ЗАТВЕРДЖЕНО
Тарифним комітетом

ТАРИФИ ЗА КРЕДИТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ
ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
КОД ТАРИФУ
РОЗДІЛ 1:

ПОСЛУГИ ТА ОПЕРАЦІЇ

ТАРИФИ

ПРИМІТКА

КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ

1

Відкриття позичкового рахунку

2

Комісії:

500 грн.

2.1

за кредитно-розрахункове обслуговування

2.2

за розрахункове обслуговування рахунку відновлювальної кредитної лінії:

2.2.1

якщо ліміт кредитної лінії встановлено в сумі до 1 000 000,00 грн.;

0,5%

2.2.2

якщо ліміт кредитної лінії встановлено у розмірі понад 1 000 000,00 грн.

0,1%

2.3

тарифи дійсні з 19.02.2018 р.

Одноразово

згідно з договором

мін. 500 грн., комісія сплачується одноразово

за розрахункове обслуговування рахунку невідновлювальної кредитної лінії:

2.3.1

якщо ліміт кредитної лінії встановлено в сумі до 1 000 000,00 грн.

0,3%

2.3.2

якщо ліміт кредитної лінії встановлено у розмірі понад 1 000 000,00 грн.

0,1%

2.4

за розрахункове обслуговування рахунку "кредит-овердрафт"

2.5

за збільшення ліміту:

1,00%

2.5.1

відновлювальної кредитної лінії

0,10%

2.5.2

невідновлювальної кредитної лінії

0,10%

2.5.3

"кредит-овердрафт"

0,50%

2.6

за зміну терміну дії кредитного договору та договору овердрафту за ініціативою позичальника

0,10%

2.7

за зміну методів кредитування за ініціативою клієнта (кредит змінюється у відновлювальну
кредитну лінію або овердрафт; невідновлювальна кредитна лінія змінюється у відновлювальну 0,10%
або овердрафт; кредитна лінія змінюється у овердрафт), а також за зміну валюти кредитування

2.8

Надання довідок:

2.8.1

про наявність та стан заборгованості по кредитах, гарантіях, поручительствах

50 грн.

2.8.2

(витягу) з Державного реєстру обтяжень рухомого майна

150 грн.

мін. 500 грн., комісія сплачується одноразово
Комісія сплачується одноразово від суми
ліміту овердрафту

мін. 500 грн. Комісія сплачується одноразово
від суми збільшення ліміту кредитної
лінії/овердрафту, при укладенні додаткового
договору
мін. 500 грн. Комісія стягується від суми
встановленого ліміту кредитної лінії/ліміту
овердрафту (заборгованість та вільний ліміт
кредитування) на день укладення додаткового
договору, одноразово
мін. 500 грн. Комісія сплачується одноразово
від суми ліміту кредитної лінії/овердрафту, що
зазначена в додатковому договорі, при
укладенні додаткового договору

За одну довідку
За проведення однієї операціїї по наданню
витягу з Державного реєстру обтяжень
рухомого майна
За оформлення одного договору застави
рухомого майна з проведенням однієї
реєстрації в Державному реєстрі обтяжень
рухомого майна
За проведення однієї операціїї по зміні запису
в Державному реєстрі обтяжень рухомого
майна

2.9

Оформлення договору застави (із внесенням запису до Державного реєстру обтяжень рухомого
150 грн.
майна)

2.10

Оформлення змін або доповнень до договору застави (із внесенням змін до запису в
Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, за винятком реєстрації припинення обтяження)

150 грн.

2.11

Часткова/повна зміна предмету забезпечення (іпотеки/застави) за кредитним договором за
ініціативи заставодавця та/або позичальника

мін. 500 грн. макс. 1 000 грн.

комісія встановлюється відповідно до рішення
Кредитного комітету

2.12

Внесення змін до графіку сплати процентів за користування кредитом за ініціативою
позичальника

0,10%

Мін. 500 грн. Комісія сплачується одноразово
від прогнозної суми нарахованих процентів, по
яким змінюється графік сплати, при укладенні
додаткового договору

Комісія за обслуговування кредиту від нерезидента

500 грн. без ПДВ

-

3

Юридичні послуги

За домовленістю

з ПДВ

4

Оформлення перепустки

45 грн. в т.ч. ПДВ

-

За домовленістю

з ПДВ

2.13.

5

Розробка/експертиза бізнес-планів, аналітичних оглядів, інвестиційних проектів,
фінансових схем, консультаційні послуги тощо

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

ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
01135, площа Перемоги 1,
м. Київ, Україна

 info@pinbank.ua
www.pinbank.ua

