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НАЦІОНАЛЬНІЙ 

ВАЛЮТІ

ІНОЗЕМНІЙ 

ВАЛЮТІ

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
РОЗДІЛ 3: ОПЕРАЦІЇ ПО РАХУНКУ

4

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 дня
1

3,0 грн. за кожне доручення

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 

3,0 грн. за кожне доручення

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)
-

0,15% від суми плюс комісії 

інших зарубіжних банків

Мін. 20 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 -
0,15% від суми плюс комісії 

інших зарубіжних банків

Мін. 20 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)
-

0,15% від суми плюс комісії 

інших зарубіжних банків

Мін. 20 EUR - макс. 450 EUR 

(Комісія стягується в національній 

валюті по курсу НБУ на день 

стягнення комісії)

6.2.3 звичайний "День валютування" не пізніше ніж на третій робочий день -
0,15% від суми плюс комісії 

інших зарубіжних банків

Мін. 20 EUR - макс. 450 EUR

(Комісія стягується в національній 

валюті по курсу НБУ на день 

стягнення комісії)
6.3

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

Банку
-

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)

6.3.3 звичайний "День валютування" не пізніше ніж на третій робочий день -
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)
6.4

6.4.2 звичайний "День валютування" не пізніше ніж на третій робочий день -
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)
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

2
2.1 еквівалент суми до 350 тис. грн. включно
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

2.5 еквівалент суми більше 50 млн.грн

1 ВИПУСК, ПЕРЕВИПУСК ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ КАРТОК

1.4 Комісія за переказ грошових коштів на картрахунки
Сплачується організацією згідно 

умов договору

2 РОЗРАХУНКОВО – КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК

12.2
Комісія за зняття готівки в касах і банкоматах інших

українських банків 

Автоматично списується з 

карткового рахунку

1
Комісія, що утримується з торгівельного підприємства та сервісу (окрім 

«готельних комплексів») по операціям еквайрингу: 

 3.1 
по карткам, МПС Visa International та MasterCard WorldWide, емітованих АТ 

«Перший Інвестиційний Банк»

 3.2 
по карткам, МПС Visa International та MasterCard WorldWide, що емітовані 

банками-партнерами

 3.3 
по карткам, МПС Visa International та MasterCard WorldWide, емітованими 

іншими банками

1 грн.

Перекази коштів за межі АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»:

у доларах США:

КОД ТАРИФУ ПОСЛУГИ ТА ОПЕРАЦІЇ

ТАРИФИ НА ОПЕРАЦІЇ ПРОВЕДЕНІ У:

ПРИМІТКА

Перекази коштів за межі України за рахунок відправника:

згідно з пп. 6. - 7.

Розділу 3. "Операції по

рахунку"

у євро:

у Російських рублях:

у інших іноземних валютах:

Видача готівки з поточного рахунку:
0,65% від суми

Комісія стягується в національній 

валюті по курсу НБУ на день 

здійснення операції

0,15% від суми
0,15% від суми

Купівля валюти на міжбанківському ринку за гривню:
0,15% від суми Здійснюється за поточним курсом 

міжбанківського ринку України на 

день виконання доручення клієнта. 

Комісійна винагорода стягується 

0,65% від суми
0,65% від суми

0,65% від суми

0,6% від суми переказу

Не тарифікується

№ ПОСЛУГИ ТА ОПЕРАЦІЇ БАЖАНИЙ ТАРИФ

0,15% від суми

Затверджено ТК №10 від 01.04.2021р.

1,76%

                                         ТАРИФИ ЗАРПЛАТНА ПЛАТІЖНА КАРТКА (працівники організації)

ТАРИФИ ПО ОПЕРАЦІЯМ З ЕКВАЙРИНГУ

                                                ПАКЕТ «ЕКСПОРТ» 

                                           НА РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

                                          ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ТА САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ

1,76%

1,76%

№ ПОСЛУГИ ТА ОПЕРАЦІЇ БАЖАНИЙ ТАРИФ

 info@pinbank.ua
www.pinbank.ua

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

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


