всеМІНІМУМ
ЗРУЧНИЙ ТАРИФ ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ ТА НЕВЕЛИКИХ ПІДПРИЄМСТВ
ВИГІДНО
Підключення до пакету

безкоштовно

Щомісячна комісія

150 UAH

Комісія не стягується у перший місяць після відкриття рахунку.

В ПАКЕТ ВКЛЮЧЕНО
Цілодобові платежі
на користь клієнтів ПУМБ через Інтернет-банкінг;
СМС Banking,
щоб контролювати стан рахунку 24/7;

Відкриття поточних рахунків в (₴ $ €);
Сучасний Інтернет-банкінг
на комп’ютері чи мобільному девайсі;
Одна картка MasterCard Debit Business Standard Instant PayPass Chip Card ;

ТАРИФИ
Найменування послуги / тарифу

Іноземна

2 Щомісячна комісія за розрахунково-касове обслуговування пакету 17
3 Відкриття поточного рахунку

Гривня
Не стягується

1 Оформлення та обслуговування пакету послуг

150 UAH

2

Не стягується
1

4 Комісія за перехід на обслуговування за іншим тарифним пакетом :

5

• перехід на тарифний пакет «всеПРЕМІУМ» або «всеОПТИМУМ»

Не стягується

Закриття за ініціативою клієнта всіх рахунків у національній та/або іноземних валютах у
ПУМБ протягом 30 днів з моменту відкриття поточного рахунку

Не стягується

Використання систем дистанційного обслуговування та інформування про стан рахунку
6 Підключення до системи дистанційного обслуговування ("Інтернет-Банкінг")4

Не стягується

Щомісячна комісія за обслуговування операцій переказу грошових коштів за
7 допомогою сиситеми "Інтернет-Банкінг" (Системи дистанційного обслуговування) (без
урахування комісії за кожний переказ)

Не стягується

Надання інформації про стан рахунку за допомогою сервісу "СМС Banking", на рік (за 1
код доступу на 1 номер телефону)

Не стягується

8

Надання інформації про стан рахунків за допомогою сервісу "Розширений СМС
9 Banking" (деталізовані SMS-повідомлення, які додатково містять назву контрагента,
призначення платежу і номер рахунку), на рік (за 1 код доступу на 1 номер телефону)

350 UAH

Безготівкові платежі
Проведення платежів у національній валюті за допомогою системи дистанційного
10
обслуговування на користь клієнта іншого банку в операційний час

-

Вихідний платіж клієнта ПУМБ на користь клієнта іншого банку за допомогою
11 системи дистанційного обслуговування в операційний час (утримується з відправника
платежу за кожний платіж)
в доларах США

в євро та інших валютах
В залежності від суми:
• від 0 до 5 000,00 грн.
• від 5 000,01 до 100 000,00 грн.
• від 100 000,01 грн.
Вихідний платіж з рахунку клієнта ПУМБ на користь іншого клієнта ПУМБ за
12 допомогою системи дистанційного обслуговування в операційний час (утримується з
відправника платежу за кожний платіж, якщо не зазначене інше)
13

Вхідний платіж від клієнта іншого банку (утримується з отримувача платежу, згідно з
інструкцією банку відправника)

До 10 шт. в місяць (включно)
платежів входить до вартості щомісячної
комісії за розрахунково-касове
обслуговування пакету послуг
-

0,15% від суми
min 25 USD
max 200 USD9,10
0,15% від суми
min 25 EUR
max 200 EUR10,16

-

-

2 UAH

-

3 UAH
12 UAH
Не стягується

10 USD10

Не стягується

Операції з готівкою
14 Зняття готівки за карткою ПУМБ (для рахунків, відкритих у UAH/USD/EUR)3 з використанням БПК:
- в банкоматах ПУМБ
- в касі ПУМБ

0,75% від суми зняття
1% від суми зняття

0,2% від суми
15

Зарахування готівкових коштів на рахунок клієнта, який обслуговується у даному
відділенні «РЦ» / відділенні ПУМБ

5,10

0,2% від суми
min 10 UAH

6

(в валютах 1 групи )
0,3% від суми
(в валютах не 1 групи6)
0,2% від суми

16

Зарахування готівкових коштів на рахунок клієнта, який обслуговується в іншому
відділенні «РЦ» / відділенні ПУМБ

5,10

Внесення готівкових коштів клієнтом та зарахування на власний поточний (в т.ч.
17 операції по якому можуть проводитися з використанням БПК) рахунок в ПУМБ через
ПТКС
Вхідний платіж на рахунок клієнта, відкритий в ПУМБ, за наявності між банком і
18 отримувачем коштів договору про прийом платежів від фізичних осіб (утримується з
отримувача)
19

Не надається

Не стягується

-

0,8% від суми,
min 15 UAH

Надання послуги "Електронний грошовий чек»7, 11

20 Зняття готівкових коштів з рахунку7, 10

0,2% від суми
min 10 UAH

6

(в валютах 1 групи )
0,3% від суми
(в валютах не 1 групи6)

Не стягується
2% від суми

1,00% від суми

Корпоративна картка
21 Виконання операцій з карткою (на рік):

Одна картка MasterCard Debit Business Standard Instant PayPass Chip Card входить до
вартості щомісячної комісії за розрахунково-касове обслуговування пакету послуг

• кожна наступна картка типу MasterCard Debit Business Standard Instant PayPass Chip
Card

100 UAH

Експортно - імпортні операції
22 Купівля іноземної валюти за гривню до 11-00

0,5% від суми8

23 Продаж іноземної валюти до 11-00

0,4% від суми8

Довідки
Довідки за експортними/імпортними операціями:
- протягом 3 робочих днів
24 - протягом 1 робочого дня
- протягом 5 робочих днів (у разі надання інформації за операцією після закінчення 6
місяців з моменту її здійснення)

250 UAH
500 UAH
750 UAH

Додаткові сервіси
Перевірка документів за внутрішньоторговельними, імпортними, експортними,
розрахунковими та іншими операціями клієнта з питань дотримання законодавства,
25 на підставі яких виконуються операції з розрахунково-касового обслуговування

Перевірка першого та кожного наступного пакету документів базової складності 12 250 UAH

Зарплатний проект
26 Зарахування коштів на рахунки співробітників клієнта в рамках зарплатного проекту

-

Не стягується

• у сумі до 60 000,00 грн. на місяць

Не надається

Не стягується

• у сумі від 60 000,01 грн. на місяць

Не надається

0,35% від суми

Перекази ФОП на рахунок для власних потреб
Переказ фізичною особою-підприємцем коштів з рахунку, відкритого для здійснення
підприємницької діяльності (2600) в ПУМБ, на власний поточний рахунок, відкритий
для власних потреб (2620)14 в ПУМБ:
27

1

Зміна тарифного пакету дозволяється протягом поточного календарного місяця не більше одного разу. За наявності заборгованості по комісії за розрахунково-касове обслуговування пакету
послуг, зміна тарифного пакету здійснюється після погашення такої комісії.

2

Тариф за відкриття рахунку в національній валюті, іноземній валюті, банківських металах включає комісію за відкриття першого поточного рахунку в національній валюті, першого поточного
рахунку в іноземній валюті, першого поточного рахунку в банківських металах ПУМБ, за відкриття наступних рахунків ПУМБ, за відкриття рахунків при перереєстрації діючих клієнтів ПУМБ і

3

Видача готівкових гривень з рахунків в іноземній валюті здійснюється за курсом, встановленим ПУМБ на день проведення операції. Сплата комісії здійснюється в національній валюті за курсом
НБУ на дату сплати комісії.
4

Під системою дистанційного обслуговування слід розуміти системи електронно-розрахункового обслуговування рахунку «Клієнт-Банк» та «Інтернет-Банкінг». Комісія за підключення клієнтів
утримується при першому підключенні, а також за кожне окреме перше підключення клієнта до системи дистанційного обслуговування поза локальною мережею (у віддалених одна від одної
точках, між якими немає каналу зв’язку). Комісія не утримується при підключенні до системи «Інтернет - Банкінг» з клієнтів, раніше підключених до системи «Клієнт Банк» та системи «Internet
Banking», при умові їх відключення від системи «Клієнт-Банк» і системи «Internet Banking».

5

Тариф не поширюється на операції з внесення на рахунок сум невикористаних коштів на відрядження, депонованої заробітної плати.
Згідно з «Класифікатором іноземних валют», затвердженим постановою Правління Національного банку України № 34 від 04.02.1998 р
Послуга не надається клієнтам Центру дистанційного обслуговування клієнтів Digital Bank

6
7
8

Комісійна винагорода сплачується клієнтом банку виключно в національній валюті України, за курсом здійснення купівлі/продажу іноземної валюти. Операція здійснюється за умови надання
необхідного пакету документів, забезпечення клієнтом залишку на рахунку, а також наявності на ринку відповідних обсягів і курсу купівлі/продажу валюти.

9

Якщо платіж здійснюється у валюті, відмінній від доларів США, то розмір комісійної винагороди розраховується виходячи з крос-курсу цієї валюти по відношенню до долара США,
встановленого Національним банком України на день зарахування платежу.

10

Комісійна винагорода сплачується клієнтом виключно в національній валюті України за офіційним курсом НБУ на день сплати.

