“Затверджено”
Додаток № 1 до
Рішення Тарифного Комітету № 59 від «09»листопада 2017 р., вступає в дію з «01»грудня 2017р.

АТ «ОТП Банк»

Тарифи на банківські послуги для фізичних осіб-підприємців, приватних нотаріусів та адвокатів *
Операційний час Банку щодо приймання документів для здійснення переказів у безготівковій формі в національній валюті на
паперових носіях
Операційний час Банку щодо приймання платежів у національній валюті за системаю Клієнт-Інтернет-Банкінг "OTP online"
Операційний час Банку щодо приймання внутрішньобанківських платежів у національній валюті за системаю Клієнт-ІнтернетБанкінг "OTP online"

з 9:30 до 13:00
з 9:00 до 16:30
з 9:00 до 17:30*
* Для переказів, які виконуються Банком в автоматичному режимі - цілодобово (за
винятком періоду недоступності систем Банку, пов`язаної із закриттям операційного дня)

Обідня перерва

з 13:00 до 14:00

Операції денної каси виконуються

з 9:30 до 16:30 (без обідньої перерви)

Операції денної каси подовженого дня виконуються
Порядковий
номер

1

Код
тарифу

ПОТОЧНІ РАХУНКИ

1.1. Відкриття одного рахунку.

з 16:30 до 19:00
Іноземна валюта

Національна валюта

75 грн.

100 грн. за місяць

2

1.2.

Ведення функціонуючого рахунку.

Закриття поточного рахунку в національній/іноземній валюті
за ініціативою клієнта.

3

1.6.

4

Комісія за обслуговування та закриття неактивного
поточного/ощадного рахунку в національній/іноземній
1.7.
валюті за ініціативою Банку згідно з умовами Договору
банківського рахунку

5
6

Надання довідок:
1.6.1. Надання довідки про стан та рух коштів за рахунком
(поточним, депозитним)
1.6.1. Надання довідки про підтвердження здійснення касової
операції або розрахункової операції

100 грн.

500 грн.

Коментарі
• Комісія сплачується одноразово при відкритті першого рахунку в кожній Установі
Банку (тут і надалі під Установою Банку мається на увазі Регіональне відділення/
Відділення/ Головний офіс АТ ОТП Банку тощо).
• Комісія включає надання однієї довідки щодо відкриття рахунків.

• Перелік операцій, що включені до вартості ведення функціонуючого рахунку
викладений у Примітці 1.
• Комісія утримується за обслуговування всіх рахунків Клієнта незалежно від
кількості рахунків в кожній Установі Банку.
• Комісія утримується Банком щомісяця в останній робочий день поточного місяця.
• Комісія утримується у разі наявності руху коштів за рахунком/ами Клієнта
протягом місяця (окрім операцій по списанню Банком винагороди за надані послуги та
нарахування відсотків на залишок коштів на рахунку та / або виконання платіжних
вимог на підставі рішень відповідних державних органів, якщо такі проводилися). У
разі наявності руху коштів за рахунком/ами Клієнта у період, починаючи з дня
утримання комісії і до останнього дня цього самого місяця, то комісія за цей період
буде утримуватись наступного місяця.
• У разі недостатності коштів на рахунку на кінець поточного місяця для сплати
комісії, заборгованість має бути сплачена до останнього робочого дня наступного
місяця. При відсутності на рахунку коштів у розмірі, необхідному для сплати комісії,
Банк надає Клієнту відповідний лист на сплату наданих послуг/виконаних операцій.
Клієнт зобов’язаний сплатити необхідну суму протягом строку, зазначеного у такому
листі. Надання Банком листа не позбавляє Банк права списати суми винагороди у разі
надходження коштів на рахунок Клієнта.
Комісія сплачується при закритті рахунку/рахунків в кожній Установі Банку (тут і
надалі під Установою Банку мається на увазі Регіональне відділення/ Відділення/
Головний офіс АТ ОТП Банку тощо).
Комісія не стягується у випадку закриття рахунку/рахунків при зміні
прізвища/імені/по батькові клієнта, за умови відкриття нового рахунку в даній
Установі банку.
Комісія включає надання однієї довідки щодо закриття рахунків.
Комісія стягується при закритті рахунку (за кожний рахунок, в межах залишку на
рахунку, але не більше 500 грн.)
Примітка 9.
Примітка 10.

