
ЗАТВЕРДЖЕНО

Тарифним комітетом

тарифи дійсні з 12.01.2015

Visa Electron 

Visa Classic 

Internationa

l (з чіп 

модулем)

Visa Gold (з 

чіп 

модулем)

Visa 

Platinum (з 

чіп 

модулем)

MasterCard 

Standard

MasterCard 

Gold

2 роки 2 роки 2 роки 2 роки 1 рік 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
1 USD/

1 EUR

10 USD/

10  EUR

100 USD/

100 EUR

150 USD/

150 EUR

10 USD/

10 EUR

100 USD/

100 EUR

Встановлюється автоматично при відкритті 

рахунку.

для рахунків в гривні 10 грн. 100 грн. 1 000 грн. 1 500 грн. 100 грн. 1 000 грн.
Встановлюється автоматично при відкритті 

рахунку.

2.

2.1.
Розрахунково касове обслуговування при видачі БПК протягом 10-ти 

банківських днів
 20,00 грн.  140,00 грн.  700,00 грн.  1600,00 грн.  30 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 днів
1 70,00 грн. 190,00 грн. 800,00 грн 1750,00 грн. 80,00 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", ПАТ "Укрсоцбанк" та 

ПАТ "ВТБ Банк"
Автоматично списується з карткового рахунку.

2.8.
Комісія за зняття готівки в касах банків, що входять до мережі "Радіус", ПАТ 

"Укрсоцбанк" та ПАТ "ВТБ Банк"
Автоматично списується з карткового рахунку.

2.9. Комісія за зняття готівки в касах і банкоматах інших українських банків Автоматично списується з карткового рахунку.

2.10. Комісія за зняття готівки в банкоматах інших банків за межами України Автоматично списується з карткового рахунку.

2.11. Комісія за зняття готівки в касах інших банків за межами України 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 євро
3 Автоматично списується з карткового рахунку.

2.20.
Комісія за безготівковий переказ грошових коштів на рахунки благодійних 

організацій, відкриті у ПАТ "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

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)

№ Послуги та операції

Розмір тарифу

Термін дії картки

Не тарифікується

Не тарифікується

1,5% мін. еквівалент 3 USD
2

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

1 USD / 1 євро

                                                           ТАРИФИ КОРПОРАТИВНА ПЛАТІЖНА КАРТКА

Примітки

ВИПУСК, ПЕРЕВИПУСК ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ КАРТОК

РОЗРАХУНКОВО – КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК

2.14.

В залежності від програми кредитування

В залежності від програми кредитування

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

Не тарифікується

40% річних

2.18.

0,2% мін. 10 грн. максимум 1 000 грн.

Послуга не передбачена

2.19.

10 грн.

еквівалент 10 грн. на місяць
5

1.5.

Мінімальний розмір гарантійного забезпечення:

2.16.

Плата за перевищення платіжного ліміту (несанкціонований овердрафт):

20% річних

Не тарифікується

1,5% мін. еквівалент 7 USD
2

Не тарифікується

10 грн.

1% мін. 5 грн.
2

2.6.

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

0,5% мін. 2 грн.

0,5% мін 0,25 USD / 0,2 EUR

ІНШЕ

1%
4

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

Не тарифікується

Не тарифікується

1% мін. 5 грн.

Нарахування процентів на залишок по картковому рахунку:

Не тарифікується

1,5% + 4 грн.
2

1,5% мін. еквівалент 3 USD
2

Не тарифікується

По факту, згідно з документами платіжної системи

еквівалент 5 грн.

Не тарифікується

Можлива валюта карткового рахунку Гривня, долар США, євро

Не тарифікується

Не тарифікується

Не тарифікується

1,5% + 3 грн.
2

Не тарифікується



Visa Electron 

Visa Classic 

Internationa

l (з чіп 

модулем)

Visa Gold (з 

чіп 

модулем)

Visa 

Platinum (з 

чіп 

модулем)

MasterCard 

Standard

MasterCard 

Gold

№ Послуги та операції

Розмір тарифу

Примітки

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
 Послуга доступпна тільки для переказу коштів за межі України.

30 грн.

30 грн.

еквівалент 50 грн.
7

еквівалент 10 грн. на місяць

еквівалент 1 грн.

Не тарифікується

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

2
 Може бути стягнута додаткова комісія банком-еквайром.

20 грн.

4
 Не тарифікується при видачі залишку коштів при закритті рахунку. 

6 
Комісія стягується з карткових рахунків у гривні за операціями здісненими в іноземній валюті за межами України.

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 10 грн. комісія 

встановлюється в розмірі залишку по картковому рахунку. 

7
 Стягується при отриманні Банком інформації яка підтверджує відсутність підстав для оскарження трансакції.

 info@pinbank.ua
www.pinbank.ua

ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
04073, Московський проспект 6,

м. Київ, Україна

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


