткового рахунку через POS-
термінал / банкомат / інфокіоск

2.7. Комісія за безготівкове поповнення рахунку, за виключенням 
зарахування в рамках зарплатного проекту               Автоматично списується з карткового рахунку.

2.8.

Комісія за переказ коштів зі свого карткового рахунку на 
картковий рахунок іншого держателя картки або на картковий 
рахунок іншої власної картки за допомогою банкомату в межах 
банку (валюта рахунків повинна бути однаковою)

Автоматично списується з карткового рахунку.

2.9. Комісія за зняття готівки в POS-терміналах та банкоматах 
мереж АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"

2.10. Комісія за зняття готівки в мережі банкоматів "Радіус"

2.11. Комісія за зняття готівки в касах банків, що входять до мережі 
"Радіус"

2.12. Комісія за зняття готівки в касах і банкоматах інших українських 
банків 1,5% + 4 грн.2 Автоматично списується з карткового рахунку.

2.13. Комісія за зняття готівки в банкоматах інших банків за межами 
України

1,5% мін. еквівалент 
3 USD3 Автоматично списується з карткового рахунку.

2.14. Комісія за зняття готівки в касах інших банків за межами 
України

1,5% мін. еквівалент 
7 USD2 Автоматично списується з карткового рахунку.

2.15. Комісія за розрахунки карткою в мережі торгових і сервісних 
підприємств

2.16. Плата за блокування картки у випадку втрати або крадіжки Сплачується у день написання заяви на блокування картки.
2.17. Нарахування процентів на залишок по картковому рахунку Нараховуються щоденно, виплачуються згідно умов договору.
2.18. Плата за користування лімітом овердрафту під ПК

2.19. Плата за перевищення платіжного ліміту (несанкціонований 
овердрафт)

Нараховується щоденно та списується в день поповнення 
карткового рахунку.

2.20. Плата за користування простроченим овердрафтом Нараховується щоденно та списується в день поповнення 
карткового рахунку.

2.21. Комісія за встановлення ліміту овердрафту (разова) Автоматично списується з карткового рахунку.

2.22. Комісія за зняття готівки за рахунок кредитних коштів в касах 
та банкоматах мережі АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" Автоматично списується з карткового рахунку.

2.23. Комісія за зняття готівки за рахунок кредитних коштів в мережі 
банкоматів "Радіус" Автоматично списується з карткового рахунку.

2.24. Комісія за зняття готівки за рахунок кредитних коштів в касах 
банків, що входять до мережі "Радіус" Автоматично списується з карткового рахунку.

2.25. Комісія за зняття готівки за рахунок кредитних коштів в касах і 
банкоматах інших українських банків Автоматично списується з карткового рахунку.

2.26. Комісія за зняття готівки за рахунок кредитних коштів в касах 
інших банків за межами України Автоматично списується з карткового рахунку.

на рахунок, відкритий в АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" Автоматично списується з карткового рахунку.
на рахунок, відкритий в іншому банку Автоматично списується з карткового рахунку.
на власний депозитний рахунок відкритий у АТ "ПЕРШИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"
на рахунки благодійних організацій, відкриті у АТ "ПЕРШИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"
на рахунки Товариства Червоного Хреста України

2.28. Комісія за отримання готівки в касі Банку без наявності 
платіжної картки Банку Сплачується готівкою у касу банку в день отримання готівки.

2.29. Комісія за обслуговування неактивного рахунку Автоматично списується з карткового рахунку в останній робочий
день місяця.

2.30. Комісія за конвертацію валют

2.31. Комісія за переказ коштів з картки на картку через банкомати 
банку Автоматично списується з карткового рахунку.

3. 

3.1. Плата за послуги платіжної системи за кордоном Автоматично списується з карткового рахунку у день отримання
документів.

3.2. Плата за зміну ПІН-коду через банкомат Автоматично списується з карткового рахунку.

3.3. Плата за надання виписки по картрахунку в банку (один раз на 
місяць)

3.4. Плата за надання виписки по картрахунку поштою через ДП 
"Укрпошта" (за кожну виписку) Списується з карткового рахунку у день надання виписки.