75 грн. (за кожний примірник)

• Примітка 5.

30 грн. (за кожний примірник)

• Примітка 5.

1.6.1. Надання письмової довідки за формою Клієнта

200 грн. (за кожний примірник)

1.6.1. Надання довідки про відсутність заборгованості за кредитом

50 грн. (за кожний примірник)

Довідка надається українською мовою. Кожен додатковий примірник, виданий
російською або англійською мовою, тарифікується, як інший примірник довідки.
Примітка 2.
• Примітка 5.

9

1.6.1. Надання довідки про стан заборгованності за кредитом, рух
коштів по кредитному рахунку

100 грн. (за кожний примірник)

• Примітка 5.

10

Надання офіційної довідки Банку про суму нарахованих
1.6.1. відсотків по вкладним/поточним рахункам та утриманих
податків з нарахованих відсотків за період

150 грн.

Довідка надається українською мовою. Довідка за кожен календарний рік
тарифікується, як нова довідка.

11

Надання довідок, пов'язаних з розрахунково-касовим
обслуговуванням Клієнтів, видача дублікатів касових
документів, розрахункових довідок, довідок - підтвердженнь
1.2.1.
касових операцій та інших документів, що знаходяться в
архіві, фізичним особам-підприємцям по рахунках, які були
закриті в Установі Банку на момент надання довідки.

150 грн.

• Довідка надається за окремим письмовим запитом власника рахунку.
• Примітка 2.

12

Термінове (протягом 1-го робочого дня) надання власнику
1.2.4. рахунку довідок, пов’язаних з розрахунково-касовим
обслуговуванням.

150 грн.

7
8

20 грн. - 1- 20 сторінок
13

1.2.6.

Надання виписок по рахунках на паперових носіях.

100 грн. - 21-100 сторінок

150 грн. - 101 та більше сторінок

14

15

1.4.

1.1.1.

Видача дублікатів: касових документів; розрахункових
довідок; довідок-підтвердженнь касових операцій та інших
дублікатів документів; надання виписок/дублікатів виписок
на паперових носіях строком давності від 1 року.

Переведення поточних рахунків на обслуговування до іншої
Установи Банку за письмовим зверненням Клієнта

150 грн.

200 грн.

• Довідка надається за окремим письмовим запитом власника рахунку у разі
отримання банком запиту до 12-00.
• Примітка 2.
• Виписка надається за окремим письмовим запитом власника рахунку за період не
більше 1 року з моменту здійснення операцій за рахунком.
Примітка 2

• Довідка/Виписка/Дублікат надається за окремим письмовим запитом власника
рахунку.
• Примітка 2.
• Комісія утримується тільки у разі, якщо здійснюється переведення всіх рахунків
Клієнта при збереженні номерів цих рахунків та за умови, що Клієнт продовжує
обслуговуватись у іншій Установі Банку на умовах діючого Договору РКО на момент
такого переведення.
• Переведення поточних рахунків Клієнта здійснюється виключно у рамках однієї

області.
• Комісія сплачується одноразово не пізніше дня технічного переведення рахунків до
іншої Установи Банку.

Сторінка 1

16

17

18

Порядковий
номер
19

20

21

22

Управління рахунками:
Вихідні платежі за допомогою договірного списання з
1.5.4.2. поточного рахунку клієнта з метою здійснення регулярних
платежів (Standing Order)
Внутрішньобанківські платежі за допомогою договірного
1.5.4.3. списання з поточного рахунку клієнта з метою здійснення
регулярних платежів (Standing Order)

-

-

Надання послуги смс-інформування по операціям за
1.8.
поточними рахунками

Код
тарифу

ОПЕРАЦІЇ З ГОТІВКОЮ

Видача готівки з рахунку:
2.1. • видача банкнот,

• видача монет/обмін банкнот на монети/обмін монет на
банкноти
2.1.2.
за попереднім замовленням

Обмін банкнот одного номіналу на банкноти іншого номіналу
2.1.3.
за попереднім замовленням.

