«Затверджено»
Додаток №6 до Рішення Тарифного комітету №37
Від 31.07.2017
Починають діяти з 08.08.2017

Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк»
ТАРИФНИЙ ПАКЕТ «Преміум Капітан»
для фізичних осіб, що мають посвідчення особи моряка (Примітки 5-14)

1. ОСНОВНІ ПРОДУКТИ
№
1.1.

1.1.1.
1.2.
1.3.

1.3.1.

Послуга
Обслуговування тарифного пакету
«Преміум Капітан» (надалі –
«Тарифний пакет»):
- для фізичних осіб - приватних
клієнтів, які мають статус «Преміум»
та посвідчення особи моряка
Обслуговування поточного рахунку
Обслуговування карткового рахунку
`Premium World`( MasterCard World)
для основної картки та 1 (однієї)
додаткової картки
Незнижувальний залишок по
картковому рахунку `Premium World`
(MasterCard World)

Іноземна
валюта

Національна
валюта

USD 8 / EUR 8

UAH 150

Коментарі

Примітка п.1

не встановлюється

Примітка п.2

не встановлюється

Примітка п.3
Інші тарифи по обслуговуванню – згідно
стандартних тарифів

Згідно тарифів на операції з платіжними
картками «Premium World» міжнародної
платіжної системи MasterCard WorldWide

2. ДОДАТКОВІ ПРОДУКТИ
№

Іноземна
валюта

Послуга

Національна
валюта

Коментарі

Платіжні картки

2.1.

Обслуговування карткового рахунку
Visa Gold /MasterCard Gold/ MAY
MasterCard Gold/ MAY MasterCard Gold
PayPass/ MasterCard Gold PayPass
для основної дебетної карти
(Примітка п. 3)

2.1.1.

Незнижувальний залишок по
картковому рахунку Visa Gold
/MasterCard Gold/MAY MasterCard
Gold/ MAY MasterCard Gold PayPass/
MasterCard Gold PayPass

2.2.

Плата за користування кредитним
лімітом встановленим до дебетових
карток у пакеті

2.3.

Обслуговування карткового
Visa Virtuon (Примітка п. 3)

2.4.

Обслуговування карткового рахунку
Кредитна картка MasterCard Gold
PayPass

2.5.

65 USD / 50 EUR

500 грн.

Плата не встановлюється

рахунку

Обслуговування карткового рахунку та
картки «OTP Tickets Travel Card»
або
Обслуговування карткового рахунку
картки «Global Auto Card»

не встановлюється

не встановлюється

Інші тарифи по обслуговуванню – згідно
стандартних тарифів

35 грн.

Тариф діє для карток, відкритих до
01.06.2016 року.
Інші тарифи по обслуговуванню – згідно
стандартних тарифів
Відкривається один картковий рахунок на
вибір клієнта.

не встановлюється
та

Обслуговування карткового рахунку
«Картка
моряка»
міжнародної
платіжної
системи
MasterCard
WorldWide
Система дистанційного управління рахунками
2.7.
Обслуговування системи OTP Smart з
SMS-автентифікацією (Примітка п.4):
2.6.

2.8.

Тариф діє для карток, відкритих до
01.06.2016 року.
До карткового рахунку відкривається
дебетна карта Visa Gold /MasterCard
Gold PayPass/MAU MasterCard Gold/ MAU
MasterCard Gold PayPass – одна на вибір
Інші тарифи по обслуговуванню – згідно
стандартних тарифів

Заміна Генератора паролів у зв’язку із
закінченням терміну дії

не встановлюється

не встановлюється

Згідно стандартних тарифів

Інші тарифи по обслуговуванню згідно
стандартних тарифів
Картковий
рахунок
відкривається
держателю Тарифного пакету
Інші тарифи по обслуговуванню згідно
стандартних тарифів
Картковий
рахунок
відкривається
держателю Тарифного пакету
Інші комісії – згідно тарифів на
обслуговування у системі «OTP Smart»
Комісія сплачується лише у випадку
закінчення терміну дії Генератора
паролів (який зазначено на його
зворотній стороні).
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Офіційні довідки
2.9.
Надання офіційної довідки:
- по всіх видах рахунків
- про офіційний курс гривні щодо
іноземних валют, встановлений НБУ
- про підтвердження здійснення
операції приймання готівки від
фізичних осіб на користь юридичних
осіб (клієнтів інших банків)

не встановлюється

3. РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ (Примітки 6, 7, 8)
№
3.1.

Послуга
Видача готівки з поточного або
ощадного рахунку фізичної особи

Іноземна
валюта
0.35% від суми
(мін. 3 грн.)

Національна
валюта
1.0% від суми
(мін. 3 грн.)

Коментарі
Комісія не сплачується у разі
здійснення видачі коштів, що
видаються у валюті, в якій були
внесені (зараховані) на рахунок:
- через депозитний банкомат (Cashin),
- знаходились на поточних та
депозитних рахунках до моменту
вступу в дію комісії за видачу готівки
з поточного рахунку,
- через касу відділень,
- зарахованих на поточний або
ощадний рахунок доходів (процентів)
за вкладами та за залишками коштів
на поточних рахунках,
- через міжнародні платіжні системи.
Застереження:
Першочергово
здійснюються операції видачі готівки
без утримання комісії, в сумі коштів
що були зараховані на рахунок
вищезазначеними шляхами.

4. ДОДАТКОВІ БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ
Послуга
4.1.

4.2.

