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1. ВСТУП 
 
 

1.1. Положення про Тарифний комітет ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» є 
внутрішнім нормативним документом Банку (далі - Положення). Положення 
створено на підставі Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 
07.12.2000р. №2121-ІІІ (з наступними змінами та доповненнями), «Методичних 
рекомендацій щодо удосконалення корпоративного управління в банках України», 
затверджених постановою Правління Національного банку України 28.03.2007р. за 
№98, «Методичних рекомендацій щодо організації та функціонування систем 
ризик-менеджменту в банках України», затверджених постановою Правління 
Національного банку України 02.08.2004р. за №361, інших нормативно-правових 
актів Національного банку України, Статуту ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» 
(далі  - Банк) та інших внутрішніх документів Банку. 

1.2. Це Положення визначає порядок створення Комітету Банку, загальні засади його 
діяльності, склад Комітету, компетенцію Комітету, права, обов’язки та 
відповідальність членів Комітету, підзвітність Комітету, а також інші питання 
організації діяльності Комітету.  

1.3. Положення про Тарифний комітет ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» є 
обов‘язковим для використання секретарем та членами Комітету. 

 
2. ТЕРМІНИ ТА СКОРОЧЕННЯ 

 
Банк – ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» в складі Головного офісу та 
відокремлених структурних підрозділів. 
Тарифний комітет Банку (далі - Комітет) – постійно діючий колегіальний 
орган, який аналізує співвідношення собівартості (операційної вартості) та ринкової 
конкурентоспроможності діючих тарифів, відповідає за дотримання політики банку 
з питань операційних доходів в частині комісійних доходів. 
Тариф - вартість, що сплачується клієнтом Банку за користування банківською 
послугою. Тариф може бути встановлений у вигляді: 
− фіксованої грошової суми; 
− відсотка від обсягу коштів, що зараховуються на рахунок чи списуються з 

рахунку при здійсненні операцій або від суми здійсненої операції; 
− абонентної плати за користування послугою протягом певного періоду часу. 
Індивідуальний тариф – тариф, що впроваджується для одного клієнта (групи 
клієнтів) з огляду на стратегічні цілі Банку щодо такого клієнта (групи клієнтів) та з 
урахуванням загального доходу Банку від співпраці з даним клієнтом (групою 
клієнтів). 
Клієнт Банку - будь-яка юридична, самозайнята або фізична особа, яка 
звернулася до Банку з метою одержання банківської послуги. 
Голова Тарифного комітету Банку – це посадова особа (особа, що її замінює), 
яка призначається наказом Голови Правління, очолює Комітет та здійснює загальне 
керівництво Комітетом.  
Собівартість (операційні витрати) – економічно обґрунтована сума витрат 
(включаючи витрати з операційної діяльності, фінансові витрати, витрати трудових 
ресурсів тощо), які Банк затрачає при наданні послуги.  
Положення – Положення про Тарифний комітет ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
БАНК». 
Секретар Тарифного Комітету – член Комітету без права голосу, який виконує 
організаційні та інформаційні функції діяльності Комітету та забезпечує його 
документообіг. 
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Всі визначення термінів, що застосовані в цьому Положенні, вжиті лише 
для зручності подання інформації та використовуються виключно для 
застосування та тлумачення цього Положення. 

 
 

3. ЦІЛЬ ДОКУМЕНТА 
 

 
Метою цього Положення є забезпечення організації діяльності Комітету, що 
включає в себе:  

 визначення порядку створення Комітету; 
 загальні засади його діяльності; 
 склад Комітету; 
 компетенція Комітету; 
 права, обов’язки та відповідальність членів Комітету; 
 звітність Комітету; 
 інші питання організації діяльності Комітету. 

 
4. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 
 

Це Положення застосовується у повсякденній роботі секретарем та членами 
Комітету. 
 

5. ПРЕДМЕТ ДОКУМЕНТУ ТА ОПИС ДІЙ 
 

5.1. Загальні засади діяльності Комітету 
5.1.1. Комітет є окремим колегіальним органом Банку та створюється відповідно до 

Наказу Голови Правління (відповідно до Статуту ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
БАНК»). 

5.1.2. У своїй діяльності Комітет керується чинним законодавством, Статутом Банку, 
рішеннями Спостережної ради та Правління Банку, а також цим Положенням. 