2.2. Зарахування готівки на рахунок.

• Умови надання послуги визначаються додатковою угодою/ Заявою між Клієнтом та
Банком.
• Комісія утримується за кожний платіж в момент здійснення операції.
• Умови надання послуги визначаються додатковою угодою/Заявою між Клієнтом та
комісія не встановлюється Банком.
*
*Тариф діє для Заяв, укладених з 02.10.2017 року.
20 грн.

• Послуга надається на підставі письмової заяви від Клієнта.
• Комісія утримується Банком щомісяця в останній робочий день поточного місяця
протягом періоду, в якому для Клієнта діяла послуга.
• Комісія утримується незалежно від кількості рахунків в кожній установі Банку.

10 грн.

Іноземна валюта

Національна валюта

1,5% суми

1% суми
якщо кількість монет не
перевищує 1000 штук –
50,00 грн;
якщо загальна кількість
монет перевищує 1000
штук - 0.05 грн. за одну
монету

-

-

0,3% суми

комісія не
встановлюється

комісія не встановлюється

Коментарі

• Для сум, що перевищують 10 000,00 (десять тисяч) гривень (для монети - на будь-яку
кількість) необхідно повідомити Банк за один робочий день до дня отримання/обміну
готівки.
• Послуги з видачі/обміну монети передбачено виключно для національної валюти.
• Примітка 3.
• Примітка 4.

• Необхідно повідомити Банк за один робочий день до дня здійснення обміну.
• Послуги з видачі монети передбачено виключно для національної валюти.
• Примітка 3.
• Примітка 4.

Приймання готівки:

23

24

2.3.1. • перерахунок готівки при зарахуванні на рахунок,

2.3.1.1.

• перерахунок готівки у вигляді монет при зарахуванні
на рахунок

0,5% суми

0,3% суми
(мін. 5 грн.)

-

0.3% від суми, якщо
монети сортовані;
5% від суми, якщо
монети не сортовані.

25

2.3.3.

• перерахунок готівкових коштів при зарахуванні на рахунок,
відкритий в іншій Установі Банку.

-

0,3% суми
(мін. 5 грн.)

26

2.3.5.

Зарахування готівкових коштів на поточний рахунок через
сервіс ATM CASH-IN у мережі банкоматів Банку

-

комісія не встановлюється

27

Зарахування готівкових коштів на корпоративний картковий
2.3.6. рахунок через сервіс ATM CASH-IN у мережі банкоматів
Банку

-

комісія не встановлюється

• Комісії, які зазначені для операцій в іноземній валюті стягуються в гривнях за курсом
НБУ на день здійснення операції (за операцією повернення коштів в іноземній валюті,
отриманих на відрядження, але не використаних, комісія не утримується).
• Примітка 3.

• Тариф застосовується у разі необхідності перерахунку значної кількості
монет (більше 1 000 шт.).
• Необхідно повідомити Банк за один робочий день до дня перерахунку
• Послугу з перерахунку монети передбачено виключно для національної
валюти.
• Примітка 3.
• Комісія сплачується у випадку приймання готівкових коштів в Установі Банку, у якій
Клієнту не відкрито поточного рахунку.
• Послуга спрямована лише на приймання готівкових коштів наступного походження:
торгівельна виручка від проданих товарів та наданих послуг; депонування зарплати;
повернення відрядних; повернення коштів, отриманих для купівлі товарів, оплати
послуг; повернення надлишково отриманої зарплати; консульський збір; погашення
позики (суди); зворотня фінансова допомога; та лише у випадку, якщо готівкові
кошти надходять від представника Клієнта, якому належить поточний рахунок.

• Послуга надається тільки фізичним особам - підприємцям.

