
Додаток 29 

 до Договору  банківського обслуговування 

корпоративних клієнтів 
 

Тарифи АТ "ПУМБ"  

на обслуговування зарплатних проектів корпоративних клієнтів  

та соціальних виплат 
 

 

1. За надання юридичним особам, фізичним особам-підприємцям та фізичним особам, які провадять 

незалежну професійну діяльність (далі – Клієнт), відповідно до умов Договору банківського 

обслуговування корпоративних клієнтів (далі – Договір) послуг з відкриття  рахунків на користь 
фізичних осіб - працівників Клієнта, безготівкового перерахування заробітної плати та інших виплат 

на рахунки фізичних осіб - працівників Клієнта, які відкриті в АТ «ПУМБ» (далі – Банк) та в інших 

банківських установах (далі – Зарплатний проект), встановлюються наступні розміри комісійної 

винагороди (надалі – Тариф):  

   

№  Назва операції  Тариф  

1.1. Зарахування коштів на рахунки фізичних осіб – працівників Клієнта, які відкриті в 

Банку в рамках Зарплатного проекту:   

1.1.1.  

для Клієнтів  сегменту Мікро і Малого Бізнесу, в тарифні 

пакети  яких не включено послугу   «Зарплатний проект»  

0,5%  від суми 

відомості 

1.1.2.  для Клієнтів  сегменту Середнього Бізнесу  та Великого 

Корпоративного  Бізнесу  Не утримується  

1.1.3.  для  Державних компаній  Не утримується  

1.1.4.  для  Бюджетних  компаній  Не утримується*  

1.1.5.  для юридичних осіб  без відкриття в Банку рахунку 

юридичної особи  0,5% від суми відомості 

1.2. Перерахування в рамках Зарплатного проекту коштів на рахунки IBAN, які відкриті 

фізичним особам – працівникам Клієнта в інших банках: **  

1.2.1. для Клієнтів з кількістю штатних працівників більше  500 

осіб та бюджетних установ Не утримується  

1.2.2. для Клієнтів з кількістю штатних працівників від 100 до 500 

осіб 2,00 грн*** 

1.2.3. Для Клієнтів з кількістю штатних працівників від 50  до 100 

осіб 10,00 грн*** 

1.3. Зарахування на рахунки фізичних осіб  пенсій, грошової допомоги та інших 

державних соціальних виплат:  

 

1.3.1.  Програма "Пенсія та соціальні виплати" 

0,00% - 0,5% від суми  

відомості 

 

* Відповідно до пункту 4 Додатку 2  Порядку відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, 

грошової допомоги, виплат за загальнообов’язковим державним страхуванням та заробітної плати 

працівникам бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1231 

від 26 вересня 2001 року.  

** Послуга доступна для Клієнтів з кількістю штатних працівників від 50. 

*** Комісійна винагорода сплачується за кожне перерахування на поточні рахунки Фізичних осіб, 

які відкриті  в інших банках. 

 



2.Для забезпечення необхідного рівня рентабельності Зарплатного проекту в цілому або певної 

послуги, яка є складовою Зарплатного проекту, Банк має право на власний розсуд змінювати розмір 

комісійної винагороди, який встановлений цими Тарифами АТ «ПУМБ» на обслуговування 

зарплатних проектів корпоративних клієнтів.   

 

3.Якщо між Банком та Клієнтом укладені індивідуальні умови Договору або окремий договір, 

предметом яких є надання послуг Зарплатного проекту, розмір комісійної винагороди за надання 

послуг Зарплатного проекту визначається безпосередньо положеннями таких індивідуальних умов 

Договору або окремого договору, предметом яких є надання послуг Зарплатного проекту. 
  