3.5. Плата за надання додаткової виписки по картрахунку (за кожну 
виписку)

Сплачується готівкою у касу банку в день отримання додаткової
виписки.

3.6. Видача довідок про наявність картки та стан карткового 
рахунку для надання в інші організації Сплачується готівкою у касу банку в день отримання довідки.

3.7. Плата за оскарження власником ПК факту здійснення 
трансакції Автоматично списується у день отримання відповідної інформації.

3.8. Плата за користування послугою GSM-banking Автоматично списується з карткового рахунку в останній робочий
день місяця.

3.9. Плата за надання міні-виписки про стан рахунку в банкоматі Автоматично списується з карткового рахунку.

3.10. Плата за надрукований чек балансу рахунку без здійснення 
фінансової операції

3.11. Плата за користування послугою 3DS Автоматично списується з карткового рахунку в останній робочий
день місяця.

1 Послуга доступна тільки для відділень м. Києва та обласних центрів.
2 Може бути стягнута додаткова комісія банком-еквайром, в касі якого знімається готівка
3 Не тарифікується при видачі залишку коштів при закритті рахунку. 

Не тарифікується

30 грн.

30 грн.

50 грн.5

15 грн. на місяць

1 грн.

еквівалент 10 грн. на місяць

1%3

По факту, згідно з документами платіжної системи

5 грн.

Не тарифікується

20 грн.

ІНШЕ

еквівалент 100 грн. на місяць4

Не тарифікується

1% + 3,00 грн.

2.27.

Не тарифікується

Не тарифікується

Комісія за безготівковий переказ грошових коштів:
10 грн.

0,5% мін. 15 грн. максимум 1 000 грн.

3,50%+ 3 грн.2

Не тарифікується

40% річних

Не тарифікується

3,50%+ 3 грн.2

2,00%

послуга не передбачена

Не тарифікується

10 грн.

10 грн.

2,00%

2,0%2

В залежності від програми кредитування

40% річних

Не тарифікується

Не тарифікується

0,8% мін. 2 грн. 

Не тарифікується

Не тарифікується

1,5% + 3 грн.2

Не тарифікується

Не тарифікується

1,5% мін. еквівалент 3 USD2

Розмір тарифу

Термін дії картки
Можлива валюта карткового рахунку Гривня

№ Послуги та операції

Не тарифікується

1,5% мін. еквівалент 3 USD2

послуга не передбачена

Додаток 9 до протоколу Тарифного комітету №4 від 28.02.2019р.

5 Стягується при отриманні Банком інформації яка підтверджує відсутність підстав для оскарження трансакції.
4 Неактивним вважається рахунок, по якому протягом 12 місяців не проводилсь операції зарахування коштів, зняття готівки, безготівкової оплати товарів та послуг. Якщо залишок коштів на картковому рахунку менше 100 грн. комісія встановлюється в 

ТАРИФИ ЗАРПЛАТНА ПЛАТІЖНА КАРТКА 
(працівники організації)

Примітки

ВИПУСК, ПЕРЕВИПУСК ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ КАРТОК

РОЗРАХУНКОВО – КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК
0,7% від суми переказу

Не тарифікується
Не тарифікується

 info@pinbank.ua
www.pinbank.ua

АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
01135, площа Перемоги, буд.1,

м. Київ, Україна

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



Visa Classic
(з чип модулем)

Visa Gold 
(з чип модулем)

Visa Platinum 
(з чип модулем)

Visa Infinite   
(з чип модулем) MasterCard Gold

2 роки 2 роки 2 роки 2 роки 1 рік

1. 
1.1. Відкриття карткового рахунку
1.2. Випуск картки 
1.3. Перевипуск картки по закінченню строку дії
1.4. Комісія за переказ грошових коштів на картрахунки Сплачується організацією згідно умов договору.
2.

2.1. Розрахунково касове обслуговування при видачі БПК протягом 10-
ти банківських днів 40 грн. 500 грн. 750 грн. 1250 грн. 30 грн. Сплачується організацією згідно умов договору або власником 

рахунку  у день написання заяви на виготовлення БПК.