Приймання готівки від суб'єктів господарювання та фізичних осіб на користь інших суб'єктів господарювання:

28

2.6.1.

При наявності Договору між Банком та суб'єктом
господарювання – отримувачем платежу.

-

0,3% від суми платежу
(мін. 10 грн.)

Без наявності Договору
29

2.6.2. на користь Клієнтів мережі Банку

-

30

2.6.3. на користь Клієнтів інших уповноважених Банків

-

Порядковий
номер

Код
тарифу

ПЕРЕКАЗИ

Іноземна валюта

• В призначенні платежу необхідно чітко вказувати вид платежу або джерело
походження готівкових коштів.
• Комісія сплачується в момент здійснення операції згідно з умовами Договору
(готівкою через касу Банку або шляхом договірного списання з рахунку Клієнта).

0,5% від суми платежу
(мін. 10 грн.)
1,5% від суми платежу
(мін. 10 грн.)
Національна валюта

Коментарі

Вхідні перекази

32

33

3.1.2. • на вимогу,

3.1.4.

• вхідні валютні перекази у межах банків Групи ОТП (OTP
Express).

50 грн.

комісія не
встановлюється

Вихідні перекази
А. Перекази в іноземній валюті

Сторінка 2

-

• Комісія сплачується окремо за кожний переказ.
• Зарахування переказів "на вимогу" можливе тільки для переказів у доларах США,
євро та російських рублях.
• Перекази "на вимогу" зараховуються з датою валютування, зазначеною у
платіжному документі, за умови отримання покриття від банка-кореспондента
після 15:00 але не пізніше 16-30 на дату валютування .
• Вхідні перекази "на вимогу" виконуються за запитом Клієнта.
• Примітка 2; Примітка 3; Примітка 4.

-

• Перекази у межах Групи ОТП здійснюються при перерахуванні коштів з рахунку
платника у банку Групи ОТП на рахунок отримувача коштів у банку Групи ОТП.
• Перекази зараховуються до 15:00 на дату валютування, зазначеною у платіжному
документі.
• Примітка 4.

• стандартні валютні перекази в дол.США та інших
іноземних валютах,
34

0,15% суми переказу,
мін. 25 дол.США; макс.
200 дол.США.

3.2.

• стандартні валютні перекази в Євро,

0,15% суми переказу,
мін. 25 євро;
макс. 200 євро

• Дата валютування для стандартних валютних переказів: день отримання
платіжного документу + 2 робочі дні, за умови отримання платіжного документу
Банком до 15:00.
За умови отримання платіжного документу Банком з 15:00 до 16:00 сплачується
додаткова комісія 300 грн.(Примітка 2).
• Примітка 3.
• Примітка 4.
• Застереження до тарифів
• Термінові валютні перекази в доларах США виконуються датою валютування
“сьогодні”, за умови отримання платіжного документу Банком до 12:00. За умови
отримання платіжного документу Банком з 12:00 до 16:00 сплачується додаткова
комісія 300 грн. (Примітка 2).
• Термінові валютні перекази в євро та російських рублях виконуються датою
валютування “завтра”, за умови отримання платіжного документу Банком до 13:00.
За умови отримання платіжного документу Банком з 13:00 до 16:00 сплачується
додаткова комісія 300 грн. (Примітка 2).
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• термінові валютні перекази в дол.США та інших іноземних 0,2% суми переказу мін.
3.2.1. валютах,
30 дол.США, макс. 250
дол. США

-

0,2% суми переказу мін.
30 євро, макс.
250 євро

-

3.2.5.1.

• термінові валютні перекази в Євро з датою валютування
«сьогодні».