5.1.3. Комітет створюється з метою обґрунтування прийняття рішень, які стосуються 
реалізації окремих аспектів тарифної політики Банку. 

5.1.4. Комітет здійснює свою діяльність на постійній основі. 
5.1.5. Членам Комітету може виплачуватися винагорода, розмір якої визначається 

Правлінням Банку. 
5.1.6. Рішення Комітету носять обов’язковий характер та доводяться до відома всіх 

підрозділів Банку, що здійснюють активно-пасивні операції. 

5.1.7. Комітет здійснює свою діяльність відповідно до Регламенту роботи постійних 
комітетів та комісій ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (чинна редакція).  
 

5.2. Склад Комітету 
5.2.1. Голова Комітету, Заступник Голови, Секретар та персональний склад Комітету 

затверджуються наказом Голови Правління. 
5.2.2. На час відсутності Голови Комітету його обов’язки виконує заступник Голови 

Комітету.  
5.2.3. Для безперебійної роботи Комітету на період відсутності деяких постійних членів 

Комітету (відсутність кворуму) обираються тимчасові члени Комітету за наказом 
Голови Правління Банку. 

5.2.4. У разі вибуття члену Комітету призначається новий член Комітету.  
5.2.5. Засідання Комітету є правомочним, якщо у ньому беруть участь не менш як 2/3 

членів Комітету. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на 
засіданні членів Комітету, кожному з яких належить один голос. У разі рівної 
кількості голосів, голос Голови Комітету є вирішальним. 
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5.2.6. Секретар Комітету є відповідальним за діловодство. Секретар Комітету не має 
права голосу. За окремим рішенням Правління Банку / Голови Правління Банку 
секретар може мати право голосу. 

 
5.3. Вимоги до членів Комітету 
5.3.1. Головою Комітету може бути член Правління або особа, яка призначається 

наказом Голови Правління.  
5.3.2. До складу Комітету в обов’язковому порядку повинні входити: 

− член Правління Банку; 
− працівник підрозділу казначейства Банку. 

5.3.3. До складу Комітету додатково можуть входити: 
− працівник підрозділу, до компетенції якого відноситься аналіз конкурентів, 

вивчення ринку фінансових послуг, проведення маркетингових досліджень; 
− інші працівники Банку, які призначаються відповідним розпорядчим документом 

по Банку. 
5.3.4. Члени Комітету повинні мати відповідну компетентність та здібності в галузі 

економіки, фінансів та мати належний професійний досвід. 
 
5.4. Завдання та функції 
5.4.1. Комітет Банку відповідає за дотримання Тарифної політики Банку. 
5.4.2. Основним завданням діяльності Комітету є розробка та забезпечення виконання 

комплексу заходів, спрямованих на: 
− оперативне регулювання Тарифної політики Банку; 
− забезпечення дотримання фінансових інтересів Банку; 
− оптимізацію діючих тарифів на банківські послуги з врахуванням необхідності 

досягнення визначеної бюджетом прибутковості Банку та з врахуванням 
конкуренції; 

− досягнення запланованих фінансових результатів діяльності Банку в цілому та в 
розрізі його відокремлених структурних підрозділів по окремих операціях; 

− аналіз діючих тарифів та їх ринкової конкурентоспроможності. 
5.4.3. Відповідно до основних завдань діяльності Комітету, на нього покладаються такі 

функції: 
5.4.3.1. Стратегічний та оперативний аналіз присутності Банку на фінансовому ринку: 

− проведення аналізу відповідності тарифів Банку визначеним цілям Банку; 
− визначення методу(ів) встановлення тарифів; 
− визначення періодичності та цільової спрямованості проведення маркетингових 

досліджень (не рідше ніж один раз на рік, та/або за окремим рішенням 
Комітету); 

− проведення аналізу маркетингових досліджень щодо конкурентоздатності 
тарифів, в т.ч. шляхом порівняльного аналізу тарифів Банку та банків України; 

− проведення аналізу маркетингових досліджень щодо цінового сприйняття 
продуктів та послуг Банку клієнтами (певною цільовою аудиторію) (не рідше ніж 
один раз на рік, та/або за окремим рішенням Комітету); 

− проведення аналізу маркетингових досліджень щодо попиту на банківські 
продукти та послуги в цілому та безпосередньо Банку (за окремим рішенням 
Комітету); 

− розгляд  прогнозованих тенденцій зміни ринкових тарифів за послугами та 
прийняття рішень щодо оперативного реагування на ринкову ситуацію 
відповідно до стратегічних та тактичних завдань Банку. 