11

«Електронний грошовий чек» – послуга, що дозволяє знімати готівкові кошти з поточного рахунку без оформлення паперової грошової чекової книжки. Електронна заява «Електронний
грошовий чек» направляється клієнтом в банк через систему дистанційного обслуговування для замовлення готівки.

12

Оцінка складності наданого клієнтом пакета документів і віднесення його до категорії "базової складності" здійснюється Банком в односторонньому порядку на власний розсуд. В залежності
від складності пакету документів вартість буде визначена окремо між Банком та Клієнтом та може бути меньше чи перевищувати встановлену даним пунктом вартість. Остаточна сума
комісійної винагороди встановлюється Сторонами у відповідній Заяві про надання послуг додаткового обслуговування.

13

Якщо операція здійснюється у валюті, відмінній від доларів США, то еквівалент суми іншої валюти перераховується за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим
Національним банком України на день платежу.

14

У разі, якщо на рахунку недостатньо коштів для стягнення комісії, то таке перерахування не здійснюється. Сума перерахувань розраховується за сумами переказів з усіх рахунків 2600 в гривнях
за календарний місяць, в якому здійснюється перерахування.

15

Картка Visa Business Standard Instant Chip Card продовжує діяти до закінчення строку зі збереженням тарифів на обслуговування. Після закінчення строку дії замінюється на безконтактну картку
Visa Business Standard Instant PayWave Chip Card. Випуск нових корпоративних карток Visa Business Standard Instant Chip Card не здійснюється

16

Якщо платіж здійснюється у валюті, відмінній від євро, то розмір комісійної винагороди розраховується виходячи з крос-курсу цієї валюти по відношенню до євро, встановленого Національним
банком України на день зарахування платежу.

17

Комісія утримується за наявності видаткових операцій по поточному та картковому рахункам протягом звітного календарного місяця. Не враховуються для аналізу факту наявності видаткових
операцій за поточним та картковим рахунками наступні операції: сплата комісій на користь Банку; списання коштів з рахунку за платіжними вимогами та інкасовими дорученнями; погашення
заборгованості за кредитами, що надані Банком; переказ коштів на депозитний рахунок клієнта в Банку.

b2b.pumb.ua

Тарифи діють з 11.07.2022 р

всеОПТИМУМ
ВИГІДНИЙ ТАРИФ ДЛЯ АКТИВНИХ КОМПАНІЙ ТА ПІДПРИЄМЦІВ
ВИГІДНО
Підключення до пакету

безкоштовно

Щомісячна комісія

300 UAH

Комісія не стягується у перший місяць після відкриття рахунку.

В ПАКЕТ ВКЛЮЧЕНО
Відкриття поточних рахунків в (₴ $ €);

Цілодобові платежі
на користь клієнтів ПУМБ через Інтернет-банкінг;

Сучасний Інтернет-банкінг
на комп’ютері чи мобільному девайсі;

СМС Banking,
щоб контролювати стан рахунку 24/7;

Дві картки: MasterCard Debit Business Standard Instant PayPass Chip Card та Visa Business Standard PayWave Chip Card;

ТАРИФИ
Найменування послуги / тарифу

Іноземна

2 Щомісячна комісія за розрахунково-касове обслуговування пакету 17
3 Відкриття поточного рахунку

Гривня
Не стягується

1 Оформлення та обслуговування пакету послуг

300 UAH

2

Не стягується

4 Комісія за перехід на обслуговування за іншим тарифним пакетом 1

5

• перехід на тарифний пакет «всеМІНІМУМ»

100 UAH

• перехід на тарифний пакет «всеПРЕМІУМ»

Не стягується

Закриття за ініціативою клієнта всіх рахунків у національній та/або іноземних
валютах у ПУМБ протягом 30 днів з моменту відкриття поточного рахунку

Не стягується

Використання систем дистанційного обслуговування та інформування про стан рахунку
6 Підключення до системи дистанційного обслуговування ("Інтернет-Банкінг")4

Не стягується

Щомісячна комісія за обслуговування операцій переказу грошових коштів за
7 допомогою сиситеми "Інтернет-Банкінг" (Системи дистанційного обслуговування)
(без урахування комісії за кожний переказ)

Не стягується

8

Надання інформації про стан рахунку за допомогою сервісу "СМС Banking", на рік (за
1 код доступу на 1 номер телефону)

Не стягується

Надання інформації про стан рахунків за допомогою сервісу "Розширений СМС
9 Banking" (деталізовані SMS-повідомлення, які додатково містять назву контрагента,
призначення платежу і номер рахунку), на рік (за 1 код доступу на 1 номер телефону)

250 UAH

Безготівкові платежі

10

Проведення платежів у національній валюті за допомогою системи дистанційного
обслуговування на користь клієнта іншого банку в операційний час

-

Вихідний платіж клієнта ПУМБ на користь клієнта іншого банку за допомогою
11 системи дистанційного обслуговування в операційний час (утримується з
відправника платежу за кожний платіж)
в доларах США

в євро та інших валютах
В залежності від суми:
• від 0 до 5 000,00 грн.
• від 5 000,01 до 100 000,00 грн.
• від 100 000,01 грн.
Вихідний платіж з рахунку клієнта ПУМБ на користь іншого клієнта ПУМБ за
12 допомогою системи дистанційного обслуговування в операційний час (утримується з
відправника платежу за кожний платіж, якщо не зазначене інше)
13

Вхідний платіж від клієнта іншого банку (утримується з отримувача платежу, згідно з
інструкцією банку відправника)

Необмежена кількість платежів
входить до вартості щомісячної комісії за
розрахунково-касове обслуговування пакету
послуг
за умови проведення кожної операції
до 5 000,00 грн
-

0,15% від суми
min 25 USD
max 200 USD9,10
0,15% від суми
min 25 EUR
max 200 EUR10,16

-

-

-

Не стягується

-

2 UAH
11 UAH
Не стягується

5 USD10

Не стягується

Операції з готівкою
3

14

Зняття готівки за карткою ПУМБ (для рахунків, відкритих у UAH/USD/EUR) з використанням БПК:
- в банкоматах ПУМБ
- в касі ПУМБ

15

Зарахування готівкових коштів на рахунок клієнта,який обслуговується у даному
5,10
відділенні «РЦ» / відділенні ПУМБ

(в валютах 1 групи6)
0,3% від суми
(в валютах не 1 групи6)

Зарахування готівкових коштів на рахунок клієнта, який обслуговується в іншому

(в валютах 1 групи6)
0,3% від суми

0,75% від суми зняття
1% від суми зняття
0,2% від суми

0,1% від суми
min 10 UAH

0,2% від суми
16

відділенні «РЦ» / відділенні ПУМБ

5,10

0,1% від суми
min 10 UAH

(в валютах не 1 групи6)
Внесення готівкових коштів клієнтом та зарахування на власний поточний (в т.ч.
17 операції по якому можуть проводитися з використанням БПК) рахунок в ПУМБ через
ПТКС
Вхідний платіж на рахунок клієнта, відкритий в ПУМБ, за наявності між банком і
18 отримувачем коштів договору про прийом платежів від фізичних осіб (утримується з
отримувача)

Не надається

Не стягується

-

0,5% від суми,
min 10 UAH

19 Надання послуги "Електронний грошовий чек» 7, 11
20 Зняття готівкових коштів з рахунку7, 10

Не стягується

2% від суми

1,00% від суми

Корпоративна картка
21 Виконання операцій з карткою (на рік):

Дві картки - MasterCard Debit Business Standard Instant PayPass Chip Card та Visa
Business Standard Instant Chip Card входять до вартості щомісячної комісії за
розрахунково-касове обслуговування пакету послуг

• кожна наступна картка типу MasterCard Debit Business Standard Instant PayPass Chip
Card
або Visa Business Standard PayWave Chip Card

100 UAH

Експортно - імпортні операції
22 Купівля іноземної валюти за гривню до 11-00

0,4% від суми8

23 Продаж іноземної валюти до 11-00

0,3% від суми8

Довідки
Довідки за експортними/імпортними операціями:
- протягом 3 робочих днів
24 - протягом 1 робочого дня
- протягом 5 робочих днів (у разі надання інформації за операцією після закінчення 6
місяців з моменту її здійснення)

250 UAH
500 UAH
750 UAH

Додаткові сервіси
Перевірка документів за внутрішньоторговельними, імпортними, експортними,
25 розрахунковими та іншими операціями клієнта з питань дотримання законодавства,
на підставі яких виконуються операції з розрахунково-касового обслуговування

Перший пакет документів базової складності12 в місяць - не стягується.
Перевірка другого та кожного наступного пакету документів базової складності 12
місяць - 250 UAH

в

Зарплатний проект
26 Зарахування коштів на рахунки співробітників клієнта в рамках зарплатного проекту

-

Не стягується

Не надається

Не стягується

Не надається

0,35% від суми

Перекази ФОП на рахунок для власних потреб
Переказ фізичною особою-підприємцем коштів з рахунку, відкритого для
здійснення підприємницької діяльності (2600) в ПУМБ, на власний поточний рахунок,
відкритий для власних потреб (2620)14 в ПУМБ:
27 • у сумі до 60 000,00 грн. на місяц

•у сумі від 60 000,01 грн. на місяць

1

Зміна тарифного пакету дозволяється протягом поточного календарного місяця не більше одного разу. За наявності заборгованості по комісії за розрахунково-касове обслуговування пакету
послуг, зміна тарифного пакету здійснюється після погашення такої комісії.

