На виконання ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг» АТ «ПУМБ» повідомляє про умови та порядок надання
корпоративним клієнтам (юридичним особам, фізичним особам, що здійснюють
підприємницьку або незалежну професійну діяльність) банківських послуг з відкриття та
ведення поточних рахунків, залучення на вклади (депозити) коштів від необмеженого кола
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Особа, яка надає фінансові послуги:
а) найменування
місцезнаходження,
контактний телефон і адреса
електронної пошти

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»
(скорочене найменування – АТ «ПУМБ»)
Повне та скорочене найменування англійською мовою:
JOINT STOCK COMPANY
"FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK",
JSC "FUIB"
Місцезнаходження: вул. Андріївська, 4, м. Київ, Україна,
04070
Поштова скринька в мережі Internet: info@fuib.com.
Контактний телефон: (044) 231-71-00

б) найменування особи, яка
надає посередницькі
послуги (за наявності)

АТ «ПУМБ» не залучає посередників/агентів для надання
послуг з відкриття та ведення поточних рахунків та залучення
грошових коштів на вклад

в) відомості про державну
реєстрацію особи, яка надає
фінансові послуги

Дата державної реєстрації: 23.12.1991
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань:
17.03.2005, 1 266 120 0000 005678

г) інформація щодо
включення фінансової
установи до Державного
реєстру банків

Дата внесення відомостей до Державного реєстру банків:
23.12.1991
Реєстраційний номер в Державному реєстрі банків: 73

ґ) інформація щодо
наявності в особи, яка надає
фінансові послуги, права на
надання відповідної
фінансової послуги

Право АТ «ПУМБ» на здійснення банківської діяльності
підтверджується записом у Державному реєстрі банків про
право юридичної особи на здійснення банківської діяльності №
8

д) контактна інформація
органу, який здійснює
державне регулювання щодо
діяльності особи, яка надає
фінансові послуги

Діяльність АТ «ПУМБ» контролюється і регулюється
Національним банком України:
Місцезнаходження: вул. Інститутська, 9, м. Київ, Україна, 01601
Контактний телефон горячої лінії: 0-800-505-240

Фінансова послуга - відкриття та ведення поточних рахунків
Загальна
суму
зборів, Послуги АТ «ПУМБ» сплачуються відповідно до Тарифів
платежів та інших витрат, банку, які розміщуються в відділеннях АТ «ПУМБ» та на
які повинен сплатити клієнт, офіційному сайті Банку за посиланням:
включно з податками, або
якщо конкретний розмір не Договір для клієнтів з грошовим оборотом, що за повний
може бути визначений - календарний рік не перевищує 150 млн. грн., без ПДВ;

порядок визначення таких
Додатки до договору для клієнтів з грошовим оборотом, що за
витрат
повний календарний рік не перевищує 150 млн. грн., без ПДВ;
Договір для клієнтів з грошовим оборотом, що за повний
календарний рік дорівнює та/або перевищує 150 млн. грн., без
ПДВ.
Додатки до договору для клієнтів з грошовим оборотом, що за
повний календарний рік дорівнює та/або перевищує 150 млн.
грн., без ПДВ.
Договір про надання фінансових послуг
а) наявність у клієнта права Банківським законодавством не передбачений інститут відмови
від договору банківського рахунку.
на відмову від договору про
надання фінансових послуг
в) мінімальний строк дії
договору (якщо
застосовується)

Не застосовується

г) наявність у клієнта права
розірвати чи припинити
договір,

Рахунок може бути закритий за ініціативою клієнта у будь-який
час

ґ) порядок внесення змін та
доповнень до договору;

1. Договір, який укладається шляхом приєднання клієнта
до договору, публічна частина якого розміщена на сайті
банку:
Умови договору можуть бути змінені/доповнені банком
шляхом викладення його в новій редакції, яка розміщується
на сайті та в відділеннях Банку. При зміні істотних умов
договору банком направляються клієнтам пропозиції
способом, встановленим договором.
Договором передбачений також порядок зміни умов
договору шляхом встановлення за згодою банку
індивідуальних умов обслуговування клієнтів.
2.
Договір, який в цілому укладається в паперовій
формі.
Договір може бути змінений за взаємною згодою сторін
шляхом укладання додаткового договору або шляхом
обміну листами між сторонами. У випадку збільшення
Тарифів банку та зміни за ініціативою банку істотних умов
договору банком направляються клієнтам пропозиції
способом, встановленим договором.
Фінансова послуга - відкриття вкладних (депозитних) рахунків, залучення на вклади
(депозити) коштів від необмеженого кола юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців:
а) розмір плати (процентів Процентна ставка на вклад визначається в процентах річних від
на вклад), які клієнт отримує суми вкладу із розрахунку 365 (триста шістдесят п’ять) днів на
від Банку із зазначенням рік.
формули розрахунку розміру Розмір процентної ставки встановлюється Банком залежно від
суми, валюти, строку та особливих умов розміщення вкладу на
процентів по вкладу
певний період часу.
Актуальна інформація про розмір діючих процентних ставок по
вкладам відповідних сегментів клієнтів розміщується на сайті
Банку.

