ЗАТВЕРДЖЕНО
Тарифним комітетом

ТАРИФИ НА РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

КОД
ТАРИФУ

ЗАГАЛЬНІ ТАРИФИ НА ОПЕРАЦІЇ
ПРОВЕДЕНІ У:

ПОСЛУГИ ТА ОПЕРАЦІЇ

НАЦІОНАЛЬНІЙ
ВАЛЮТІ
РОЗДІЛ 1:
1

тарифи діють з 01.12.2020 р.

ПРИМІТКА

ІНОЗЕМНІЙ
ВАЛЮТІ

КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ
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"

Не тарифікується

RUB - 6%,
інші валюти
не тарифікуються

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

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

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

-

3 грн.

не передбачено

За кожний платіжний документ

Мін. 3 грн. - макс. 500 грн.

Мін. 25 EUR - макс. 150 EUR.

2

Приймання комунальних платежів* за укладеними угодами

1

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

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

3

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

4

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

Згідно договірних тарифів з відповідними
системами

5

Експертиза платоспроможності банкнот та перерахунок готівки
за ініціативою клієнта

0,50 грн. за 1 банкноту

6

Перерахунок монет за ініціативою клієнта

1,00% від суми

2,00% від суми

2

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

-

не передбачено

1

не придатних до обігу (зношених,
значно зношених, з дефектами
виробника)
7

Обмін банкнот

8

Обмін одних номіналів банкнот на інші

1

Не тарифікується

15,00% від суми

1,00% від суми

2

2

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

КОД
ТАРИФУ

ПОСЛУГИ ТА ОПЕРАЦІЇ

ЗАГАЛЬНІ ТАРИФИ НА ОПЕРАЦІЇ
ПРОВЕДЕНІ У:
НАЦІОНАЛЬНІЙ
ВАЛЮТІ

9

ПРИМІТКА

ІНОЗЕМНІЙ
ВАЛЮТІ

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

за 1000 монет

* «під комунальними послугами слід розуміти:
- 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
РОЗДІЛ 2:

ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ

1

Відкриття поточного рахунку

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

3

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

4

Закриття рахунку

РОЗДІЛ 3:

не тарифікується
у розмірі залишку на рахунку

щомісячно, макс. 500,00 грн

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

10 грн.

Не тарифікується

-

Не тарифікується

-

ОПЕРАЦІЇ ПО РАХУНКУ

1

Безготівкове зарахування коштів на рахунки

2

Перекази коштів в межах України:

2.1

50 грн.

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, та/або
відкриття поточного рахунку з метою
зарахування кредитних коштів Банкомпартнером по агентській схемі
кредитування - не тарифікується

у межах АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК":

2.1.1

на інші власні рахунки

2.1.2

на інші рахунки

2.1.3

за операціями з цінними паперами

Не тарифікується
1

2.2

0,20% від суми

не передбачено

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

Не тарифікується

за межі АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК":

2.2.1

по платіжним документам, які надходять до банку протягом
операційного дня

0,50% від суми

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

3

1

Повторне прийняття платіжного доручення

1

1
згідно з пп. 4. - 5.
мін. 5 грн. макс. 1000 грн.
Розділу 3. "Операції по Не включаючи грошові кошти від
рахунку"
видачі кредиту

не передбачено

10 грн.

Мін. 10 грн. - макс. 1000 грн.