2

Тариф за відкриття рахунку в національній валюті, іноземній валюті, банківських металах включає комісію за відкриття першого поточного рахунку в національній валюті, першого поточного
рахунку в іноземній валюті, першого поточного рахунку в банківських металах ПУМБ, за відкриття наступних рахунків ПУМБ, за відкриття рахунків при перереєстрації діючих клієнтів ПУМБ і

3

Видача готівкових гривень з рахунків в іноземній валюті здійснюється за курсом, встановленим ПУМБ на день проведення операції. Сплата комісії здійснюється в національній валюті за
курсом НБУ на дату сплати комісії.
4

5
6
7

Під системою дистанційного обслуговування слід розуміти системи електронно-розрахункового обслуговування рахунку «Клієнт-Банк» та «Інтернет-Банкінг». Комісія за підключення клієнтів
утримується при першому підключенні, а також за кожне окреме перше підключення клієнта до системи дистанційного обслуговування поза локальною мережею (у віддалених одна від
одної точках, між якими немає каналу зв’язку). Комісія не утримується при підключенні до системи «Інтернет - Банкінг» з клієнтів, раніше підключених до системи «Клієнт Банк» та системи
«Internet Banking», при умові їх відключення від системи «Клієнт-Банк» і системи «Internet Banking».
Тариф не поширюється на операції з внесення на рахунок сум невикористаних коштів на відрядження, депонованої заробітної плати.
Згідно з «Класифікатором іноземних валют», затвердженим постановою Правління Національного банку України № 34 від 04.02.1998 р
Послуга не надається клієнтам Центру дистанційного обслуговування клієнтів Digital Bank

8

Комісійна винагорода сплачується клієнтом банку виключно в національній валюті України, за курсом здійснення купівлі/продажу іноземної валюти. Операція здійснюється за умови надання
необхідного пакету документів, забезпечення клієнтом залишку на рахунку, а також наявності на ринку відповідних обсягів і курсу купівлі/продажу валюти.

9

Якщо платіж здійснюється у валюті, відмінній від доларів США, то розмір комісійної винагороди розраховується виходячи з крос-курсу цієї валюти по відношенню до долара США,
встановленого Національним банком України на день зарахування платежу.

10

Комісійна винагорода сплачується клієнтом виключно в національній валюті України за офіційним курсом НБУ на день сплати.

11

«Електронний грошовий чек» – послуга, що дозволяє знімати готівкові кошти з поточного рахунку без оформлення паперової грошової чекової книжки. Електронна заява «Електронний
грошовий чек» направляється клієнтом в банк через систему дистанційного обслуговування для замовлення готівки.

12

Оцінка складності наданого клієнтом пакета документів і віднесення його до категорії "базової складності" здійснюється Банком в односторонньому порядку на власний розсуд. В залежності
від складності пакету документів вартість буде визначена окремо між Банком та Клієнтом та може бути меньше чи перевищувати встановлену даним пунктом вартість. Остаточна сума
комісійної винагороди встановлюється Сторонами у відповідній Заяві про надання послуг додаткового обслуговування.

13

Якщо операція здійснюється у валюті, відмінній від доларів США, то еквівалент суми іншої валюти перераховується за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим
Національним банком України на день платежу.

14

У разі, якщо на рахунку недостатньо коштів для стягнення комісії, то таке перерахування не здійснюється. Сума перерахувань розраховується за сумами переказів з усіх рахунків 2600 в гривнях
за календарний місяць, в якому здійснюється перерахування.

15

16

Картка Visa Business Standard Instant Chip Card продовжує діяти до закінчення строку зі збереженням тарифів на обслуговування. Після закінчення строку дії замінюється на безконтактну
картку Visa Business Standard Instant PayWave Chip Card.
Якщо платіж здійснюється у валюті, відмінній від євро, то розмір комісійної винагороди розраховується виходячи з крос-курсу цієї валюти по відношенню до євро, встановленого
Національним банком України на день зарахування платежу.

17

Комісія утримується за наявності видаткових операцій по поточному та картковому рахункам протягом звітного календарного місяця. Не враховуються для аналізу факту наявності видаткових
операцій за поточним та картковим рахунками наступні операції: сплата комісій на користь Банку; списання коштів з рахунку за платіжними вимогами та інкасовими дорученнями; погашення
заборгованості за кредитами, що надані Банком; переказ коштів на депозитний рахунок клієнта в Банку.

b2b.pumb.ua

Тарифи діють з 11.07.2022

всеПРЕМІУМ
БЕЗЛІМІТНИЙ ТАРИФ ДЛЯ БІЗНЕСУ
ВИГІДНО
Підключення до пакету

безкоштовно

Щомісячна комісія

700 UAH

Комісія не стягується у перший місяць після відкриття рахунку.

В ПАКЕТ ВКЛЮЧЕНО
Відкриття поточних рахунків в (₴ $ €);

Цілодобові платежі
на користь клієнтів ПУМБ через Інтернет-банкінг;

Сучасний Інтернет-банкінг
на комп’ютері чи мобільному девайсі;

СМС Banking,
щоб контролювати стан рахунку 24/7;

Дві картки - MasterCard Debit Business Standard Instant PayPass Chip Card та VISA Business Premium Pay Wave.

ТАРИФИ
Найменування послуги / тарифу

Іноземна

Гривня
Не стягується

1 Оформлення та обслуговування пакету послуг
2 Щомісячна комісія за розрахунково-касове обслуговування пакету 17

700 UAH

3 Відкриття поточного рахунку2

Не стягується
1

4

5

Комісія за перехід на обслуговування за іншим тарифним пакетом :
100 UAH

• перехід на тарифний пакет «всеМІНІМУМ» або «всеОПТИМУМ»
Закриття за ініціативою клієнта всіх рахунків у національній та/або іноземних
валютах у ПУМБ протягом 30 днів з моменту відкриття поточного рахунку

Не стягується

Використання систем дистанційного обслуговування та інформування про стан рахунку
6 Підключення до системи дистанційного обслуговування ("Інтернет-Банкінг")4

Не стягується

Щомісячна комісія за обслуговування операцій переказу грошових коштів за
7 допомогою сиситеми "Інтернет-Банкінг" (Системи дистанційного
обслуговування) (без урахування комісії за кожний переказ)

Не стягується

8

Надання інформації про стан рахунку за допомогою сервісу "СМС Banking",
на рік (за 1 код доступу на 1 номер телефону)

Не стягується

9

Надання інформації про стан рахунків за допомогою сервісу "Розширений
СМС Banking" (деталізовані SMS-повідомлення, які додатково містять назву
контрагента, призначення платежу і номер рахунку), на рік (за 1 код доступу
на 1 номер телефону)

150 UAH

Безготівкові платежі
Проведення платежів у національній валюті за допомогою системи
10 дистанційного обслуговування на користь клієнта іншого банку в
операційний час

Необмежена кількість платежів
входить до вартості щомісячної комісії за
розрахунково-касове обслуговування пакету
послуг
за умови проведення кожної операції до
100 000,00 грн

-

Вихідний платіж клієнта ПУМБ на користь клієнта іншого банку за
11 допомогою системи дистанційного обслуговування в операційний час
(утримується з відправника платежу за кожний платіж)

-

в доларах США

до 10 000 USD9 - 10 USD10,
від 10 000 USD9 - 0,1% от суми,
15 USD10, max 100 USD10

min

в євро та інших валютах

до 10 000 EUR16 - 10 EUR10,
від 10 000 EUR16 - 0,1% от суми,
15 EUR10, max 100 EUR10

min

В залежності від суми:
• від 0 до 5 000,00 грн.

-

Не стягується

• від 5 000,01 до 100 000,00 грн.

-

Не стягується

• від 100 000,01 грн.

-

11 UAH

12

Вихідний платіж з рахунку клієнта ПУМБ на користь іншого клієнта ПУМБ за
допомогою системи дистанційного обслуговування в операційний час
(утримується з відправника платежу за кожний платіж, якщо не зазначене
інше)

Не стягується

13

Вхідний платіж від клієнта іншого банку (утримується з отримувача платежу,
згідно з інструкцією банку відправника)

Не стягується

Операції з готівкою
3

14

Зняття готівки за карткою ПУМБ (для рахунків, відкритих у UAH/USD/EUR) з використанням БПК:
- в банкоматах ПУМБ
- в касі ПУМБ

0,75% від суми зняття
1% від суми зняття

Зарахування готівкових коштів на рахунок клієнта, який обслуговується у
15
даному відділенні «РЦ» / відділенні ПУМБ5,10

0,2% від суми
(в валютах 1 групи6)
0,3% від суми
(в валютах не 1 групи6)

Зарахування готівкових коштів на рахунок клієнта, який обслуговується в
16
іншому відділенні «РЦ» / відділенні ПУМБ5,10

0,2% від суми
(в валютах 1 групи6)
0,3% від суми
(в валютах не 1 групи6)

Внесення готівкових коштів клієнтом та зарахування на власний поточний (в
17 т.ч. операції по якому можуть проводитися з використанням БПК) рахунок в
ПУМБ через ПТКС
Вхідний платіж на рахунок клієнта, відкритий в ПУМБ, за наявності між
18 банком і отримувачем коштів договору про прийом платежів від фізичних
осіб (утримується з отримувача)