• Термінові валютні перекази в валютах інших, ніж долари США, євро та російські
рублі виконуються:
- як термінові, датою валютування «завтра», за умови здійснення платежу за
рахунок власних коштів у відповідній валюті та отримання платіжного документу
Банком до 13:00. За умови отримання платіжного документу Банком з 13:00 до 16:00
сплачується додаткова комісія 300 грн. (Примітка 2);
- датою валютування «день отримання платіжного документу + 2 робочі дні» за
умови здійснення платежу за рахунок купівлі коштів у відповідній валюті та
отримання платіжного документу Банком до 13:00. За умови отримання платіжного
документу Банком з 13:00 до 16:00 сплачується додаткова комісія 300 грн. (Примітка
2).
• Примітка 3.
• Примітка 4.
• Застереження до тарифів
• Термінові валютні перекази у євро з датою валютування «сьогодні» виконуються за
умови отримання платіжного документу Банком до 11:00.
• Примітка 3.
• Примітка 4.
• Застереження до тарифів

Вихідні валютні перекази OTP Express у межах банків групи ОТП
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5 дол. США

-

10 дол. США

-

-

1,5 грн. за платіжний
документ

• платіжний документ на електронних носіях за умови його
отримання Банком з 16:30 до 17:30;

-

1,5 грн.за платіжний
документ + 0,1% суми
переказу, мін. 20 грн.;
макс. 800 грн.

• платіжний документ на паперових носіях за умови його
отримання протягом операційного часу;

-

20 грн. за платіжний
документ

-

20 грн.за платіжний
документ + 0,5% суми
переказу, мін. 20 грн.;
макс. 800 грн.

3.2.9. • стандартні валютні перекази OTP Express,

3.2.10. • термінові валютні перекази OTP Express.

• Перекази у межах Групи ОТП здійснюються при перерахуванні коштів з рахунку
платника у банку Групи ОТП на рахунок отримувача коштів у банку Групи ОТП.
• Дата валютування для стандартних переказів у межах Групи ОТП: день отримання
платіжного документу + 2 робочі дні, за умови отримання платіжного документу
Банком до 12:00. За умови отримання платіжного документу Банком з 12:00 до 16:00
сплачується додаткова комісія 300 грн.
• Дата валютування для термінових переказів у межах Групи ОТП: день отримання
платіжного документу Банком, за умови отримання платіжного документу Банком
до 11:00.
• Примітка 2, Примітка 3, Примітка 4.

Б. Перекази в національній валюті
39

3.2.2.

40

3.2.2.1.

41

3.2.
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• платіжний документ на електронних носіях за умови його
отримання протягом операційного часу;

• платіжний документ на паперових носіях за умови його
3.2.2.2.
отримання Банком з 14:00 до 15:00;

3.2.8.

Розрахунки у національній валюті за зовнішньоекономічними
контрактами через ЛОРО рахунки банків-нерезидентів.

-

Внутрішньобанківські перекази

44

3.3. Внутрішньобанківські перекази на електронних носіях.

комісія не
встановлюється

45

Внутрішньобанківські перекази коштів фізичних осіб3.3.1. підприємців на власні (приватні) поточні рахунки в
національній валюті на паперових носіях.

-

46

3.3.2. Внутрішньобанківські перекази на паперових носіях.

комісія не
встановлюється

Інші послуги по переказам

• Перекази в національній валюті виконуються у день їх отримання - за умови
одержання Банком платіжного документу на паперовому носії до 13.00 або для п.
3.2.2.2. - з 14:00 до 15:00.
• Перекази в національній валюті виконуються у день їх отримання - за умови
одержання Банком електронного платіжного документу до 16.30 або для п. 3.2.2.1. - з
16:30 до 17: 30 .
• Платіжні документи в національній валюті, отримані Банком після операційного
часу, виконуються наступного робочого окрім платежів, для яких на вимогу Клієнта
застосовується комісія згідно п.п. 3.2.2.1. та 3.2.2.2.
• Примітка 2 щодо п.п. 3.2.2.1. та 3.2.2.2.
• Примітка 3.