За кожний документ

КОД
ТАРИФУ

ПОСЛУГИ ТА ОПЕРАЦІЇ

ЗАГАЛЬНІ ТАРИФИ НА ОПЕРАЦІЇ
ПРОВЕДЕНІ У:
НАЦІОНАЛЬНІЙ
ВАЛЮТІ

4
4.1

Перекази коштів за межі України за рахунок відправника:
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

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

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

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

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

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

у Російських рублях

4.3.1

4.4

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

у Євро

4.2.1

4.3

ПРИМІТКА

ІНОЗЕМНІЙ
ВАЛЮТІ

мін. 25 EUR - макс. 150 EUR
(Комісія стягується в національній
валюті по курсу НБУ на день
здійснення операції)

Перекази коштів за межі України за рахунок отримувача:

5.1

у доларах США

-

0,10% від суми

5.2

у євро

-

0,15% від суми

5.3

у російських рублях

-

0,05% від суми

5.4

у інших іноземних валютах

-

0,10% від суми

Мін. 20 USD - макс. 150 USD
(Комісія стягується в національній
валюті по курсу НБУ на день стягнення
комісії)
Мін. 20 EUR - макс. 150 EUR
(Комісія стягується в національній
валюті по курсу НБУ на день стягнення
комісії)
Мін. 50 RUB - макс. 700 RUB
(Комісія стягується в національній
валюті по курсу НБУ на день стягнення
комісії)
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
Комісія стягується в національній
RUB плюс комісії інших валюті по курсу НБУ на день стягнення
зарубіжних банків
комісії

КОД
ТАРИФУ

8

ПОСЛУГИ ТА ОПЕРАЦІЇ

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

ЗАГАЛЬНІ ТАРИФИ НА ОПЕРАЦІЇ
ПРОВЕДЕНІ У:
НАЦІОНАЛЬНІЙ
ВАЛЮТІ

ІНОЗЕМНІЙ
ВАЛЮТІ

-

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

ПРИМІТКА

КОД
ТАРИФУ

ПОСЛУГИ ТА ОПЕРАЦІЇ

ЗАГАЛЬНІ ТАРИФИ НА ОПЕРАЦІЇ
ПРОВЕДЕНІ У:
НАЦІОНАЛЬНІЙ
ВАЛЮТІ

9

ПРИМІТКА

ІНОЗЕМНІЙ
ВАЛЮТІ

Видача готівки з поточного рахунку:

9.1

яка надійшла у безготівковій формі

0,80% від суми

9.2

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

0,10% від суми

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

-

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

-

9.6.

яка надійшла як кредитні кошти, отримані від Банку-партнера по
агентській схемі кредитування

Не тарифікується

-

-

РОЗДІЛ 4:
1

Не тарифікується

Даний тариф стосується розрахунків
між фізичними особами в межах Банку

КУПІВЛЯ, ПРОДАЖ, КОНВЕРСІЯ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ
Продаж валюти на міжбанківському ринку з подальшим
зарахуванням гривні на поточний рахунок:

1.1

еквівалент суми до 50 млн. грн. включно

0,10% від суми

1.2

еквівалент суми більше 50 млн. грн.

0,05% від суми

2

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

Здійснюється по курсу НБУ на день
виконання доручення клієнта.
Комісійна винагорода стягується від
суми гривневого еквіваленту проданої
іноземної валюти

Купівля валюти на міжбанківському ринку за гривню:

2.1

еквівалент суми до 350 тис. грн. включно

0,45% від суми

2.2

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

0,40% від суми

2.3

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

0,35% від суми

2.4

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

0,25% від суми

2.5

еквівалент суми більше 50 млн.грн.

0,05% від суми

Здійснюється по курсу НБУ на день
виконання доручення клієнта.
Комісійна винагорода стягується від
суми гривневого еквіваленту купленої
іноземної валюти

1

3

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

4

Інкасо зношенних / вилучених з обігу банкнот іноземних держав

2,00% від суми

1

4.1

еквівалент суми до 9 999 USD включно

15,00% від суми

4.2

еквівалент суми від 10 000 USD до 24 999 USD включно

10,00% від суми

4.3

еквівалент суми від 25 000 USD до 39 999 USD включно

6,00% від суми

4.4

еквівалент суми більше 40 000 USD

4,00% від суми

РОЗДІЛ 5:

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

Здійснюється по курсу НБУ на день
виконання доручення клієнта.
Комісійна винагорода стягується від
суми гривневого еквіваленту іноземної
валюти