0,1% від суми
min 10 UAH

Не надається

Не стягується

-

0,5% від суми,
min 10 UAH

19 Надання послуги "Електронний грошовий чек»7, 11
20 Зняття готівкових коштів з рахунку7, 10

0,1% від суми
min 10 UAH

Не стягується
2% від суми

1,00% від суми

Корпоративна картка
21 Виконання операцій з карткою (на рік):

Дві картки - MasterCard Debit Business Standard Instant PayPass Chip Card та VISA Business
Premium Pay Wave входять до вартості щомісячної комісії за розрахунково-касове
обслуговування пакету послуг

• кожна наступна картка типу MasterCard Debit Business Standard Instant
PayPass Chip Card

100 UAH

Експортно - імпортні операції
до 20 000 USD13- 0,3% від суми
від 20 000 до 100 000 USD - 0,2% від суми
більше 100 000 USD - 0,15% від суми8
до 20 000 USD13 - 0,2% від суми
більше 20 000 USD - 0,15% від суми8

22 Купівля іноземної валюти за гривню до 11-00

23 Продаж іноземної валюти до 11-00

Довідки
Довідки за експортними/імпортними операціями:
- протягом 3 робочих днів
24 - протягом 1 робочого дня
- протягом 5 робочих днів (у разі надання інформації за операцією після
закінчення 6 місяців з моменту її здійснення)

100 UAH
200 UAH
300 UAH

Додаткові сервіси

25

Перевірка документів за внутрішньоторговельними, імпортними,
експортними, розрахунковими та іншими операціями клієнта з питань
дотримання законодавства, на підставі яких виконуються операції з
розрахунково-касового обслуговування

Перші два пакети документів базової складності12 в місяць - Не стягується
Перевірка третього та кожного наступного пакету документів базової складності 12
місяць - 250 UAH

Зарплатний проект
26

Зарахування коштів на рахунки співробітників клієнта в рамках зарплатного
проекту

-

Не стягується

• у сумі до 60 000,00 грн. на місяць

Не надається

Не стягується

• у сумі від 60 000,01 грн. на місяць

Не надається

0,35% від суми

Перекази ФОП на рахунок для власних потреб
Переказ фізичною особою-підприємцем коштів з рахунку, відкритого для
здійснення підприємницької діяльності (2600) в ПУМБ, на власний поточний
рахунок, відкритий для власних потреб (2620)14 в ПУМБ:
27

в

1

2

3

4

5
6
7

Зміна тарифного пакету дозволяється протягом поточного календарного місяця не більше одного разу. За наявності заборгованості по комісії за розрахунково-касове обслуговування
пакету послуг, зміна тарифного пакету здійснюється після погашення такої комісії.
Тариф за відкриття рахунку в національній валюті, іноземній валюті, банківських металах включає комісію за відкриття першого поточного рахунку в національній валюті, першого
поточного рахунку в іноземній валюті, першого поточного рахунку в банківських металах ПУМБ, за відкриття наступних рахунків ПУМБ, за відкриття рахунків при перереєстрації діючих
Видача готівкових гривень з рахунків в іноземній валюті здійснюється за курсом, встановленим ПУМБ на день проведення операції. Сплата комісії здійснюється в національній валюті за
курсом НБУ на дату сплати комісії.
Під системою дистанційного обслуговування слід розуміти системи електронно-розрахункового обслуговування рахунку «Клієнт-Банк» та «Інтернет-Банкінг». Комісія за підключення
клієнтів утримується при першому підключенні, а також за кожне окреме перше підключення клієнта до системи дистанційного обслуговування поза локальною мережею (у віддалених
одна від одної точках, між якими немає каналу зв’язку). Комісія не утримується при підключенні до системи «Інтернет - Банкінг» з клієнтів, раніше підключених до системи «Клієнт Банк»
та системи «Internet Banking», при умові їх відключення від системи «Клієнт-Банк» і системи «Internet Banking».
Тариф не поширюється на операції з внесення на рахунок сум невикористаних коштів на відрядження, депонованої заробітної плати.
Згідно з «Класифікатором іноземних валют», затвердженим постановою Правління Національного банку України № 34 від 04.02.1998 р
Послуга не надається клієнтам Центру дистанційного обслуговування клієнтів Digital Bank

8

Комісійна винагорода сплачується клієнтом банку виключно в національній валюті України, за курсом здійснення купівлі/продажу іноземної валюти. Операція здійснюється за умови
надання необхідного пакету документів, забезпечення клієнтом залишку на рахунку, а також наявності на ринку відповідних обсягів і курсу купівлі/продажу валюти.
9

10
11

12

13

14

Якщо платіж здійснюється у валюті, відмінній від доларів США, то розмір комісійної винагороди розраховується виходячи з крос-курсу цієї валюти по відношенню до долара США,
встановленого Національним банком України на день зарахування платежу.
Комісійна винагорода сплачується клієнтом виключно в національній валюті України за офіційним курсом НБУ на день сплати.
«Електронний грошовий чек» – послуга, що дозволяє знімати готівкові кошти з поточного рахунку без оформлення паперової грошової чекової книжки. Електронна заява «Електронний
грошовий чек» направляється клієнтом в банк через систему дистанційного обслуговування для замовлення готівки.
Оцінка складності наданого клієнтом пакета документів і віднесення його до категорії "базової складності" здійснюється Банком в односторонньому порядку на власний розсуд. В
залежності від складності пакету документів вартість буде визначена окремо між Банком та Клієнтом та може бути меньше чи перевищувати встановлену даним пунктом вартість.
Остаточна сума комісійної винагороди встановлюється Сторонами у відповідній Заяві про надання послуг додаткового обслуговування.
Якщо операція здійснюється у валюті, відмінній від доларів США, то еквівалент суми іншої валюти перераховується за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим
Національним банком України на день платежу.
У разі, якщо на рахунку недостатньо коштів для стягнення комісії, то таке перерахування не здійснюється. Сума перерахувань розраховується за сумами переказів з усіх рахунків 2600 в
гривнях за календарний місяць, в якому здійснюється перерахування.

15

Картка Visa Business Standard Instant Chip Card продовжує діяти до закінчення строку зі збереженням тарифів на обслуговування. Після закінчення строку дії замінюється на безконтактну
картку Visa Business Standard Instant PayWave Chip Card. Випуск нових корпоративних карток Visa Business Standard Instant Chip Card не здійснюється.
16

Якщо платіж здійснюється у валюті, відмінній від євро, то розмір комісійної винагороди розраховується виходячи з крос-курсу цієї валюти по відношенню до євро, встановленого
Національним банком України на день зарахування платежу.

17

Комісія утримується за наявності видаткових операцій по поточному та картковому рахункам протягом звітного календарного місяця. Не враховуються для аналізу факту наявності
видаткових операцій за поточним та картковим рахунками наступні операції: сплата комісій на користь Банку; списання коштів з рахунку за платіжними вимогами та інкасовими
дорученнями; погашення заборгованості за кредитами, що надані Банком; переказ коштів на депозитний рахунок клієнта в Банку.

b2b.pumb.ua

Тарифи діють з 11.07.2022 р.

CODER
ДЛЯ IT-СПЕЦІАЛІСТІВ ТА ФРІЛАНСЕРІВ
ВИГІДНО
Підключення до пакету

безкоштовно

Комісія за перший місяць обслуговування
Щомісячна комісія
Продаж іноземної валюти

безкоштовно
49 UAH
0,15% від суми

В ПАКЕТ ВКЛЮЧЕНО
відкриття поточних рахунків (₴ $ €);

цілодобові платежі
на користь клієнтів ПУМБ через Інтернет-банкінг;

одна картка MasterCard Debit Business Standard Instant PayPass Chip Card ;
інтернет-банкінг ПУМБ Online Корпоративний
на комп’ютері чи мобільному девайсі;

СМС Banking,
щоб контролювати стан рахунку 24/7;

ТАРИФИ
Найменування послуги / тарифу

Іноземна

Гривня
Не стягується

1 Оформлення та обслуговування пакету послуг
2

Комісія за перехід на обслуговування за іншим тарифним пакетом12

Не стягується

17
3 Щомісячна комісія за розрахунково-касове обслуговування пакету

49 UAH

4 Відкриття поточного рахунку1

Не стягується

Вихідний платіж з рахунку клієнта ПУМБ на користь іншого клієнта ПУМБ
за допомогою системи дистанційного обслуговування в операційний час
5
(утримується з відправника платежу за кожний платіж, якщо не
зазначене інше)
Вихідний платіж клієнта ПУМБ на користь клієнта іншого банку за
6 допомогою системи дистанційного обслуговування в операційний час
(утримується з відправника платежу за кожний платіж)
в доларах США