5.4.3.2. Встановлення типових тарифів: 
− прийняття рішень про встановлення рівня діючих тарифів; 
− розгляд проектів тарифів Банку на окремі види послуг та їх затвердження. 

5.4.3.3. Встановлення індивідуальних тарифів: 
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− розгляд економічної доцільності (економічного обґрунтування) встановлення 
індивідуального тарифу клієнту (групі клієнтів); 

− встановлення індивідуальних тарифів для окремих клієнтів (групи клієнтів). 
5.4.3.4. Встановлення акційних тарифів: 

− розгляд економічної доцільності проведення акцій (економічного обґрунтування) 
та встановлення акційних тарифів Банку на окремі види послуг; 

− розгляд проектів акційних тарифів та їх затвердження; 
− розгляд та оцінка ефективності проведення акцій та встановлення акційних 

тарифів. 
5.4.3.5. Підтримка необхідного рівня доходності Банку. 
5.4.3.6. Здійснення контролю дотримання Банком вимог нормативних актів щодо 

питань, пов’язаних з тарифною політикою Банку. 
5.4.3.7. Надання права керівникам структурних підрозділів встановлення змін типових 

тарифів при роботі з клієнтами, в межах лімітів повноважень, прийнятих Комітетом. 
5.4.3.8. Здійснення регулярного контролю виконання доручень Комітету. 
5.4.3.9. Розгляд інших питань, що стосуються тарифної політики, які не відносяться до 

компетенції Правління Банку, та прийняття відповідних рішень. 
5.4.3.10. Проведення аналізу результатів дистанційних та виїзних перевірок щодо 

дотримання Тарифної політики Банку відокремленими структурними підрозділами 
та прийняття відповідних управлінських рішень. 

 
5.5. Права та обов’язки членів Комітету 

 
5.5.1. Члени Комітету мають право: 

− приймати рішення та затверджувати проекти документів з питань, зазначених у 
розділі 5.4. цього Положення; 

− відкладати рішення з питань, що розглядаються, та відправляти надані 
матеріали на доопрацювання; 

− надавати рекомендації колегіальним органам (профільним комітетам) Банку 
щодо розгляду питань, які стосуються компетенції Комітету; 

− надавати рекомендації Правлінню та Спостережній раді Банку щодо розгляду 
питань, остаточне прийняття рішень по яких не входить до компетенції Комітету; 

− запрошувати на свої засідання осіб, що ініціювали винесення питання на розгляд 
Комітету та отримувати необхідні пояснення та інформацію; 

− отримувати необхідну для роботи Комітету інформацію від структурних 
підрозділів Банку та колегіальних органів (профільних комітетів); 

− виносити на розгляд колегіальних органів Банку рекомендації та пропозиції щодо 
питань, що входять до компетенції відповідного Комітету; 

− за відповідним протокольним рішенням, надавати: 

 доручення структурним підрозділам та/або окремим працівникам Банку; 
 рекомендації відповідним колегіальним органам Банку, в межах повноважень 

Комітету з метою реалізації прийнятих рішень; 

 вимагати виконання належним чином оформлених рішень, прийнятих на 
засіданнях Комітету; 

 вимагати пояснення щодо невиконання рішень, прийнятих на засіданнях 
Комітету. 

5.5.2. Члени Комітету зобов’язані: 
− дотримуватися законодавства України, Статуту Банку, вимог цього Положення; 
− своєчасно розглядати та приймати рішення із питань, зазначених у розділі 5.4. 

цього Положення; 
− контролювати виконання рішень Комітету структурними підрозділами Банку; 
− приділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків. 
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5.6. Взаємодія зі структурними підрозділами Банку 
5.6.1. З метою підготовки та проведення засідань Комітету та прийняття ним 

відповідних рішень Комітет взаємодіє зі структурними підрозділами Банку, які 
ініціюють винесення питань на розгляд Комітету. Структурні підрозділи готують 
аналітичну інформацію та виносять її на розгляд Комітету у порядку, що 
викладений в Регламенті роботи постійних комітетів та комісій ПАТ «ПЕРШИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (чинна редакція). Представники відповідних структурних 
підрозділів мають право бути присутніми та/або доповідати на засіданнях Комітету. 