2.2. Розрахунково касове обслуговування при видачі БПК протягом 5-
ти банківських днів1 240 грн. 600 грн. 850 грн. 1250 грн. 130  грн. Сплачується організацією згідно умов договору або власником 

рахунку  у день написання заяви на виготовлення БПК.

2.3. Щомісячна комісія за обслуговування карткового рахунку з 
обслуговуванням VIP-менеджером 500 грн. послуга не 

передбачена
Автоматично списується з карткового рахунку в останній робочий 
день місяця.

2.4. Щомісячна комісія за обслуговування карткового рахунку без 
обслуговуванням VIP-менеджером 50 грн. послуга не 

передбачена
Автоматично списується з карткового рахунку в останній робочий 
день місяця.

2.5. Комісія за зарахування готівки на картковий рахунок

2.6. Комісія за готівкове поповнення карткового рахунку через POS-
термінал / банкомат / інфокіоск

2.7. Комісія за безготівкове поповнення рахунку, за виключенням 
зарахування в рамках зарплатного проекту               Автоматично списується з карткового рахунку.

2.8.

Комісія за переказ коштів зі свого карткового рахунку на 
картковий рахунок іншого держателя картки або на картковий 
рахунок іншої власної картки за допомогою банкомату в межах 
банку (валюта рахунків повинна бути однаковою)

Автоматично списується з карткового рахунку.

2.9. Комісія за зняття готівки в POS-терміналах та банкоматах мереж 
АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"

2.10. Комісія за зняття готівки в мережі банкоматів "Радіус" Автоматично списується з карткового рахунку.

2.11. Комісія за зняття готівки в касах банків, що входять до мережі 
"Радіус" Автоматично списується з карткового рахунку.

2.12. Комісія за зняття готівки в касах і банкоматах інших українських 
банків 1,5% + 4 грн.2 Автоматично списується з карткового рахунку.

2.13. Комісія за зняття готівки в банкоматах інших банків за межами 
України

1,5% мін. еквівалент 
3 USD2 Автоматично списується з карткового рахунку.

2.14. Комісія за зняття готівки в касах інших банків за межами України 1,5% мін. еквівалент 
7 USD2 Автоматично списується з карткового рахунку.

2.15. Комісія за розрахунки карткою в мережі торгових і сервісних 
підприємств

2.16. Плата за блокування картки у випадку втрати або крадіжки Сплачується у день написання заяви на блокування картки.
2.17. Нарахування процентів на залишок по картковому рахунку Нараховуються щоденно, виплачуються згідно умов договору.
2.18. Плата за користування лімітом овердрафту під ПК

2.19. Плата за перевищення платіжного ліміту (несанкціонований 
овердрафт)

Нараховується щоденно та списується в день поповнення 
карткового рахунку.

2.20. Плата за користування простроченим овердрафтом Нараховується щоденно та списується в день поповнення 
карткового рахунку.

2.21. Комісія за встановлення ліміту овердрафту (разова) Автоматично списується з карткового рахунку.

2.22. Комісія за зняття готівки за рахунок кредитних коштів в касах та 
банкоматах мережі АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" Автоматично списується з карткового рахунку.

2.23. Комісія за зняття готівки за рахунок кредитних коштів в мережі 
банкоматів "Радіус" Автоматично списується з карткового рахунку.

2.24. Комісія за зняття готівки за рахунок кредитних коштів в касах 
банків, що входять до мережі "Радіус" Автоматично списується з карткового рахунку.

2.25. Комісія за зняття готівки за рахунок кредитних коштів в касах і 
банкоматах інших українських банків Автоматично списується з карткового рахунку.

2.26. Комісія за зняття готівки за рахунок кредитних коштів в касах 
інших банків за межами України Автоматично списується з карткового рахунку.

на рахунок, відкритий в АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" Автоматично списується з карткового рахунку.
на рахунок, відкритий в іншому банку Автоматично списується з карткового рахунку.
на власний депозитний рахунок відкритий у АТ "ПЕРШИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"
на рахунки благодійних організацій, відкриті у АТ "ПЕРШИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"
на рахунки Товариства Червоного Хреста України

2.28. Комісія за отримання готівки в касі Банку без наявності платіжної 
картки Банку Сплачується готівкою у касу банку в день отримання готівки.