ПОСЛУГИ СИСТЕМИ "ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ"

1

Встановлення системи "Інтернет-банкінг"

2

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

Не тарифікується

2.1

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

1 грн. без ПДВ

2.2

за наступні календарні місяці обслуговування

50 грн. без ПДВ

-

Сплачується в останній робочий день
місяця

3

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

4

Повторне встановлення системи "Інтернет-банкінг" з вини
Клієнта

150 грн., в т.ч. ПДВ

-

5

Додаткові послуги, які надаються через систему "Інтернетбанкінг"

Визначається в договірному порядку

-

6

Гарантійний внесок за засоби захисту інформації

150 грн.

-

1 грн. за кожне доручення

КОД
ТАРИФУ

ПОСЛУГИ ТА ОПЕРАЦІЇ

ЗАГАЛЬНІ ТАРИФИ НА ОПЕРАЦІЇ
ПРОВЕДЕНІ У:
НАЦІОНАЛЬНІЙ
ВАЛЮТІ

РОЗДІЛ 6:
1

ПРИМІТКА

ІНОЗЕМНІЙ
ВАЛЮТІ

ВИДАЧА, ОФОРМЛЕННЯ, ПЕРЕВІРКА, КОПІЮВАННЯ ДОКУМЕНТІВ
Видача довідок, виписок, дозволів, довіреностей, підтверджень,
запитів та дублікатів документів*:

1.1

довідка про відкриття/закриття рахунку за письмовим зверненням
клієнтів

1.2

виписка по рахунку на наступний операційний день після здійснення
операції

1.3

дублікат виписки/платіжного документу за період за письмовим
зверненням клієнта

30 грн.

1.4

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

30 грн.

1.5

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

30 грн.

1.6

повідомлення SWIFT

10 грн.

1.7

довіреність на право проведення операцій по поточному рахунку клієнта

50 грн.

1.8

дублікат касового документу за письмовим запитом клієнта

20 грн.

1.9

інші довідки, за письмовим зверненням клієнта

30 грн.

2

Копіювання документів за письмовим зверненням клієнта

3

Перевірка пакету документів клієнта для реєстрації валютної
операції в автоматизованій інформаційній системі (АІС) «Еліміти»

30 грн.
Не тарифікується

За один документ
-

За один документ

1,00 грн. в т.ч. ПДВ

500,00 грн. в т.ч. ПДВ

За один документ

За копію одного аркуша
Сплачується в день надання пакету
документів для перевірки

* Зміст та можливість надання нетипових документів додатково узгоджуються з головним офісом Банку
РОЗДІЛ 7:

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ОПЕРАЦІЇ ПО РАХУНКУ УМОВНОГО ЗБЕРІГАННЯ (ЕСКРОУ)
Мін. 10 000 грн.
0,70% від суми зарахування коштів на рахунок
Спаучється в день перерахування
умовного зберігання (ескроу)
коштів

1

Відкриття, обслуговування, виплата коштів третім особам по
рахунку

2

Закриття рахунку за ініціативою клієнта

Не тарифікується

-

3

Перерахування коштів з рахунку умовного зберігання (ескроу)
на рахунок Депонента/Бенефіціара

Не тарифікується

-

4

Видача готівкових коштів з рахунку умовного зберігання
(ескроу) Депонента/Бенефіціара

Не тарифікується

-

5

Внесення змін по договору рахунку умовного зберігання
(ескроу):

5.1

зміна строків договору рахунку умовного зберігання (ескроу)

5.2

збільшення/зменшення депонованої сими по договору рахунку
умовного зберігання (ескроу)

5.3.

внесення інших змін до договору рахунку умовного зберігання (ескроу)

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

100,00 грн.
0,10% від суми внесених змін

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

200,00 грн.

за кожну додаткову угоду
Мін. 100 грн.
за кожну додаткову угоду

 info@pinbank.ua
www.pinbank.ua