8

9

10
11

0,15% від суми3
min 20 USD, max 150 USD3,6

в євро та інших валютах

7

Не стягується

0,15% від суми3
min 20 EUR, max 150 EUR3,16

В залежності від суми:
• від 0 до 5 000,00 грн.
• від 5 000,01 до 100 000,00 грн.
• від 100 000,01 грн.
Виконання операцій з розрахунків із платіжними картками, на рік:
• одна картка MasterCard Debit Business Standard Instant PayPass Chip
Card
• кожна наступна картка типу MasterCard Debit Business Standard Instant
PayPass Chip Card
Зняття готівки за карткою ПУМБ (для рахунків, відкритих у
UAH/USD/EUR)13:
• в банкоматах ПУМБ з використанням БПК
• в касі ПУМБ з використанням БПК
• в касі та банкоматах банків-партнерів з використанням БПК
• в банкоматах інших банків на території України
Підключення до системи «Інтернет-Банкінг» (Система дистанційного
обслуговування)2
Щомісячна комісія за обслуговування операцій переказу грошових
коштів за допомогою «Інтернет-Банкінг» (Система дистанційного
обслуговування) (без урахування комісії за кожний переказ)

-

Не стягується
100 UAH

0,75% від суми зняття
1% від суми зняття
0,75% від суми зняття
0,75% від суми зняття
Не стягується

Не стягується

Надання інформації про стан рахунку за допомогою сервісу «СМС
Banking», на рік (за 1 код доступу на 1 телефон)

12 Зняття готівкових коштів з рахунку

9, 11

2 UAH
3 UAH
12 UAH

-

Не стягується
2% від суми

1,00% від суми

13 Купівля іноземної валюти за гривню до 11-00

0,4% від суми5

14 Продаж іноземної валюти до 11-00

0,15% від суми5
До 5 шт. в місяць (включно)
платежів входить до вартості
щомісячної комісії за розрахунковокасове обслуговування пакету послуг

Проведення платежів у національній валюті за допомогою системи
15 дистанційного обслуговування на користь клієнта іншого банку в
операційний час

-

Довідки за експортними/імпортними операціями протягом
3 робочих днів
Довідки за експортними/імпортними операціями протягом
17
1 робочого дня

Не стягується

16

25 UAH

Вхідний платіж від клієнта іншого банку (утримується з отримувача
платежу, згідно з інструкцією банку відправника)

18

Закриття за ініціативою клієнта всіх рахунків у національній та/або
19 іноземних валютах у ПУМБ протягом 30 днів з моменту відкриття
поточного рахунку
Зарахування коштів на рахунки співробітників клієнта в рамках
20 зарплатного проекту

Не стягується

Не стягується

-

Не стягується

Не надається
Не надається

Не стягується
0,35% від суми

Перекази ФОП на рахунок для власних потреб
Переказ фізичною особою-підприємцем коштів з рахунку, відкритого
для здійснення підприємницької діяльності (2600) в ПУМБ, на власний
7
21 поточний рахунок, відкритий для власних потреб (2620) в ПУМБ:
• до 80 000,00 грн. на місяць
• від 80 000,01 грн. на місяць
КВЕД-2010
58.21 Видання комп'ютерних ігор;
58.29 Видання іншого програмного забезпечення;
62.01 Комп'ютерне програмування;
62.02 Консультування з питань інформатизації;
62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткованням;

63.12 Веб-портали
74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну
74.20 Діяльність у сфері фотографії
74.30 Надання послуг перекладу
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.

63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з
ними діяльність;
Тариф за відкриття рахунку в національній валюті, іноземній валюті, банківських металах включає комісію за відкриття першого поточного рахунку в
національній валюті, першого поточного рахунку в іноземній валюті, першого поточного рахунку в банківських металах ПУМБ, за відкриття наступних рахунків
ПУМБ, за відкриття рахунків при перереєстрації діючих клієнтів ПУМБ і видачу довідки про відкриття рахунку.
Під системою дистанційного обслуговування розуміються системи електронно-розрахункового обслуговування «Клієнт-Банк» та «Інтернет - Банкінг». За
підключення клієнта до системи дистанційного обслуговування поза локальною мережею (у віддалених одна від одної точках, між якими немає каналу зв’язку)
комісія утримується відповідно до п. 1.14.1 за кожне окреме підключення.
Комісійна винагорода сплачується клієнтом виключно в національній валюті України за офіційним курсом НБУ на день сплати
До твердих валют належать іноземні валюти 1 групи «Класифікатора ін.валют», затвердженого постановою Правління НБУ № 34 від 04.02.1998 р.
62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;
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2

3
4
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6

7

8
9
10
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Комісійна винагорода сплачується клієнтом банку виключно в національній валюті України, за курсом здійснення купівлі/продажу іноземної валюти. Операція
здійснюється за умови надання необхідного пакету документів, забезпечення клієнтом залишку на рахунку, а також наявності на ринку відповідних обсягів і
курсу купівлі/продажу валюти.
Якщо операція здійснюється у валюті, відмінній від доларів США, то еквівалент суми іншої валюти перераховується за офіційним курсом гривні до іноземної
валюти, встановленим Національним банком України на день платежу.
У разі, якщо на рахунку недостатньо коштів для стягнення комісії, то таке перерахування не здійснюється. Сума перерахувань розраховується за сумами
переказів з усіх рахунків 2600 в гривнях за календарний місяць, в якому здійснюється перерахування.
Тариф не поширюється на операції з внесення на рахунок сум невикористаних коштів на відрядження, депонованої заробітної плати.
Під зняттям готівкових грошових коштів з рахунку слід розуміти зняття коштів з поточного рахунку за чеком.
До вартості щомісячної комісії за пакетне обслуговування входить Комісія за виконання по одному POS-терміналу розрахункових операцій з допомогою систем
дистанційного обслуговування POS-терміналів. Другий та кожен наступний встановлений POS-термінал ПУМБ сплачується відповідно до Тарифів ПУМБ на
обслуговування корпоративних клієнтів.
Послуга не надається клієнтам Центру дистанційного обслуговування клієнтів Digital Bank.
Зміна тарифного пакету дозволяється протягом поточного календарного місяця не більше одного раз. За наявності заборгованості по комісії за розрахунковокасове обслуговування пакету послуг, зміна тарифного пакету здійснюється після погашення такої комісії.

13

Видача готівкових гривень з рахунків в іноземній валюті здійснюється за курсом, встановленим ПУМБ на день проведення операції. Сплата комісії здійснюється в
національній валюті за курсом НБУ на дату сплати комісії.

14

Комісія не стягується при зарахуванні коштів на рахунки працівникам бюджетних установ.
Картка Visa Business Standard Instant Chip Card продовжує діяти до закінчення строку зі збереженням тарифів на обслуговування. Після закінчення строку дії
замінюється на безконтактну картку Visa Business Standard Instant PayWave Chip Card. Випуск нових корпоративних карток Visa Business Standard Instant Chip Card
Якщо операція здійснюється у валюті, відмінній від євро, то еквівалент суми іншої валюти перераховується за офіційним курсом гривні до іноземної валюти,
встановленим Національним банком України на день платежу.
Комісія утримується за наявності видаткових операцій по поточному та картковому рахункам протягом звітного календарного місяця. Не враховуються для
аналізу факту наявності видаткових операцій за поточним та картковим рахунками наступні операції: сплата комісій на користь Банку; списання коштів з рахунку
за платіжними вимогами та інкасовими дорученнями; погашення заборгованості за кредитами, що надані Банком; переказ коштів на депозитний рахунок
клієнта в Банку.

15

16

17
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Тарифи діють з 11.07.2022 р.

МОЯ КРАЇНА
ДЛЯ КОМУНАЛЬНИХ ТА ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Період підключення з 10.01.2022 по 03.04.2023 року

ВИГІДНО
Підключення до пакету
Щомісячна комісія
Безкоштовні платежі у національній валюті за межі ПУМБ
Платежі до 100 тис грн. у національній валюті за межі ПУМБ

безкоштовно
80 UAH
15 шт.
1,5 UAH

В ПАКЕТ ВКЛЮЧЕНО
відкриття поточних рахунків (₴ $ €);

цілодобові платежі
на користь клієнтів ПУМБ через Інтернет-банкінг;

одна картка MasterCard Debit Business Standard Instant PayPass Chip
Card ;
інтернет-банкінг ПУМБ Online Корпоративний
на комп’ютері чи мобільному девайсі;

СМС Banking,
щоб контролювати стан рахунку 24/7;

ТАРИФИ
Найменування послуги / тарифу

Іноземна

Гривня
Не стягується

1 Оформлення та обслуговування пакету послуг
2 Щомісячна комісія за розрахунково-касове обслуговування пакету10

80 UAH

3 Відкриття поточного рахунку1

Не стягується

Закриття за ініціативою клієнта всіх рахунків у національній та/або
4 іноземних валютах у ПУМБ протягом 30 днів з моменту відкриття
поточного рахунку

Не стягується

Використання систем дистанційного обслуговування та інформування про стан рахунку
Підключення до системи дистанційного обслуговування ("ІнтернетБанкінг")2
Щомісячна комісія за обслуговування операцій переказу грошових
коштів за допомогою сиситеми "Інтернет-Банкінг" (Системи
6
дистанційного обслуговування) (без урахування комісії за кожний
переказ)
Надання інформації про стан рахунку за допомогою сервісу "СМС
7
Banking", на рік (за 1 код доступу на 1 номер телефону)

Не стягується

5

Не стягується

Не стягується

Безготівкові платежі
Проведення платежів у національній валюті за допомогою системи
8 дистанційного обслуговування на користь клієнта іншого банку в
операційний час