5.6.2. Комітет працює у безпосередньому контакті зі структурними підрозділами Банку 
з питань, що входять до компетенції Комітету, на підставі відповідних організаційно 
- розпорядчих документів Банку, що носять регламентований чи інструктивний 
характер. 

5.6.3. Комітет співпрацює з іншими колегіальними органами (профільними комітетами) 
Банку з питань, що входять до компетенції Комітету. 
 

5.7. Звітність Комітету 
5.7.1. Комітет звітує перед Правлінням Банку щодо своєї діяльності у формі аналітичної 

записки про діяльність Комітету за окремим рішенням Правління Банку. Аналітична 
записка готується Секретарем Комітету за дорученням Голови Комітету. 

5.7.2. Комітет, відповідно до своїх функцій та повноважень, не надає публічну звітність 
щодо своєї діяльності. 
 

6. РОЛІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
 
Члени Комітету несуть відповідальність за виконання покладених на Комітет 
функцій та прийняті ним рішення відповідно до чинного законодавства України та 
цього Положення. 
Члени Комітету зобов'язані зберігати комерційну та банківську таємницю, а також 
інформацію, яка стала їм відома в ході виконання службових обов’язків.  
Члени Комітету зобов’язані не розголошувати та не використовувати з вигодою для 
себе чи для третіх осіб конфіденційну інформацію, яка стала їм відома при 
виконанні службових обов’язків. 
Члени Комітету несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства 
України за умисне або неумисне розголошення інформації, що складає комерційну 
або банківську таємницю, а також іншої інформації, що входить до складу 
конфіденційної. 
Секретар Комітету  виконує організаційні функції, забезпечує зв'язок між Головою 
та членами Комітету, самого Комітету з іншими органами та структурними 
підрозділами Банку, відповідає за оформлення протоколів засідань Комітету, 
доведення рішень Комітету до відповідних структурних підрозділів Банку та їх 
зберігання, а також підготовку та надання на розгляд Комітету інформації щодо 
виконання підрозділами Банку раніше прийнятих рішень Комітету. 

 
7. ПЕРЕГЛЯД ДОКУМЕНТУ 

 
Внесення змін до цього Положення здійснюється секретарем Комітету у наступних 
випадках: 
− при змінах в документах, на підставі яких розроблено Положення; 
− при впровадженні нових документів (внутрішніх та/або зовнішніх), що 

змінюють/впливають на процеси, описані Положенням (розробка, оформлення, 
структура документів, порядок індексації, актуалізації, зберігання, передачі в 
архів тощо); 



ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»   Комерційна таємниця  
 

8 
Pol_TarufK_2017_2.0_2_KT 

− при зміні ролей, відповідальності та процесів, що встановлює дане Положення; 
− щорічно, за необхідності актуалізації найменувань документів, на які посилається 

дане Положення; 
− у разі прийняття відповідного рішення Колегіальним органом Банку. 
Положення набуває чинності на наступний робочий день з дня затвердження, якщо 
інше не зазначено у рішенні Колегіального органу, яким документ затверджується. 
Зміни та доповнення до цього Положення набувають чинності на наступний 
робочий день з дня затвердження, якщо інше не зазначено у рішенні Колегіального 
органу, яким документ затверджується. Усі зміни та доповнення до цього 
Положення є його невід’ємною частиною. 
Дана редакція цього Положення втрачає свою чинність з дати набрання чинності 
наступної/ нової редакції цього Положення або на підставі рішення Колегіального 
органу. 

 
8. ПЕРЕЛІК ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНИХ ДОКУМЕНТІВ 

 
Це Положення пов’язане з наступними документами (розроблене на підставі та 
посилається): 
− Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000р. №2121-ІІІ (зі 

змінами та доповненнями); 
− Статут Банку; 
− «Регламент роботи постійних комітетів та комісій ПАТ «ПЕРШИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК». 
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