
№ Тариф База розрахунку

3.1. 0,15% (min 100 USD) сума, що виставлена на інкасо

3.2. 0,15% (min 100 USD) сума, що виставлена на інкасо

3.3. 50 USD

3.4. 50 USD

3.5. 50 USD

3.6. 0,1% (min 50 USD, max 300 USD) від суми платежу

3.7. 10 USD

3.8.

Україна - 300 UAH

країни Європи та СНД - 2 200 UAH

інші країни - 3 000 UAH

3.9. 10 USD

3.10. 50 USD

3.11. 50 USD

Найменування операції, що здійснюється банком

Видача клієнту документів проти акцепту або платежу 

Повернення до банку отримувача документів, що відправлені на інкасо, але не сплачені, не 

акцептовані клієнтом

1. Комісійна винагорода сплачується клієнтом-резидентом України виключно в національній валюті України, за офіційним курсом НБУ, чинним на день сплати

Приймання та перевірка банком документів, що мають бути відправлені для акцепту або платежу

Консультація щодо оформлення інкасових доручень (для розрахунків за експортними операціями) 

Консультація щодо умов платіжної частини контракту  з використанням інкасо

Повернення клієнту документів, що були надані до банку для відправлення на інкасо, у зв'язку з їх 

неправильним оформленням

Зміна умов інкасового доручення або його анулювання

Здійснення за дорученням клієнта платежу згідно умов інкасового доручення (для переказів за межі 

України)

Зарахування на рахунок клієнта коштів згідно умов інкасового доручення

Обробка та відправлення банком документів для акцепту або платежу (за кожний пакет документів)

Оформлення та відправлення одного SWIFT повідомлення/повідомлення електронною поштою НБУ 

за інкасо

без ПДВ

без ПДВ

без ПДВ

без ПДВ

без ПДВ

Розділ 3. ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЧИСТОГО АБО ДОКУМЕНТАРНОГО ІНКАСО 
1

(ці операції АТ «ПУМБ» направлені на забезпечення виконання розрахунків або є їх складовою частиною), розповсюджується в тому числі на операції для фізичних осіб

ПДВ

без ПДВ

без ПДВ

без ПДВ

без ПДВ

без ПДВ

без ПДВ



№ Для операцій в національній валюті Для операцій в іноземній валюті База розрахунку ПДВ

4.1.1.

4.1.1.1 0,3% (min 2 000 UAH, max 10 000 UAH) 0,3% (min 100 USD, max 1 000 USD) від суми акредитива без ПДВ

4.1.1.2 0,5% (min 3 000 UAH, max 25 000 UAH) 0,5% (min 150 USD, max 2 000 USD) від суми акредитива без ПДВ

4.1.1.3 1 000 UAH 50 USD без ПДВ

4.1.2.

4.1.2.1 не застосовується не застосовується без ПДВ

4.1.2.2 1,0% 1,0%
річних від суми 

акредитива
без ПДВ

4.1.2.3
від 2,5% до 5,0% (min 2 500 UAH за кожен рік 

або його частину дії акредитива *)

від 2,5% до 5,0% (min 200 USD за кожен 

рік або його частину дії акредитива *)

річних від суми 

акредитива
без ПДВ

4.1.3. 100 UAH 10 USD без ПДВ

4.1.4. 0,2% (min 1 000 UAH, max 3 000 UAH) 0,2% (min 75 USD, max 1 500 USD)  від суми документів без ПДВ

4.1.5. 1 000 UAH 0,1% (min 50 USD, max 300 USD) від суми платежу без ПДВ

4.1.6. 

4.1.6.1 0,1% (min 1 500 UAH, max 10 000 UAH) 0,1% (min 100 USD, max 500 USD)
від суми

збільшення
без ПДВ

4.1.6.2 0,2% (min 2 000 UAH, max 10 000 UAH) 0,2% (min 100 USD, max 1 000 USD)
від фактичної суми

акредитива
без ПДВ

4.1.6.3 1 000 UAH 50 USD

4.1.6.4 1 000 UAH 50 USD без ПДВ

4.1.7. - 50 USD без ПДВ

4.1.8. 1 000 UAH 200 USD без ПДВ

4.1.9. 1 000 UAH 75 USD без ПДВ

4.1.10. 1 000 UAH 100 USD без ПДВ

4.1.11. 500 UAH 50 USD без ПДВ

4.1.12. 300 UAH 300 UAH без ПДВ

4.1.13. 300 UAH
країни Європи та СНД - 2 200 UAH

інші країни - 3 000 UAH

без ПДВ

Обслуговування акредитива:

Внесення змін до умов акредитива**:

* Встановлюється індивідуально договором на обслуговування. Залежно від виду забезпечення, суми акредитива та терміну його дії, розмір комісії може бути переглянутий.