2.29. Комісія за обслуговування неактивного рахунку Автоматично списується з карткового рахунку в останній робочий
день місяця.

2.30. Комісія за конвертацію валют

2.31. Комісія за переказ коштів з картки на картку через банкомати 
банку Автоматично списується з карткового рахунку.

3. 

3.1. Плата за послуги платіжної системи за кордоном Автоматично списується з карткового рахунку у день отримання
документів.

3.2. Плата за зміну ПІН-коду через банкомат Автоматично списується з карткового рахунку.

3.3. Плата за надання виписки по картрахунку в банку (один раз на 
місяць)

3.4. Плата за надання виписки по картрахунку поштою через ДП 
"Укрпошта" (за кожну виписку) Списується з карткового рахунку у день надання виписки.

3.5. Плата за надання додаткової виписки по картрахунку (за кожну 
виписку)

Сплачується готівкою у касу банку в день отримання додаткової
виписки.

3.6. Видача довідок про наявність картки та стан карткового рахунку 
для надання в інші організації Сплачується готівкою у касу банку в день отримання довідки.

3.7. Плата за оскарження власником ПК факту здійснення трансакції Автоматично списується у день отримання відповідної інформації.

3.8. Плата за користування послугою GSM-banking Автоматично списується з карткового рахунку в останній робочий
день місяця.

3.9. Плата за надання міні-виписки про стан рахунку в банкоматі Автоматично списується з карткового рахунку.

3.10. Плата за надрукований чек балансу рахунку без здійснення 
фінансової операції

3.11. Плата за користування послугою 3DS Автоматично списується з карткового рахунку в останній робочий
день місяця.еквівалент 10 грн. на місяць

№ Послуги та операції Примітки

ВИПУСК, ПЕРЕВИПУСК ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ КАРТОК

РОЗРАХУНКОВО – КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК
0,3% від суми переказу

Не тарифікується
Не тарифікується

Не тарифікується

0,8% мін. 2 грн. 

0,8% мін 2 грн.2

Термін дії картки
Можлива валюта карткового рахунку Гривня

Не тарифікується

ТАРИФИ ЗАРПЛАТНА ПЛАТІЖНА КАРТКА
(працівники організації, альтернативний варіант)

Розмір тарифу

Не тарифікується

0,8% мін. 2 грн. 

10 грн.

Не тарифікується

послуга не передбачена

послуга не передбачена

Не тарифікується

2,00%

2,00%

2,0%2

3,50%+ 3 грн.2

10 грн.

В залежності від програми кредитування

40% річних

40% річних

Не тарифікується

Не тарифікується2.27.

Не тарифікується

0,5% мін. 15 грн. максимум 1 000 грн.

3,50%+ 3 грн.2

Комісія за безготівковий переказ грошових коштів:
10 грн.

ІНШЕ

еквівалент 100 грн. на місяць4

Не тарифікується

1% + 3,00 грн.

Не тарифікується

Не тарифікується

1 Послуга доступна тільки для відділень м. Києва та обласних центрів.
2 Може бути стягнута додаткова комісія банком-еквайром, в касі якого знімається готівка
3 Не тарифікується при видачі залишку коштів при закритті рахунку. 

Не тарифікується

4 Неактивним вважається рахунок, по якому протягом 12 місяців не проводилсь операції зарахування коштів, зняття готівки, безготівкової оплати товарів та послуг. Якщо залишок коштів на картковому рахунку менше 100 грн. комісія встановлюється в 

1%3

По факту, згідно з документами платіжної системи

5 грн.

Не тарифікується

20 грн.

Додаток 10 до протоколу Тарифного комітету №4 від 28.02.2019р.

1,5% + 3 грн.2

1,5% мін. еквівалент 3 USD2

1,5% мін. еквівалент 3 USD2

5 Стягується при отриманні Банком інформації яка підтверджує відсутність підстав для оскарження трансакції.

30 грн.

30 грн.