Конкретний розмір процентної ставки на вклад узгоджується
між Банком та клієнтом шляхом підписання договору
банківського вкладу / Заяви про розміщення Вкладу.
Проценти на суму вкладу нараховуються у валюті вкладу,
починаючи з дня зарахування вкладу на вкладний рахунок
клієнта (включаючи цей день) і до дня, який передує дню
повернення вкладу, включно.

Формула розрахунку суми процентів:

Значення символів:
Sp - сума процентів (доходів).
I - річна процентна ставка
t - кількість днів нарахування процентів за залученим вкладом
K - кількість днів у календарному році (365)
P - сума залучених в депозит грошових коштів.
б)
порядок
визначення
витрат,
які
повинен
сплатити клієнт у зв’язку з
укладенням
договору
банківського вкладу

Клієнти – юридичні особи - резиденти України: Банк не є
податковим агентом (податок не нараховує та не сплачує).
Клієнти – юридичні особи-нерезиденти: є платниками податку
з доходів нерезидента із джерелом походження з України за
ставкою 15%. Якщо в Банк надана довідка нерезидентом, що він
є податковим резидентом країни, з якою Україна підписала
договір про уникнення подвійного оподаткування, може бути
застосована інша ставка податку вказана в даному договорі.
Також можливо, що податок не сплачується в Україні (ставка
"0").
Банк, у якості податкового агенту, нараховує і сплачує до
бюджету відповідну суму податку та подає податкову звітність.
Проценти виплачуються вкладнику – юридичній особінерезиденту за мінусом нарахованого Банком податку з доходів
нерезидента із джерелом походження з України.
Клієнти – фізичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності,
є платниками податку на доходи фізичних осіб у розмірі 18 %
та військового збору у розмірі 1,5% від суми процентів,
нарахованих на вклад.
Банк, у якості податкового агенту, нараховує та сплачує до
бюджету відповідну суму податку та збору.
Проценти виплачуються вкладнику фізичній особі – суб’єкту
підприємницької діяльності, за мінусом нарахованого податку
на доходи та військового збору. Звітність щодо особи, якій
виплачені проценти, в податкову інспекцію не подається.

в) інформація про загальні умови договору банківського вкладу:
- наявність у клієнта права Клієнт має право відмовитися від договору банківського вкладу
на відмову від договору / Заяви про розміщення Вкладу у будь-який час до зарахування
грошових коштів у сумі вкладу на вкладний (депозитний)
банківського вкладу
рахунок), відкритий клієнту на підставі договору банківського
вкладу / Заяви про розміщення Вкладу.

мінімальний
строк 1 день
розміщення вкладу
- наявність у клієнта права Клієнт не має право вимагати дострокового повернення вкладу
достроково розірвати чи по договорам строкового банківського вкладу та по вкладам на
припинити договір, а також інших умовах повернення –.
Дострокове повернення таких вкладів можливо за згодою між
наслідки таких дій
Банком та клієнтом шляхом підписання додаткової угоди /
Заяви про зміну умов Вкладу з перерахуванням процентів на
вклад за ставкою, розмір якої визначається за згодою сторін у
договорі банківського вкладу.
ґ) порядок внесення змін та Будь-які зміни або доповнення проводяться за взаємною згодою
доповнень до договору
сторін шляхом підписання додаткової угоди / Заяви про зміну
умов Вкладу.
д) зміна процентної ставки
за договором банківського
вкладу

Зменшення Банком розміру процентної ставки за договором
строкового банківського вкладу або вкладу на інших умовах
повернення в односторонньому порядку заборонено.
Змінити розмір процентної ставки (як у бік збільшення, так і
зменшення) за такими договорами можливо шляхом укладення
додаткової угоди до договору банківського вкладу / подання до
банку Заяви про зміну умов Вкладу.

Механізми захисту фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних
осіб, які провадять незалежну професійну діяльність при наданні фінансових послуг
ПУМБ здійснює розгляд звернень фізичних осіб, які
а) можливість та порядок
займаються
підприємницькою або незалежною професійною
позасудового розгляду скарг
діяльністю у відповідності до внутрішніх документів Банку,
споживачів фінансових
послуг;
перелік контактних даних ПУМБ зазначено вище у Реквізитах
ПУМБ. У випадку неможливості врегулювання спірних питань,
клієнти можуть звернутися до Національного банку України,
наділеного функцією перевірки дотримання банками
законодавства при обслуговуванні клієнтів, за контактною
інформацією на сторінці офіційного Інтернет представництва
Національного банку України: https://bank.gov.ua/) або до
судових органів у порядку, визначеному законодавством
України.
б) наявність гарантійних
фондів чи компенсаційних
схем, що застосовуються
відповідно до законодавства
(інформація про те, що Фонд
гарантування вкладів
фізичних осіб гарантує
повернення грошових
коштів, розміщених цими
особами во вклад на певних
умовах).

ПУМБ є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
На виконання вимог Закону України «Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб», ПУМБ повідомляє
клієнтів-фізичних соіб про розміщення на офіційній сторінці
Фонду інформації щодо умов гарантування Фондом
відшкодування коштів за вкладом. Більше дізнатися про Фонд
на сайті ПУМБ можна у розділі Фонд гарантування вкладів, а
також на офіційному сайті Фонду .