Комісія нараховується виходячи з фактичної кількості днів дії акредитива та сплачується відповідно до умов договору на обслуговування. У разі, якщо сума комісії складає min, то вона сплачується разово за кожний рік або його 

частину дії акредитива, відповідно до умов договору на обслуговування.

** В разі одночасного надання послуг за операціями п. 4.1.6 стягується лише одна комісія, розмір якої є більшим

обслуговування покритого акредитива

обслуговування покритого акредитива з додатковими послугами (розміщення грошового покриття в 

іншому банку, нарахування відсотків, тощо)

обслуговування непокритого акредитива (без повного забезпечення коштами на рахунку покриття)*

Оформлення та відправка одного SWIFT повідомлення/повідомлення електронною поштою НБУ за 

акредитивом

Найменування операції, що здійснюється банком

відкриття покритого акредитива (з повним забезпеченням коштами на рахунку покриття) строком дії 

до 120 днів включно

відкриття покритого акредитива (з повним забезпеченням коштами на рахунку покриття) строком дії 

більше 120 днів

відкриття непокритого акредитива (без повного забезпечення коштами на рахунку покриття)

Розділ 4. ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ЗА ДОКУМЕНТАРНИМИ АКРЕДИТИВАМИ 
1

(ці операції АТ «ПУМБ» направлені на забезпечення виконання розрахунків або є їх складовою частиною), розповсюджується в тому числі на операції для фізичних осіб

4.1. Акредитиви, відкриті АТ "ПУМБ"

Відкриття акредитива:

Додаткова комісія за перевірку документів, що надані з розбіжностями

Додаткова комісія за перевірку складного пакету документів: документів більше 10 (десяти) або 

вимоги до документів відрізняються від стандартних вимог правил, яким підпорядковується 

Складання умов акредитива та/або платіжної частини контракту (за кожну операцію)

Анулювання акредитива до спливу строку його дії

Проведення розслідування за вимогою Клієнта

Комісія за підготовчі операції по відкриттю акредитива, що не були завершені випуском акредитива 

Перевірка документів, наданих за акредитивом

Виконання платежу за акредитивом

збільшення суми 

подовження строку дії покритого акредитива

подовження строку дії непокритого акредитива

внесення інших змін

Обробка документів за акредитивом з їх подальшим відправленням в інший банк (за кожен пакет 

документів)

Під час надання відповідної фінансової послуги можуть виникнути інші комісійні винагороди, пов’язані з наданням та обслуговуванням кредитних операцій (за підготовку індивідуальної договірної бази за ініціативою Клієнта; за 

оформлення змін при обслуговуванні кредитної операції; за оформлення змін при достроковому розірванні договору тощо)



№
Для операцій в національній валюті Для операцій в іноземній валюті База розрахунку ПДВ

4.2.1. 0,1% (min 500 UAH, max 5 000 UAH) 0,1% (min 50 USD, max 500 USD)
від суми 

аккредитива
без ПДВ

4.2.2. 

4.2.2.1 0,1% (min 500 UAH, max 2 000 UAH) 0,1% (min 50 USD, max 500 USD) від суми збільшення без ПДВ

4.2.2.2 500 UAH 50 USD без ПДВ

4.2.3. 0,2% (min 1 000 UAH, max 3 000 UAH) 0,2 % (min 75 USD, max 1 500 USD) від суми документів без ПДВ

4.2.4. 300 UAH
країни Європи та СНД - 2 200 UAH

інші країни - 3 000 UAH
без ПДВ

4.2.5.  - 10 USD

4.2.6. 100 UAH 10 USD без ПДВ

4.2.7. 1 000 UAH 75 USD без ПДВ

4.2.8. 500 UAH 200 USD без ПДВ

4.2.9. 1 000 UAH 0,1% (min 75 USD, max 300 USD) від суми документів без ПДВ

4.2.10. 500 UAH 50 USD без ПДВ

4.2.11.
Встановлюється АТ "ПУМБ" окремо для 

кожної операції

Встановлюється АТ "ПУМБ" окремо для 

кожної операції
без ПДВ

4.2.12. за домовленістю за домовленістю без ПДВ

4.2.13. 0,5% (min 5 000 UAH) 1,0% (min 300 USD, max 10 000 USD)
від суми акредитива/ 