-

Вихідний платіж клієнта ПУМБ на користь клієнта іншого банку за
допомогою системи дистанційного обслуговування в операційний час
(утримується з відправника платежу за кожний платіж)

До 15 шт. в місяць (включно)
платежів входить до вартості
щомісячної комісії за розрахунково-

в доларах США

0,15% від суми
min 20 USD- max 150 USD3,6

-

в євро та інших валютах

0,15% від суми
min 20 EUR -max 150 EUR3,9

-

-

1,5 UAH

-

12 UAH

9

В залежності від суми:
• від 0 до 100 000,00 грн.
• від 100 000,01 грн.
Вихідний платіж з рахунку клієнта ПУМБ на користь іншого клієнта
ПУМБ за допомогою системи дистанційного обслуговування в
10
операційний час (утримується з відправника платежу за кожний
платіж, якщо не зазначене інше)

Не стягується

Операції з готівкою

11

Зарахування готівкових коштів на рахунок клієнта, який
обслуговується у даному відділенні «РЦ» / відділенні ПУМБ11

12 Зняття готівкових коштів з рахунку7, 8

0,2% від суми
(в валютах 1 групи4)
0,3% від суми
(в валютах не 1 групи4)

0,1% від суми
min 10 UAH

2% від суми

1,00% від суми

Корпоративна картка
13 Виконання операцій з карткою (на рік):
14

Одна картка MasterCard Debit Business Standard Instant PayPass Chip
Card входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-касове
обслуговування пакету послуг

• кожна наступна картка типу MasterCard Debit Business Standard
Instant PayPass Chip Card

100 UAH

Експортно - імпортні операції
15 Купівля іноземної валюти за гривню до 11-00

0,3% від суми5

16 Продаж іноземної валюти до 11-00

0,2% від суми5

Зарплатний проект
Зарахування коштів на рахунки співробітників клієнта в рамках
зарплатного проекту

17
1

2

3
4
5

6

7
8
9

10

11

-

Не стягується

Тариф за відкриття рахунку в національній валюті, іноземній валюті, банківських металах включає комісію за відкриття першого поточного рахунку в
національній валюті, першого поточного рахунку в іноземній валюті, першого поточного рахунку в банківських металах ПУМБ, за відкриття наступних
рахунків ПУМБ, за відкриття рахунків при перереєстрації діючих клієнтів ПУМБ і видачу довідки про відкриття рахунку.
Під системою дистанційного обслуговування розуміються системи електронно-розрахункового обслуговування «Клієнт-Банк» та «ІНТЕРНЕТ - БАНКІНГ». За
підключення клієнта до системи дистанційного обслуговування поза локальною мережею (у віддалених одна від одної точках, між якими немає каналу
зв’язку) комісія утримується відповідно до п. 1.14.1 за кожне окреме підключення.
Комісійна винагорода сплачується клієнтом виключно в національній валюті України за офіційним курсом НБУ на день сплати.
До твердих валют належать іноземні валюти 1 групи «Класифікатора іноземних валют», затвердженого постановою Правління Національного банку
України № 34 від 04.02.1998 р.
Комісійна винагорода сплачується клієнтом банку виключно в національній валюті України, за курсом здійснення купівлі/продажу іноземної валюти.
Операція здійснюється за умови надання необхідного пакету документів, забезпечення клієнтом залишку на рахунку, а також наявності на ринку
відповідних обсягів і курсу купівлі/продажу валюти.
Якщо операція здійснюється у валюті, відмінній від доларів США, то еквівалент суми іншої валюти перераховується за офіційним курсом гривні до
іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день платежу.
Під зняттям готівкових грошових коштів з рахунку слід розуміти зняття коштів з поточного рахунку за чеком
Послуга не надається клієнтам Центру дистанційного обслуговування клієнтів Digital Bank.
Якщо операція здійснюється у валюті, відмінній від євро, то еквівалент суми іншої валюти перераховується за офіційним курсом гривні до іноземної
валюти, встановленим Національним банком України на день платежу
Комісія утримується за наявності видаткових операцій по поточному та картковому рахункам протягом звітного календарного місяця. Не враховуються для
аналізу факту наявності видаткових операцій за поточним та картковим рахунками наступні операції: сплата комісій на користь Банку; списання коштів з
рахунку за платіжними вимогами та інкасовими дорученнями; погашення заборгованості за кредитами, що надані Банком; переказ коштів на депозитний
рахунок клієнта в Банку.
Тариф не поширюється на операції з внесення на рахунок сум невикористаних коштів на відрядження, депонованої заробітної плати.
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Тарифи діють з 09.01.2023 р.

всеDigital
ОНЛАЙН ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ З ЕЦП В "ДІЯ"
ВИГІДНО
Підключення до пакету

безкоштовно

Щомісячна комісія

150 UAH*

* Комісія не стягується у перший місяць після відкриття рахунку.
Починаючи с другого місяця комісія не стягується за умови наявності у Клієнта діючого кредитного договору за
продуктом "Кредит "всеБІЗНЕС".

ПРИ ВІДКРИТТІ В ПАКЕТ ВКЛЮЧЕНО
Поточний рахунок в (₴);
Сучасний Інтернет-банкінг
на комп’ютері чи мобільному девайсі;

СМС Banking,
щоб контролювати стан рахунку 24/7;

Для відкриття наступних рахунків та/або випуск карток та/або підключення інших сервісів та/або послуг, передбачених пакетним обслуговуванням, необхідно надати в Банк Заяву про зміну умов
обслуговування.

ТАРИФИ
Найменування послуги / тарифу

Іноземна

Гривня
Не стягується

1 Оформлення та обслуговування пакету послуг
2 Щомісячна комісія за розрахунково-касове обслуговування пакету 17

150 UAH*

3 Відкриття поточного рахунку2

Не стягується

4 Комісія за перехід на обслуговування за іншим тарифним пакетом1

Не стягується

Закриття за ініціативою клієнта всіх рахунків у національній та/або іноземних валютах у
5
ПУМБ протягом 30 днів з моменту відкриття поточного рахунку

Не стягується

Використання систем дистанційного обслуговування та інформування про стан рахунку
6 Підключення до системи дистанційного обслуговування ("Інтернет-Банкінг")4

Не стягується

Щомісячна комісія за обслуговування операцій переказу грошових коштів за
7 допомогою сиситеми "Інтернет-Банкінг" (Системи дистанційного обслуговування) (без
урахування комісії за кожний переказ)

Не стягується

Надання інформації про стан рахунку за допомогою сервісу "СМС Banking", на рік (за 1
код доступу на 1 номер телефону)

Не стягується

8

Надання інформації про стан рахунків за допомогою сервісу "Розширений СМС
9 Banking" (деталізовані SMS-повідомлення, які додатково містять назву контрагента,
призначення платежу і номер рахунку), на рік (за 1 код доступу на 1 номер телефону)

350 UAH

Безготівкові платежі
10

Проведення платежів у національній валюті за допомогою системи дистанційного
обслуговування на користь клієнта іншого банку в операційний час

-

Вихідний платіж клієнта ПУМБ на користь клієнта іншого банку за допомогою
11 системи дистанційного обслуговування в операційний час (утримується з відправника
платежу за кожний платіж)
в доларах США

в євро та інших валютах

0,15% від суми
min 25 USD
max 200 USD9,10
0,15% від суми
min 25 EUR
max 200 EUR10,16

В залежності від суми:
• від 0 до 5 000,00 грн.
• від 5 000,01 до 100 000,00 грн.
• від 100 000,01 грн.
Вихідний платіж з рахунку клієнта ПУМБ на користь іншого клієнта ПУМБ за
12 допомогою системи дистанційного обслуговування в операційний час (утримується з
відправника платежу за кожний платіж, якщо не зазначене інше)
13

До 10 шт. в місяць (включно)
платежів входить до вартості щомісячної
комісії за розрахунково-касове
обслуговування пакету послуг

Вхідний платіж від клієнта іншого банку (утримується з отримувача платежу, згідно з
інструкцією банку відправника)

-

-

2 UAH

-

3 UAH
12 UAH
Не стягується

10 USD10

Не стягується

Операції з готівкою
14 Зняття готівки за карткою ПУМБ (для рахунків, відкритих у UAH/USD/EUR)3 з використанням БПК:
- в банкоматах ПУМБ
- в касі ПУМБ

0,75% від суми зняття
1% від суми зняття

Зарахування готівкових коштів на рахунок клієнта, який обслуговується у даному
15
5,10
відділенні «РЦ» / відділенні ПУМБ

0,2% від суми
(в валютах 1 групи6)
0,3% від суми
6
(в валютах не 1 групи )

Зарахування готівкових коштів на рахунок клієнта, який обслуговується в іншому
16
5,10
відділенні «РЦ» / відділенні ПУМБ

0,2% від суми
6
(в валютах 1 групи )
0,3% від суми
6
(в валютах не 1 групи )

Внесення готівкових коштів клієнтом та зарахування на власний поточний (в т.ч.
17 операції по якому можуть проводитися з використанням БПК) рахунок в ПУМБ через
ПТКС
Вхідний платіж на рахунок клієнта, відкритий в ПУМБ, за наявності між банком і
18 отримувачем коштів договору про прийом платежів від фізичних осіб (утримується з
отримувача)
19

Надання послуги "Електронний грошовий чек»