• Перекази в національній валюті виконуються у день їх отримання - за умови
одержання Банком платіжного документу на паперовому носії до 13.00. За умови
0,1% суми переказу мін.
отримання платіжного документу Банком з 13:00 до 16:00 сплачується додаткова
250 грн., макс. 1500 грн.
комісія 300 грн.
• Примітка 2.
Внутрішньобанківські перекази виконуються у день їх отримання з урахуванням
наступних умов:
• у разі отримання платіжних доручень у національній валюті на електронних носіях з
0:01 до 22:00 для переказів, які виконуються Банком в автоматизованому режимі;
• у разі отримання платіжних доручень у національній валюті на електронних носіях з
0:00 до 17:30 для переказів, які потребують контролю зі сторони співробітника
Банку;
• у разі отримання платіжних доручень в іноземній валюті на електронних носіях з
9:00 до 16:00.
комісія не встановлюється
Внутрішньобанківські перекази виконуються наступного робочого дня з урахуванням
наступних умов:
• у разі отримання платіжних доручень у національній валюті на електронних носіях з
22:01 до 0:00 для переказів, які виконуються Банком в автоматичному режимі.
Виконання таких платежів починається безпосередньо після відкриття у системі
нового операційного дня Банку;
• у разі отримання платіжних доручень у національній валюті на електронних носіях з
17:31 до 00:00 для переказів, які потребують контролю зі сторони співробітника
Банку.
• Внутрішньобанківські перекази виконуються у день їх отримання з урахуванням
наступних умов:
- отримання платіжних доручень національній валюті на електронних носіях з 9:30
комісія не встановлюється
до 15:00;
- отримання платіжних доручень в іноземній валюті на електронних носіях з 9:00 до
16:00.
• Внутрішньобанківські перекази виконуються у день їх отримання з урахуванням
наступних умов:
- отримання платіжних доручень у національній валюті на паперових носіях з 9:30
20 грн. за платіжний
до 15:00;
документ
- отримання платіжних доручень в іноземній валюті на паперових носіях з 9:30 до
16:00.
• Комісія не стягується, якщо переказ здійснюється між власними рахунками Клієнта
або на користь Банку.

Сторінка 3
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Відправка запиту на повернення переказу за письмовим
3.4.1.
зверненням Платника.

Надання банку отримувача коштів, уточнених даних щодо
реквізитів отримувача/платника коштів (в т.ч. номера
3.5.1 рахунку та/або коду) отримувача за письмовим зверненням
Клієнта.

Інформування банку отримувача коштів щодо уточнення
3.5.2 платником інформації, зазначеної у реквізиті "Призначення
платежу" за письмовим зверненням Клієнта.

50

3.6. Розшук переказів, за письмовим зверненням Клієнта.

51

3.7. Надання копії вхідного / вихідного SWIFT- повідомлення.

Порядковий
номер

Код
тарифу

КОНВЕРСІЙНІ ОПЕРАЦІЇ

25 дол. США

50 грн.

25 дол. США

50 грн.

25 дол. США

50 грн.

25 дол. США

50 грн.

25 грн.

-

Іноземна валюта

Національна валюта
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Продаж іноземної валюти:
4.1.1. • з датою валютування “СПОТ”,
4.1.2. • з датою валютування “сьогодні”,

0,2% суми
0,4% суми

54

4.1.3. • з датою валютування “завтра”,

0,3% суми

55

4.1.4.

• продаж іноземної валюти з датою валютування “сьогодні”
на умовах "терміново".

0,5% суми

Купівля іноземної валюти:

56
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Порядковий
номер

4.2. Купівля іноземної валюти.

4.3.

Код
тарифу

Послуга з купівлі іноземної валюти за іншу іноземну валюту
за заявою Клієнта.

ДОКУМЕНТАРНЕ ІНКАСО

0,5% суми

0,3% суми

Іноземна валюта

Національна валюта

• Додатково стягується комісія банків кореспондентів та банку-отримувача коштів
(див. Застереження до Тарифів).
• Примітка 3; Примітка 4.
• Підлягає сплаті за уточнення по кожному здійсненому переказу.
• Комісія не утримується, якщо уточнення даних за письмовим зверненням Клієнта
стосується внутрішньобанківських переказів у національній та іноземних валютах.
• Додатково стягується комісія банків кореспондентів та банку-отримувача коштів
(див. Застереження до Тарифів).
• Примітка 3; Примітка 4.

