Додаток № 29
до Договору банківського обслуговування
корпоративних клієнтів

Тарифи АТ "ПУМБ"
на обслуговування зарплатних проектів корпоративних клієнтів
та соціальних виплат
Загальні положення
Тариф комісійної винагороди за зарахування Банком коштів на рахунки фізичних осіб в рамках договору, предметом якого є надання
комплексу послуг з відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб, зарахування та виплати заробітної плати та інших платежів
(далі – зарплатний проект) корпоративних клієнтів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ
БАНК» (ПУМБ) застосовується для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну
діяльність на таких умовах (далі – Клієнти):
1. Встановлення тарифів проводиться на розсуд Банку. Зазначені ставки Тарифу призначені для забезпечення необхідного рівня
рентабельності проекту. Банк може змінювати встановлені ставки для конкретної операції або встановлювати особливий порядок
розрахунків у випадку окремої домовленості між Банком і Клієнтом, або у випадках, передбачених договором, укладеним з Клієнтом.
2. Тариф може бути змінений або доповнений відповідно до умов договору.
3. Комісійна винагорода, розмірі визначеному цими Тарифами, застосовується тільки у випадку, якщо договором про надання даної
послуги безпосередньо не встановлений інший розмір комісійної винагороди
4.Комісійна винагорода за зарахування коштів на рахунки фізичних осіб в рамках зарплатного проекту стягуються в гривнях. При
необхідності перерахунку комісій і витрат з іноземних валют в інші валюти застосовується офіційний курс НБУ даної валюти до
іноземних валют на день стягнення комісії, якщо інше не передбачено умовами комісії.
5.Банк проводить всі операції тільки з дотриманням законодавства України, а при міжнародних операціях, також з урахуванням
міжнародних правил, угод і практики. Банк має право відмовитися від проведення операції, яка, на його думку, порушує чинне
законодавство.
6. ПУМБ не несе відповідальності за затримки, помилки, неправильне розуміння тощо, які виникають внаслідок незрозумілих,
неповних або неточних інструкцій Клієнтів.
РОЗДІЛ.1.

№

Назва операції

Тариф

1.1. Зарахування коштів на рахунки співробітників клієнта в рамках зарплатного проекту:

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.

для клієнтів сегменту Мікро і Макро Бізнесу, в тарифні пакети яких не
включено послугу «Зарплатний проект»

0,5%

для клієнтів сегменту Середнього Бізнесу та Великого Корпоративного Бізнесу

0,05% - 0,5% від суми

для Державних компаній

0,00 - 0,15% від суми

для Бюджетних компаній

Не утримується*

для юридичних осіб без відкриття в ПУМБ рахунку юридичної особи

0,5%

1.2. Зарахування на рахунки фізичних осіб пенсій, грошової допомоги та інших державних соціальних виплат :

1.2.1.

Програма "Пенсія та соціальні виплати"

0,00% - 0,5% від суми

* Відповідно до постанови КМУ від 26 вересня 2001 р. № 1231, п. 4. Додатку 2 «Порядку проведення конкурсного відбору банків,
через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних
установ»