0,2% від суми
min 10 UAH

Не надається

Не стягується

-

0,8% від суми,
min 15 UAH

7, 11

20 Зняття готівкових коштів з рахунку7, 10

0,2% від суми
min 10 UAH

Не стягується
2% від суми

1,00% від суми

Корпоративна картка
21 Виконання операцій з карткою (на рік):

Одна картка Visa Business Standard Instant PayWave Chip Card входить до
вартості щомісячної комісії за розрахунково-касове обслуговування пакету
послуг
100 UAH

• кожна наступна картка типу Visa Business Standard Instant PayWave Chip Card

Експортно - імпортні операції
22 Купівля іноземної валюти за гривню до 11-00

0,5% від суми8

23 Продаж іноземної валюти до 11-00

0,4% від суми8

Довідки
Довідки за експортними/імпортними операціями:
- протягом 3 робочих днів
24 - протягом 1 робочого дня
- протягом 5 робочих днів (у разі надання інформації за операцією після закінчення 6
місяців з моменту її здійснення)

250 UAH
500 UAH
750 UAH

Додаткові сервіси
Перевірка документів за внутрішньоторговельними, імпортними, експортними,
розрахунковими та іншими операціями клієнта з питань дотримання законодавства,
25 на підставі яких виконуються операції з розрахунково-касового обслуговування

Перевірка першого та кожного наступного пакету документів базової
складності12 - 250 UAH

Зарплатний проект
26 Зарахування коштів на рахунки співробітників клієнта в рамках зарплатного проекту

-

Не стягується

• у сумі до 60 000,00 грн. на місяць

Не надається

Не стягується

• у сумі від 60 000,01 грн. на місяць

Не надається

0,35% від суми

Перекази ФОП на рахунок для власних потреб
Переказ фізичною особою-підприємцем коштів з рахунку, відкритого для здійснення
підприємницької діяльності (2600) в ПУМБ, на власний поточний рахунок, відкритий
для власних потреб (2620)14 в ПУМБ:
27

1

2

Зміна тарифного пакету дозволяється протягом поточного календарного місяця не більше одного разу. За наявності заборгованості по комісії за розрахунково-касове обслуговування
пакету послуг, зміна тарифного пакету здійснюється після погашення такої комісії.
Тариф за відкриття рахунку в національній валюті, іноземній валюті, банківських металах включає комісію за відкриття першого поточного рахунку в національній валюті, першого
поточного рахунку в іноземній валюті, першого поточного рахунку в банківських металах ПУМБ, за відкриття наступних рахунків ПУМБ, за відкриття рахунків при перереєстрації діючих

3

Видача готівкових гривень з рахунків в іноземній валюті здійснюється за курсом, встановленим ПУМБ на день проведення операції. Сплата комісії здійснюється в національній валюті
за курсом НБУ на дату сплати комісії.
4

Під системою дистанційного обслуговування слід розуміти системи електронно-розрахункового обслуговування рахунку «Клієнт-Банк» та «Інтернет-Банкінг». Комісія за підключення
клієнтів утримується при першому підключенні, а також за кожне окреме перше підключення клієнта до системи дистанційного обслуговування поза локальною мережею (у
віддалених одна від одної точках, між якими немає каналу зв’язку). Комісія не утримується при підключенні до системи «Інтернет - Банкінг» з клієнтів, раніше підключених до системи
«Клієнт Банк» та системи «Internet Banking», при умові їх відключення від системи «Клієнт-Банк» і системи «Internet Banking».

5

Тариф не поширюється на операції з внесення на рахунок сум невикористаних коштів на відрядження, депонованої заробітної плати.
Згідно з «Класифікатором іноземних валют», затвердженим постановою Правління Національного банку України № 34 від 04.02.1998 р
Послуга не надається клієнтам Центру дистанційного обслуговування клієнтів Digital Bank

6
7
8

9

Комісійна винагорода сплачується клієнтом банку виключно в національній валюті України, за курсом здійснення купівлі/продажу іноземної валюти. Операція здійснюється за умови
надання необхідного пакету документів, забезпечення клієнтом залишку на рахунку, а також наявності на ринку відповідних обсягів і курсу купівлі/продажу валюти.
Якщо платіж здійснюється у валюті, відмінній від доларів США, то розмір комісійної винагороди розраховується виходячи з крос-курсу цієї валюти по відношенню до долара США,
встановленого Національним банком України на день зарахування платежу.

10

Комісійна винагорода сплачується клієнтом виключно в національній валюті України за офіційним курсом НБУ на день сплати.

11

«Електронний грошовий чек» – послуга, що дозволяє знімати готівкові кошти з поточного рахунку без оформлення паперової грошової чекової книжки. Електронна заява
«Електронний грошовий чек» направляється клієнтом в банк через систему дистанційного обслуговування для замовлення готівки.

12

13

14

Оцінка складності наданого клієнтом пакета документів і віднесення його до категорії "базової складності" здійснюється Банком в односторонньому порядку на власний розсуд. В
залежності від складності пакету документів вартість буде визначена окремо між Банком та Клієнтом та може бути меньше чи перевищувати встановлену даним пунктом вартість.
Остаточна сума комісійної винагороди встановлюється Сторонами у відповідній Заяві про надання послуг додаткового обслуговування.
Якщо операція здійснюється у валюті, відмінній від доларів США, то еквівалент суми іншої валюти перераховується за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим
Національним банком України на день платежу.
У разі, якщо на рахунку недостатньо коштів для стягнення комісії, то таке перерахування не здійснюється. Сума перерахувань розраховується за сумами переказів з усіх рахунків 2600 в
гривнях за календарний місяць, в якому здійснюється перерахування.

15

Картка Visa Business Standard Instant Chip Card продовжує діяти до закінчення строку зі збереженням тарифів на обслуговування. Після закінчення строку дії замінюється на
безконтактну картку Visa Business Standard Instant PayWave Chip Card. Випуск нових корпоративних карток Visa Business Standard Instant Chip Card не здійснюється
16

Якщо платіж здійснюється у валюті, відмінній від євро, то розмір комісійної винагороди розраховується виходячи з крос-курсу цієї валюти по відношенню до євро, встановленого
Національним банком України на день зарахування платежу.

17

Комісія утримується за наявності видаткових операцій по поточному та картковому рахункам протягом звітного календарного місяця. Не враховуються для аналізу факту наявності
видаткових операцій за поточним та картковим рахунками наступні операції: сплата комісій на користь Банку; списання коштів з рахунку за платіжними вимогами та інкасовими
дорученнями; погашення заборгованості за кредитами, що надані Банком; переказ коштів на депозитний рахунок клієнта в Банку.

b2b.pumb.ua

Тарифи діють з 11.07.2022 р

ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА
ДЛЯ РЕЛОКОВАНОГО БІЗНЕСУ
період підключення 11.07.2022 по 03.04.2023

ВИГІДНО
Щомісячна комісія

1 UAH

Купівля та продаж валюти

0,1%

Внесення готівки на рахунок в касі

0,1% min 10 UAH

Перевірка документів по ЗЕД

безкоштовно

Щомісячна комісія за встановлений один POS-термінал

безкоштовно

В ПАКЕТ ВКЛЮЧЕНО
Цілодобові платежі
на користь клієнтів ПУМБ через Інтернет-банкінг;
СМС Banking,
щоб контролювати стан рахунку 24/7;

Відкриття поточних рахунків в (₴ $ €);
Сучасний Інтернет-банкінг
на комп’ютері чи мобільному девайсі;
Одна картка Visa Business Standard Instant PayWave Chip Card;

ТАРИФИ
Найменування послуги / тарифу

Іноземна

2 Щомісячна комісія за розрахунково-касове обслуговування пакету17
3 Відкриття поточного рахунку

Гривня
Не стягується

1 Оформлення та обслуговування пакету послуг

1 UAH

2

Не стягується
1

4 Комісія за перехід на обслуговування за іншим тарифним пакетом :

5

• перехід на тарифний пакет «всеМІНІМУМ», «всеОПТИМУМ» або «всеПРЕМІУМ»

Не стягується

Закриття за ініціативою клієнта всіх рахунків у національній та/або іноземних валютах у
ПУМБ протягом 30 днів з моменту відкриття поточного рахунку

Не стягується

Використання систем дистанційного обслуговування та інформування про стан рахунку
6 Підключення до системи дистанційного обслуговування ("Інтернет-Банкінг")4

Не стягується

Щомісячна комісія за обслуговування операцій переказу грошових коштів за допомогою
7 сиситеми "Інтернет-Банкінг" (Системи дистанційного обслуговування) (без урахування
комісії за кожний переказ)

Не стягується

Надання інформації про стан рахунку за допомогою сервісу "СМС Banking", на рік (за 1
код доступу на 1 номер телефону)

Не стягується

Надання інформації про стан рахунків за допомогою сервісу "Розширений СМС Banking"
9 (деталізовані SMS-повідомлення, які додатково містять назву контрагента, призначення
платежу і номер рахунку), на рік (за 1 код доступу на 1 номер телефону)

350 UAH

8

Безготівкові платежі
10

Проведення платежів у національній валюті за допомогою системи дистанційного
обслуговування на користь клієнта іншого банку в операційний час