Операції з цінними
паперами КУА
«ОТП Капітал»:
Відкриття рахунку у цінних
паперах
Абонентська плата (плата за
ведення рахунку у цінних паперах)
Зберігання цінних паперів
Цілодобова підтримка клієнтів через
«Premium Call Center Priority Services»

4.3

Укладення Пенсійного контракту з ОТП
«Пенсія»

4.4

Оренда депозитного сейфу

4.5

Надання сервісної карти Priority Pass

Іноземна
валюта
-

Національна
валюта
-

Коментарі

*Тариф поширюється на відкриття
двох рахунків
Дані тарифи застосовується у разі
наявності на рахунку у цінних паперах
виключно цінних паперів ІСІ під
управлінням ТОВ «КУА «ОТП Капітал».

Не встановлюється
Не встановлюється
-10% від стандартної вартості

Не встановлюється

Послуга надається у разі наявності
вільного сейфу на відділенні
Карта надається за умови підписання
відповідної заяви клієнтом.
Плата за візит до зали очікування згідно
тарифів на операції з платіжними картками
«Premium World» міжнародної платіжної
системи MasterCard WorldWide

5. НЕБАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ ТА СЕРВІСИ
Індивідуальні сервіси
5.1.
Оренда окремого приміщення (кімнати)
для проведення переговорів, укладання
угод тощо.

-50%

Плата за одну годину, сплачується в
касі Банку згідно стандартних тарифів

Примітки:
1) Плата стягується щомісячно шляхом списання з карткового рахунку. Обов’язковою умовою для підключення до Тарифного пакету є відкриття
або наявність у клієнта діючого карткового рахунку MasterCard Premium World, відкритого в АТ «ОТП Банк». Тарифний пакет відкривається для
осіб, які мають посвідчення особи моряка та мають щомісячний дохід за контрактом від 5 000 (П’ять тисяч,00) доларів США/Євро.
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2) Обслуговування поточного рахунку включає: відкриття рахунку, видача виписок по рахунку безпосередньо власнику рахунку, видача дублікату
виписки по рахунку (надається за окремим письмовим запитом власника рахунку), закриття рахунку, зарахування готівки на рахунок, обробка
готівки (перерахунок готівки при зарахуванні на рахунок), приймання готівки від фізичних осіб на користь АТ «ОТП Банк», розрахунки зі списання
та зарахування коштів по рахунках одного клієнта в мережі Банку (погашення заборгованості по кредитах, погашення заборгованості за
платіжними картками), вхідні перекази в мережі АТ «ОТП Банк», вхідні та вихідні перекази за кредитами, отриманими від нерезидентів (у разі
наявності ліцензії НБУ)
3) Обслуговування карткового рахунку включає: відкриття, закриття, переоформлення рахунку, виконання операцій за розрахунками та інше.
Додаткова картка може бути наступних типів: чипова картка PayPass або картка-стікер.
4) Обслуговування в системі OTP Smart включає послугу підключення.
5) Інші послуги, які не включені до Тарифного пакету здійснюються за стандартними тарифами відповідного продукту для фізичних осіб, що
затверджені АТ «ОТП Банк».
6) Комісія сплачується в гривні за курсом НБУ на дату здійснення операції. У випадку відсутності або недостатності у клієнта коштів у гривні для
сплати комісії, клієнт доручає Банку здійснити продаж іноземної валюти клієнта на МВРУ згідно вимог чинного законодавства за існуючими
Тарифами та утримати гривневий еквівалент вказаної комісії за рахунок коштів, одержаних від продажу валюти.
7) Вихідні перекази для фізичних осіб резидентів та нерезидентів виконуються з урахуванням обмежень встановлених нормативними
документами НБУ.
8) Комісії сплачуються в момент здійснення операції. Комісії, які зазначені для операцій в іноземній валюті, сплачуються в гривнях за курсом
НБУ на день здійснення операції.
9) Банківські операції проводяться за умови наявності у фізичної особи паспорту, або документу що його замінює, якщо інше не передбачено
чинним законодавством України та посвідчення особи моряка (паспорту моряка).
10) При закритті Тарифного пакету всі рахунки та послуги, що відкриті та/або обслуговуються в рамках Тарифного пакету, переходять на умови
обслуговування згідно стандартних тарифів відповідних продуктів для фізичних осіб, що затверджені АТ «ОТП Банк».
11) При закритті карткового рахунку та/або всіх поточних рахунків, що відкриті та/або обслуговуються в Тарифному пакеті, за ініціативи клієнта
або за ініціативи АТ «ОТП Банк» дія Тарифного пакету припиняється.
12) Перелік послуг та розмір комісій, що входять до Тарифного пакету, можуть бути змінені чи доповнені виключно АТ «ОТП Банк» в
односторонньому порядку. Перелік послуг та сервісів розширюється по мірі запровадження АТ «ОТП Банк» нових послуг та сервісів. Про зміни
в Тарифному пакеті АТ «ОТП Банк» повідомляє Клієнта шляхом розміщення інформації в загальнодоступних для клієнтів місцях в установах
АТ «ОТП Банк» за 7 (сім) календарних днів до застосування нових умов Тарифного пакету.
13) Банк має право припинити Пакетне обслуговування Клієнта у випадку несплати Клієнтом вартості Пакета по закінченню одного місяця з
моменту останньої повної оплати.
14) Тарифний пакет також мають можливість відкрити дружини моряків, за умови надання в Банк свідоцтва про шлюб та посвідчення особи
моряка (паспорту моряка) чоловіка.

Банк:
П.І.Б Менеджера: _______________
Підпис:________________________

Клієнт:
П.І.Б. Клієнта:________________
Підпис:____________________

Дата підключення до Пакету: ____________
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