50 грн.5

15 грн. на місяць

1 грн.

 info@pinbank.ua
www.pinbank.ua

АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
01135, площа Перемоги, буд.1,

м. Київ, Україна

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



Visa Classic 
(з чип модулем)

Visa Gold 
(з чип модулем)

Visa Platinum 
(з чип модулем) MasterCard Gold

2 роки 2 роки 2 роки 1 рік

1. 
1.1. Відкриття карткового рахунку
1.2. Випуск картки 
1.3. Перевипуск картки по закінченню строку дії
1.4. Перевипуск картки в період дії за ініціативою банка

для рахунків в доларах США та євро 10 USD/
10  EUR

100 USD/
100 EUR

150 USD/
150 EUR

10 USD/
10 EUR

Встановлюється автоматично при відкритті 
рахунку.

для рахунків в гривні 100 грн. 1 000 грн. 1 500 грн. 100 грн. Встановлюється автоматично при відкритті 
рахунку.

2.

2.1. Розрахунково касове обслуговування при видачі БПК протягом 10-ти 
банківських днів  140,00 грн.  700,00 грн.  1600,00 грн.  300 грн. Сплачується у день укладання договору або у день 

написання заяви на виготовлення БПК.

2.2.
Розрахунково касове обслуговування при видачі БПК протягом 5-ти 
банківських днів1 240,00 грн. 800,00 грн 1750,00 грн. 400,00 грн. Сплачується у день укладання договору або у день 

написання заяви на виготовлення БПК.
2.3. Комісія за зарахування готівки на картковий рахунок

2.4. Комісія за готівкове поповнення карткового рахунку через POS-
термінал/банкомат/інфокіоск

2.5. Комісія за безготівкове поповнення рахунку   

для рахунків в гривні Автоматично списується з карткового рахунку.
для рахунків в доларах США та євро Автоматично списується з карткового рахунку.

2.7. Комісія за зняття готівки в мережі банкоматів "Радіус" Автоматично списується з карткового рахунку.
2.8. Комісія за зняття готівки в касах банків, що входять до мережі "Радіус" Автоматично списується з карткового рахунку.
2.9. Комісія за зняття готівки в касах і банкоматах інших українських банків 1,5% + 4 грн.2 Автоматично списується з карткового рахунку.

2.10. Комісія за зняття готівки в банкоматах інших банків за межами України
1,5% мін. еквівалент 

3 USD2 Автоматично списується з карткового рахунку.

2.11. Комісія за зняття готівки в касах інших банків за межами України
1,5% мін. еквівалент 

7 USD2 Автоматично списується з карткового рахунку.

2.12. Комісія за розрахунки карткою в мережі торгових і сервісних підприємств

2.13. Плата за блокування картки у випадку втрати або крадіжки Сплачується у день написання заяви на
блокування картки.

для рахунків в доларах США та євро
для рахунків в гривні

2.15. Плата за користування лімітом овердрафту під ПК

для рахунків в доларах США та євро Нараховується щоденно та списується в день 
поповнення карткового рахунку.

для рахунків в гривні Нараховується щоденно та списується в день 
поповнення карткового рахунку.

2.17. Плата за користування простроченим овердрафтом

для рахунків в гривні Автоматично списується з карткового рахунку.
на власний рахунок клієнта у доларах США та євро Автоматично списується з карткового рахунку.
на інші рахунки в доларах США та євро

для рахунків в гривні Автоматично списується з карткового рахунку.
для рахунків в доларах США та євро3 Автоматично списується з карткового рахунку.

2.20. Комісія за безготівковий переказ грошових коштів на рахунки благодійних 
організацій, відкриті у АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"

2.21. Комісія за безготівковий переказ грошових коштів на рахунки Товариства 
Червоного Хреста України

2.22. Комісія за отримання готівки в касі Банку без наявності платіжної картки 
Банку

Сплачується готівкою у касу банку в день 
отримання готівки.

2.23. Комісія за обслуговування неактивного рахунку Автоматично списується з карткового рахунку в 
останній робочий день місяця.

2.24. Комісія за конвертацію валют
2.25. Комісія за переказ коштів з картки на картку через банкомати банку Автоматично списується з карткового рахунку.

3. 

3.1. Плата за послуги платіжної системи за кордоном Автоматично списується з карткового рахунку у
день отримання документів.

