
МОЯ КРАЇНА
ДЛЯ КОМУНАЛЬНИХ ТА ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Період підключення  з 10.01.2022 по 03.10.2023 року

ВИГІДНО

Підключення до пакету безкоштовно

Щомісячна комісія 140 UAH

Безкоштовні платежі у національній валюті за межі ПУМБ 15 шт.

Платежі до 100 тис грн. у національній валюті за межі ПУМБ 1,5 UAH

В ПАКЕТ ВКЛЮЧЕНО

відкриття поточних рахунків (₴ $ €);

одна картка  MasterCard Debit Business Standard Instant PayPass Chip 

Card ;

інтернет-банкінг ПУМБ Online Корпоративний                                       

 на комп’ютері чи мобільному девайсі;

ТАРИФИ

Найменування послуги / тарифу Іноземна Гривня

1 Оформлення та обслуговування пакету послуг

2 Щомісячна комісія за розрахунково-касове обслуговування пакету10

3 Відкриття поточного рахунку1

4

Закриття за ініціативою клієнта всіх рахунків у національній та/або 

іноземних валютах у ПУМБ протягом 30 днів з моменту відкриття 

поточного рахунку 

Використання засобів дистанційної комунікації та інформування про стан рахунку

5 Підключення до засобу дистанційної комунікації ("Інтернет-Банкінг")2

6

Щомісячна комісія за обслуговування операцій переказу грошових 

коштів за допомогою сервісу "Інтернет-Банкінг" (Засобу дистанційної 

комунікації) (без урахування комісії за кожний переказ)

7
Надання інформації про стан рахунку за допомогою сервісу "СМС 

Banking", на рік (за 1 код доступу на 1 номер телефону)

Безготівкові платежі

8

Проведення платежів у національній валюті за допомогою засобу 

дистанційної комунікації на користь клієнта іншого банку в 

операційний час

-

До 15 шт. в місяць (включно) 

платежів входить до вартості 

щомісячної комісії за розрахунково-

Вихідний платіж клієнта ПУМБ на користь клієнта іншого банку  за 

допомогою засобу дистанційної комунікації в операційний час 

(утримується з відправника платежу за кожний платіж)

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 -

В залежності від суми:                                                                                                                                                              

• від 0 до 100 000,00 грн. - 1,5 UAH

• від 100 000,01 грн. - 12 UAH

10

Вихідний платіж з рахунку клієнта ПУМБ на користь іншого клієнта 

ПУМБ за допомогою засобу дистанційної комунікації в операційний 

час (утримується з відправника платежу за кожний платіж, якщо не 

зазначене інше)

Не стягується

цілодобові платежі                                                                                    

на користь клієнтів ПУМБ через Інтернет-банкінг;

СМС Banking,                                                                                         

щоб контролювати стан рахунку 24/7;

Не стягується

140 UAH

Не стягується

Не стягується

Не стягується

Не стягується

9

-

Не стягується



Операції з готівкою

11
Зарахування готівкових коштів на рахунок клієнта, який 

обслуговується у даному відділенні «РЦ» / відділенні ПУМБ11 

0,2% від суми

(в валютах 1 групи4)

0,3% від суми 

(в валютах не 1 групи4)

0,1% від суми

min 10 UAH

12 Зняття готівкових коштів з рахунку7, 8 2% від суми 1,00% від суми

Корпоративна картка

13 Виконання операцій з карткою (на рік):

14
• кожна наступна картка типу MasterCard Debit Business Standard 

Instant PayPass Chip Card

Експортно - імпортні операції

15 Купівля іноземної валюти за гривню до 11-00                                                                      

16 Продаж іноземної валюти до 11-00                                                                                            

Зарплатний проект

17
Зарахування коштів на рахунки співробітників клієнта в рамках  

зарплатного проекту
- Не стягується
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b2b.pumb.ua Тарифи діють з  03.04.2023 р.

Одна картка MasterCard Debit Business Standard Instant PayPass Chip 

Card  входить до вартості щомісячної комісії за розрахунково-касове 

обслуговування пакету послуг

100 UAH 

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.

0,3% від суми5

0,2% від суми5

Під зняттям готівкових грошових коштів з рахунку слід розуміти зняття коштів з поточного рахунку за чеком

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 засобами дистанційної комунікації розуміються системи електронно-розрахункового обслуговування «Клієнт-Банк» та «ІНТЕРНЕТ - БАНКІНГ». За 

підключення клієнта до засобу дистанційної комунікації 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.

https://b2b.pumb.ua/