виручки
без ПДВ

4.2.14. 500 UAH 50 USD без ПДВ

4.2.15. 500 UAH 50 USD без ПДВ

4.2.16.  - за домовленістю без ПДВ

4.2.17.  - 50 USD без ПДВ

Обробка документів за акредитивом з їх подальшим відправленням (за кожен пакет документів)

Зарахування коштів за акредитивом

Оформлення та відправка одного SWIFT повідомлення/повідомлення електронною поштою НБУ за 

акредитивом

Складання умов акредитива та/або платіжної частини контракту (за кожну операцію)

Додаткова комісія за перевірку складного пакету документів: документів більше 10 (десяти) або 

вимоги до документів відрізняються від стандартних вимог правил, яким підпорядковується 

Попередня перевірка документів або складання проектів документів (згідно з запитом Клієнта)

Найменування операції, що здійснюється банком

Авізування акредитива

Авізування змін до умов акредитива*:

збільшення суми 

інші зміни

4.2. Отримані акредитиви

Додаткові послуги за отриманими акредитивами

Перевірка документів, наданих за акредитивом

Зарахування коштів із "проблемних" країн (додаткова комісія за кожен платіж)

Пре-авізування акредитива/змін до акредитива

Поновлення акредитива після закриття справи

Підтвердження акредитива

Дисконтування документів, наданих за акредитивом, що підтверджений АТ "ПУМБ"

Переказ трансферабельного акредитива, переуступка виручки

Робота з іншими банками стосовно отримання коштів за акредитивом (згідно з запитом Клієнта)

Проведення розслідування за вимогою Клієнта

* В разі одночасного надання послуг за операціями п. 4.2.2 стягується лише одна комісія, розмір якої є більшим

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



№ Для операцій в національній валюті Для операцій в іноземній валюті База розрахунку ПДВ

5.1.1. 

5.1.1.1 1 000 UAH - без ПДВ

5.1.1.2 0,5% (min 2 000 UAH, max 25 000 UAH) 0,5% (min 100 USD, max 1 000 USD) від суми гарантії без ПДВ

5.1.2.

5.1.2.1 від 0,75% до 2,5% (min 2 500 UAH) від 0,75% до 2,5% (min 200 USD) від суми гарантії без ПДВ

5.1.2.2 1 000 UAH 50 USD без ПДВ

5.1.3.

5.1.3.1 не застосовується не застосовується без ПДВ

5.1.3.2
1,0% 1,0%

річних від суми 

гарантії
без ПДВ

5.1.3.3
не застосовується не застосовується

річних від суми 

гарантії
без ПДВ

5.1.3.4 від 2,5% до 5,0% (min 2 500 UAH за кожен рік 

або його частину дії гарантії)

від 2,5% до 5,0% (min 200 USD за кожен 

рік або його частину дії гарантії)

річних від суми 

гарантії
без ПДВ

5.1.4. 100 UAH 10 USD без ПДВ

5.1.5. 0,15% (min 2 000 UAH, max 10 000 UAH) 0,15% (min 100 USD, max 500 USD) від суми вимоги без ПДВ

5.1.6. 1 000 UAH 100 USD без ПДВ

5.1.7. 

5.1.7.1
0,1% (min 1 500 UAH, max 10 000 UAH) 0,1% (min 100 USD, max 500 USD)

від суми

збільшення
без ПДВ

5.1.7.2 1 000 UAH 50 USD без ПДВ

5.1.8. 1 000 UAH 50 USD без ПДВ

5.1.9. 1 000 UAH 50 USD без ПДВ

5.1.10. 500 UAH 50 USD без ПДВ

5.1.11. 300 UAH
країни Європи та СНД - 2 200 UAH

інші країни - 3 000 UAH
без ПДВ

5.1.12. 300 UAH 300 UAH без ПДВ

5.1.13. 150 UAH 10 USD без ПДВ

5.1.14. 500 UAH 50 USD без ПДВ

5.1.15. 0,15% (min 5 000 UAH, max 25 000 UAH) 0,15% (min 300 USD, max 3 000 USD) від суми гарантії без ПДВ

5.1.16. 0,15% (min 5 000 UAH, max 25 000 UAH) 0,15% (min 300 USD, max 3 000 USD)
від суми 

виручки/вимоги
без ПДВ

Комісія за підготовчі операції з відкриття гарантії, які не були завершені наданням гарантії 

Перевірка вимоги за гарантією

Переказ коштів за гарантією

Внесення змін до умов гарантії **:

