Умови обслуговування пакету послуг «всеКАРТА»
ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАКЕТА ПОСЛУГ
• відкриття карткового рахунку
• випуск 2 карток (іменні/неіменні/віртуальна)
• випуск віртуальної картки при відкритті пакета через мобільний додаток ПУМБ Online
• SMS-банкінг
• Інтернет-банкінг ПУМБ Online
Тип картки на власника рахунку або довірену особу

всеКАРТА (UAH)

БЕЗКОШТОВНО

Visa Rewards PayWave/
Mastercard World PayPass Debit

ПОПОВНЕННЯ РАХУНКУ
Через касу ПУМБ, термінал ПУМБ, безготівково

БЕЗКОШТОВНО

ЗНЯТТЯ ГОТІВКИ
З ВИКОРИСТАННЯМ КАРТКИ
• у банкоматах будь-яких банків на території України
• у касах ПУМБ для рахунків, відкритих для виплати заробітної плати
працівникам бюджетних установ
• у касах ПУМБ

• у касах інших банків на території України
• у касах і банкоматах за межами України

БЕЗКОШТОВНО

БЕЗКОШТОВНО
2 транзакції на календарний місяць у сумі
менше ніж 500 000,01 UAH, понад – 1,5%
1,5%
1,5% + екв. 4 USD
оплата у гривнях за курсом НБУ на дату
оплати комісії

БЕЗ ВИКОРИСТАННЯ КАРТКИ
• у касах ПУМБ

1,5 %

ВИКЛЮЧЕННЯ
• у разі зняття коштів, які були зараховані за договором строкового депозиту фізичної особи
протягом 30 днів
• для рахунків, відкритих для виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ

БЕЗКОШТОВНО

• у разі виплати залишків коштів за рахунками на користь спадкоємців

ПЕРЕКАЗИ КОШТІВ
В ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГУ ПУМБ ONLINE
• на картки будь-якого українського банку
БЕЗКОШТОВНО
• на рахунки, відкриті в ПУМБ
• на рахунки в іншому банку

0,5% (min 3 UAH, max 500 UAH)

У ВІДДІЛЕНІ ПУМБ
• на рахунки, відкриті в ПУМБ
• на рахунки в іншому банку

БЕЗКОШТОВНО
1,5 %

ЗА ДОПОМОГОЮ ІНШИХ СЕРВІСІВ¹
з картки ПУМБ на картку будь-якого українського банку

0,5 %

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ
Випуск і річне обслуговування додаткової картки Visa Rewards PayWave/Mastercard World PayPass Debit
(іменна або неіменна)

50 UAH

¹ Сервіси переказу коштів, окрім сервісів ПУМБ, розташованих за адресами https://online.pumb.ua, https://www.pumb.ua, https://payhub.com.ua.
Повний перелік операцій наведено в тарифах АТ «ПУМБ» на обслуговування фізичних осіб з якими можна ознайомитись на сайті банку за адресою
https//www.pumb.ua. Інформація актуальна станом на 18.10.2022. АТ «ПУМБ». Банківська ліцензія НБУ №8 від 06.10.2011 р. Державна реєстрація банків №73
від 23.12.1991 р.