-

Вихідний платіж клієнта ПУМБ на користь клієнта іншого банку за допомогою системи
11 дистанційного обслуговування в операційний час (утримується з відправника платежу за
кожний платіж)
в доларах США

в євро та інших валютах
В залежності від суми:
• від 0 до 5 000,00 грн.
• від 5 000,01 до 100 000,00 грн.
• від 100 000,01 грн.
Вихідний платіж з рахунку клієнта ПУМБ на користь іншого клієнта ПУМБ за допомогою
12 системи дистанційного обслуговування в операційний час (утримується з відправника
платежу за кожний платіж, якщо не зазначене інше)
13

Вхідний платіж від клієнта іншого банку (утримується з отримувача платежу, згідно з
інструкцією банку відправника)

До 15 шт. в місяць (включно)
платежів входить до вартості щомісячної комісії
за розрахунково-касове обслуговування пакету
послуг
-

0,15% від суми
min 20 USD
max 150 USD9,10
0,15% від суми
min 20 EUR
max 150 EUR10,16

-

-

2 UAH

-

3 UAH
11 UAH
Не стягується

10 USD10

Не стягується

Операції з готівкою
14 Зняття готівки за карткою ПУМБ (для рахунків, відкритих у UAH/USD/EUR)3 з використанням БПК:
- в банкоматах ПУМБ
- в касі ПУМБ

0,75% від суми зняття
1% від суми зняття

15

Зарахування готівкових коштів на рахунок клієнта, який обслуговується у даному
відділенні «РЦ» / відділенні ПУМБ5,10

0,2% від суми
(в валютах 1 групи6)
0,3% від суми
(в валютах не 1 групи6)

16

Зарахування готівкових коштів на рахунок клієнта, який обслуговується в іншому
відділенні «РЦ» / відділенні ПУМБ5,10

0,2% від суми
(в валютах 1 групи6)
0,3% від суми
(в валютах не 1 групи6)

17

Внесення готівкових коштів клієнтом та зарахування на власний поточний (в т.ч. операції
по якому можуть проводитися з використанням БПК) рахунок в ПУМБ через ПТКС

18

0,1% від суми
min 10 UAH

Не надається

Надання послуги "Електронний грошовий чек»7, 11

19 Зняття готівкових коштів з рахунку7, 10

0,1% від суми
min 10 UAH

Не стягується

Не стягується
2% від суми

1,00% від суми

Корпоративна картка
20 Виконання операцій з карткою (на рік):

Одна картка Visa Business Standard Instant PayWave Chip Card входить до вартості
щомісячної комісії за розрахунково-касове обслуговування пакету послуг
100 UAH

• кожна наступна картка типу Visa Business Standard Instant PayWave Chip Card

Експортно - імпортні операції
21 Купівля іноземної валюти за гривню до 11-00

0,1% від суми8

22 Продаж іноземної валюти до 11-00

0,1% від суми8

Довідки
Довідки за експортними/імпортними операціями:
- протягом 3 робочих днів
23 - протягом 1 робочого дня
- протягом 5 робочих днів (у разі надання інформації за операцією після закінчення 6
місяців з моменту її здійснення)

250 UAH
500 UAH
750 UAH

Додаткові сервіси
Перевірка документів за внутрішньоторговельними, імпортними, експортними,
розрахунковими та іншими операціями клієнта з питань дотримання законодавства, на
24
підставі яких виконуються операції з розрахунково-касового обслуговування

Не стягується

Комісія за проведення розрахункових операцій з допомогою систем дистанційного
26 обслуговування – ПТКС/POS-терміналів19
Вхідний платіж на рахунок клієнта, відкритий в ПУМБ, за наявності між банком і
27 отримувачем коштів договору про прийом платежів від фізичних осіб (утримується з
отримувача)

Не стягується

-

0,8% від суми,
min 15 UAH

-

Не стягується

• у сумі до 60 000,00 грн. на місяць

Не надається

Не стягується

• у сумі від 60 000,01 грн. на місяць

Не надається

0,35% від суми

Зарплатний проект
28 Зарахування коштів на рахунки співробітників клієнта в рамках зарплатного проекту

Перекази ФОП на рахунок для власних потреб
Переказ фізичною особою-підприємцем коштів з рахунку, відкритого для здійснення
підприємницької діяльності (2600) в ПУМБ, на власний поточний рахунок, відкритий для
власних потреб (2620)14 в ПУМБ:
29

1

2

Зміна тарифного пакету дозволяється протягом поточного календарного місяця не більше одного разу. За наявності заборгованості по комісії за розрахунково-касове обслуговування пакету послуг,
зміна тарифного пакету здійснюється після погашення такої комісії.
Тариф за відкриття рахунку в національній валюті, іноземній валюті, банківських металах включає комісію за відкриття першого поточного рахунку в національній валюті, першого поточного
рахунку в іноземній валюті, першого поточного рахунку в банківських металах ПУМБ, за відкриття наступних рахунків ПУМБ, за відкриття рахунків при перереєстрації діючих клієнтів ПУМБ і видачу

3

Видача готівкових гривень з рахунків в іноземній валюті здійснюється за курсом, встановленим ПУМБ на день проведення операції. Сплата комісії здійснюється в національній валюті за курсом НБУ
на дату сплати комісії.
4

Під системою дистанційного обслуговування слід розуміти системи електронно-розрахункового обслуговування рахунку «Клієнт-Банк» та «Інтернет-Банкінг». Комісія за підключення клієнтів
утримується при першому підключенні, а також за кожне окреме перше підключення клієнта до системи дистанційного обслуговування поза локальною мережею (у віддалених одна від одної
точках, між якими немає каналу зв’язку). Комісія не утримується при підключенні до системи «Інтернет - Банкінг» з клієнтів, раніше підключених до системи «Клієнт Банк» та системи «Internet
Banking», при умові їх відключення від системи «Клієнт-Банк» і системи «Internet Banking».

5

Тариф не поширюється на операції з внесення на рахунок сум невикористаних коштів на відрядження, депонованої заробітної плати.
Згідно з «Класифікатором іноземних валют», затвердженим постановою Правління Національного банку України № 34 від 04.02.1998 р
Послуга не надається клієнтам Центру дистанційного обслуговування клієнтів Digital Bank

6
7
8

Комісійна винагорода сплачується клієнтом банку виключно в національній валюті України, за курсом здійснення купівлі/продажу іноземної валюти. Операція здійснюється за умови надання
необхідного пакету документів, забезпечення клієнтом залишку на рахунку, а також наявності на ринку відповідних обсягів і курсу купівлі/продажу валюти.

9

Якщо платіж здійснюється у валюті, відмінній від доларів США, то розмір комісійної винагороди розраховується виходячи з крос-курсу цієї валюти по відношенню до долара США, встановленого
Національним банком України на день зарахування платежу.

10

Комісійна винагорода сплачується клієнтом виключно в національній валюті України за офіційним курсом НБУ на день сплати.

11

«Електронний грошовий чек» – послуга, що дозволяє знімати готівкові кошти з поточного рахунку без оформлення паперової грошової чекової книжки. Електронна заява «Електронний грошовий
чек» направляється клієнтом в банк через систему дистанційного обслуговування для замовлення готівки.

12

Оцінка складності наданого клієнтом пакета документів і віднесення його до категорії "базової складності" здійснюється Банком в односторонньому порядку на власний розсуд. В залежності від
складності пакету документів вартість буде визначена окремо між Банком та Клієнтом та може бути меньше чи перевищувати встановлену даним пунктом вартість. Остаточна сума комісійної
винагороди встановлюється Сторонами у відповідній Заяві про надання послуг додаткового обслуговування.

13

Якщо операція здійснюється у валюті, відмінній від доларів США, то еквівалент суми іншої валюти перераховується за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним
банком України на день платежу.

14

У разі, якщо на рахунку недостатньо коштів для стягнення комісії, то таке перерахування не здійснюється. Сума перерахувань розраховується за сумами переказів з усіх рахунків 2600 в гривнях за
календарний місяць, в якому здійснюється перерахування.

15

Картка Visa Business Standard Instant Chip Card продовжує діяти до закінчення строку зі збереженням тарифів на обслуговування. Після закінчення строку дії замінюється на безконтактну картку Visa
Business Standard Instant PayWave Chip Card. Випуск нових корпоративних карток Visa Business Standard Instant Chip Card не здійснюється

16

Якщо платіж здійснюється у валюті, відмінній від євро, то розмір комісійної винагороди розраховується виходячи з крос-курсу цієї валюти по відношенню до євро, встановленого Національним
банком України на день зарахування платежу.

17

Комісія утримується за наявності видаткових операцій по поточному та картковому рахункам протягом звітного календарного місяця. Не враховуються для аналізу факту наявності видаткових
операцій за поточним та картковим рахунками наступні операції: сплата комісій на користь Банку; списання коштів з рахунку за платіжними вимогами та інкасовими дорученнями; погашення
заборгованості за кредитами, що надані Банком; переказ коштів на депозитний рахунок клієнта в Банку.
19

До вартості щомісячної комісії за пакетне обслуговування входить Комісія за виконання по одному POS-терміналу розрахункових операцій з допомогою систем дистанційного обслуговування POSтерміналів. За другий та кожен наступний встановлений POS-термінал ПУМБ сплачується відповідно до Тарифів ПУМБ на обслуговування корпоративних клієнтів.
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