Найменування операції, що здійснюється банком

Розділ 5. БАНКІВСЬКІ ГАРАНТІЇ 
1,2  

Оформлення та відправка одного SWIFT повідомлення/повідомлення електронною поштою НБУ за 

гарантією

Надання покритої гарантії (з повним забезпеченням коштами на рахунку покриття):

  - тендерна гарантія до 300 000,00 UAH (включно) за стандартним текстом Банку (для тендерів 

через систему Prozorro)

 - всі інші гарантії

Надання непокритої гарантії (без повного забезпечення коштами на рахунку покриття):

  - тендерна гарантія 

 - всі інші гарантії

Під час надання відповідної фінансової послуги можуть виникнути інші комісійні винагороди, пов’язані з наданням та обслуговуванням кредитних операцій (за підготовку індивідуальної договірної бази за ініціативою Клієнта; за 

оформлення змін при обслуговуванні кредитної операції; за оформлення змін при достроковому розірванні договору тощо)

5.1. Надані гарантії (в тому числі контргарантії та резервні акредитиви)

Надання дублікату гарантії/змін до гарантії на паперовому носії

Переказ трансферабельної гарантії

Переуступка виручки / права вимоги за гарантією

* Встановлюється індивідуально договором на обслуговування, нараховується виходячи з фактичної кількості днів дії гарантії та сплачується відповідно до умов договору на обслуговування. У разі, якщо сума комісії складає min, то 

вона сплачується разово за кожний рік або його частину дії гарантії, відповідно до умов договору на обслуговування. Залежно від виду забезпечення, суми гарантії та терміну її дії, розмір комісії може бути переглянутий

** В разі одночасного надання послуг за операціями п. 5.1.7 стягується лише одна комісія, розмір якої є більшим

збільшення суми

внесення інших змін

Анулювання гарантії до закінчення терміну дії (для тендерних гарантій Prozorro не застосовується)

Складання/експертиза умов гарантії та/або платіжної частини контракту (за кожну операцію)

Проведення розслідувань за гарантією на вимогу Клієнта

Обробка документів за гарантією з їх подальшим відправленням в інший банк (за кожен пакет 

документів)

Надання інших документів, пов'язаних з гарантією (довідка, виписка, платіжне доручення, відповідь 

на запит тощо), за кожний документ

Обслуговування гарантії:

 - обслуговування покритої гарантії

 - обслуговування покритої гарантії з додатковими послугами (розміщення грошового покриття в 

іншому банку, нарахування відсотків, тощо)

 - обслуговування непокритої тендерної гарантії *

 - обслуговування непокритої гарантії*, окрім тендерної



№ Для операцій в національній валюті Для операцій в іноземній валюті База розрахунку ПДВ

5.2.1. 0,1% (min 1 000 UAH, max 5 000 UAH) 0,1% (min 50 USD, max 500 USD) від суми гарантії без ПДВ

5.2.2. 1 000 UAH 50 USD без ПДВ

5.2.3. 0,15% (min 2 000 UAH, max 5 000 UAH) 0,15% (min 100 USD, max 500 USD)  від суми вимоги без ПДВ

5.2.4. 300 UAH
країни Європи та СНД - 2 200 UAH

інші країни - 3 000 UAH
без ПДВ

5.2.5. 1 000 UAH 50 USD без ПДВ

5.2.6.  - 10 USD без ПДВ

5.2.7. 500 UAH 50 USD без ПДВ

5.2.8. 100 UAH 10 USD без ПДВ

5.2.9. 1 000 UAH 50 USD без ПДВ

Зарахування коштів за гарантією

Проведення розслідувань за гарантією на вимогу Клієнта

Оформлення та відправка одного SWIFT повідомлення/повідомлення електронною поштою НБУ за 

гарантією

Авізування повідомлень від іншого банку  про автентичність гарантії/змін до гарантії

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

2. Під Гарантією розуміється: гарантія, відкрита Банком на користь бенефіціара / контргарантія, відкрита Банком на користь банку-гаранта або іншого банку-контргаранта / резервний акредитив

Найменування операції, що здійснюється банком

Авізування гарантій інших банків, в тому числі отриманих клієнтом безпосередньо від інших банків

Авізування змін до умов гарантії, в тому числі отриманих клієнтом безпосередньо від іншого банку

Оформлення/перевірка вимоги платежу за гарантією

Обробка вимоги або документів за гарантією з їх подальшим відправленням (за кожен пакет 

документів)

Складання/експертиза умов гарантії та/або платіжної частини контракту (за кожну операцію)

5.2. Отримані гарантії (в тому числі контргарантії та резервні акредитиви)