3.2. Плата за зміну ПІН-коду через банкомат Автоматично списується з карткового рахунку.
3.3. Плата за надання виписки по картрахунку в банку (один раз на місяць)

3.4. Плата за надання виписки по картрахунку поштою через ДП "Укрпошта" (за 
кожну виписку)

Списується з карткового рахунку у день надання
виписки.

3.5. Плата за надання додаткової виписки по картрахунку (за кожну виписку) Сплачується готівкою у касу банку в день
отримання додаткової виписки.

3.6. Видача довідок про наявність картки та стан карткового рахунку для надання 
в інші організації

Сплачується готівкою у касу банку в день
отримання довідки.

3.7. Плата за оскарження власником ПК факту здійснення трансакції Автоматично списується у день отримання
відповідної інформації.

3.8. Плата за користування послугою GSM-banking Автоматично списується з карткового рахунку в
останній робочий день місяця.

3.9. Плата за надання міні-виписки про стан рахунку в банкоматі Автоматично списується з карткового рахунку.

3.10. Плата за надрукований чек балансу рахунку без здійснення фінансової 
операції

3.11. Плата за користування послугою 3DS Автоматично списується з карткового рахунку в
останній робочий день місяця.

Послуги та операції
Розмір тарифу

Термін дії картки

Не тарифікується

Не тарифікується

                                                           ТАРИФИ КОРПОРАТИВНА ПЛАТІЖНА КАРТКА

Примітки

ВИПУСК, ПЕРЕВИПУСК ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ КАРТОК

РОЗРАХУНКОВО – КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК

Не тарифікується

1% мін. 5 грн.2

Можлива валюта карткового рахунку Гривня, долар США, євро

Не тарифікується

№

2.6.

40% річних

2.18.

1,5% мін. еквівалент 3 USD2

Комісія за безготівковий переказ грошових коштів на рахунок, відкритий в АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК":

1 USD / 1 євро

Не тарифікується

10 грн.

1% + 3,00 грн.

1.5.

Мінімальний розмір гарантійного забезпечення:

2.16.

Плата за перевищення платіжного ліміту (несанкціонований овердрафт):

20% річних

2.14.

В залежності від програми кредитування

10 грн.

Не тарифікується

1 Послуга доступна тільки для відділень м. Києва та обласних центрів.

еквівалент 10 грн. на місяць

Не тарифікується

ІНШЕ

2.19.
Комісія за безготівковий переказ грошових коштів на рахунок, відкритий в іншому банку:

1%4

0,2% мін. 20 USD / 20 EUR максимум 150 USD / 150 EUR

Не тарифікується

еквівалент 100 грн. на місяць5

30 грн.

30 грн.

еквівалент 50 грн.6

еквівалент 15 грн. на місяць

4 Не тарифікується при видачі залишку коштів при закритті рахунку. 

еквівалент 5 грн.

2 Може бути стягнута додаткова комісія банком-еквайром.

20 грн.

еквівалент 1 грн.

Не тарифікується

Комісія за зняття готівки в POS-терміналах та банкоматах мережі АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"
0,5% мін. 2 грн.

0,5% мін 0,25 USD / 0,2 EUR

Не тарифікується

6 Стягується при отриманні Банком інформації яка підтверджує відсутність підстав для оскарження трансакції.
5 Неактивним вважається рахунок, по якому протягом 12 місяців не проводилсь операції зарахування коштів, зняття готівки, безготівкової оплати товарів та послуг. Якщо залишок коштів на картковому рахунку менше 100 грн. 

Нарахування процентів на залишок по картковому рахунку:
Не тарифікується

3 Послуга доступпна тільки для переказу коштів за межі України.

По факту, згідно з документами платіжної системи

Додаток 11 до протоколу Тарифного комітету №4 від 28.02.2019р.

Не тарифікується

Не тарифікується

1,5% + 3 грн.2

Не тарифікується

0,5% мін. 15 грн. максимум 1 000 грн.

Послуга не передбачена

В залежності від програми кредитування

1% мін. 5 грн.

Не тарифікується
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www.pinbank.ua

АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
01135, площа Перемоги, буд.1,
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