• Підлягає сплаті за інформування по кожному здійсненому переказу.
• Клієнт зобов`язаний самостійно забезпечити погодження з отримувачем коштів
уточнення інформації у реквізиті "Призначення платежу".
• Комісія не утримується, якщо інформування за письмовим зверненням Клієнта
стосується внутрішньобанківських переказів у національній та іноземних валютах.
• Додатково стягується комісія банків кореспондентів та банку-отримувача коштів
(див. Застереження до Тарифів).
• Примітка 3; Примітка 4.
• Додатково стягується комісія банків кореспондентів та банку-отримувача коштів
(див. Застереження до Тарифів).
• Примітка 3; Примітка 4.
• Примітка 3.
• Формування повідомлення для валютних переказів з комісією BEN можливе тільки у
дату валютування.
Коментарі
• Комісія сплачуються в гривнях та розраховуються, виходячи з суми продажу,
перерахованої за міжбанківським курсом.
• Обов'язковий продаж іноземної валюти здійснюється Банком виключно на умовах
"сьогодні".
• Заяви про продаж іноземної валюти приймаються Банком до 11:30.
• Примітка 3.
• Заяви про продаж іноземної валюти приймаються Банком до 10:00.
• За умови виконання заяви, кошти від продажу в гривневому еквіваленті
зараховуються на поточний рахунок Клієнта в два етапи у співвідношенні 70/30, а
саме:
- 70% коштів від продажу зараховуються на поточний рахунок Клієнта до 11-00
поточного дня;
- 30% коштів від продажу зараховуються на поточний рахунок Клієнта протягом
операційного часу поточного дня.
• Примітка 3.
• Комісія сплачуються в гривнях та розраховуються, виходячи з суми купівлі,
перерахованої за міжбанківським курсом.
• Заява про купівлю іноземної валюти приймається Банком до 11:30.
• Примітка 6
• Примітка 7
• Комісія розраховується від суми купівлі іноземної валюти та сплачується в гривнях
за курсом НБУ.
• Заяви про купівлю іноземної валюти за іншу іноземну валюту приймаються банком:
- за операціями з купівлі іноземної валюти 1-ї групи Класифікатора (визначення
відповідно до постанови НБУ №34 від 04.02.1998) до 15:00;
- за операціями з купівлі іноземної валюти 2-ої групи Класифікатора (визначення
відповідно до постанови НБУ №34 від 04.02.1998) до 11:30.
• Операція здійснюється за курсом, встановленим Банком на момент проведення
операції.
• Примітка 3

Коментарі

0,15% суми, мін. 50 дол. США макс. 400 дол. США
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6.1.1. Прийняття документів на інкасо (експорт).

59

6.1.2. Зміна умов документарного інкасо.

60

6.1.3. Відправка документів до інкасуючого банка (експорт).

61

6.1.4. Авізування документарного інкасо (імпорт).

• Оплата комісій здійснюється протягом 3-х Банківських днів з дати надання рахунку
(але не пізніше останнього робочого дня поточного місяця) в національній валюті за
0,15% суми, мін. 50 дол. США макс. 400 дол. США курсом НБУ.

62

6.1.5. Здійснення платежу за імпортним інкасо.

0,1% суми, мін. 25 дол. США макс. 150 дол. США

63

6.1.6.

Порядковий
номер

Код
тарифу

Видача документів за імпортним інкасо проти платежу та/або
акцепту.
ДОКУМЕНТАРНІ АКРЕДИТИВИ

40 дол. США
60 дол. США

50 дол. США

Іноземна валюта

Національна валюта

Експортні акредитиви/отримані акредитиви:
64
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7.1.2. Авізування акредитиву.

7.1.2.1. Авізування збільшення суми акредитиву.
Підтвердження акредитиву за умови перерахування 100 %
суми покриття.
Підтвердження акредитиву без перерахування 100% суми
7.1.4.
покриття.
7.1.5. Авізування інших змін умов акредитиву.
Попередня перевірка документів по акредитиву за
7.1.6. письмовою вимогою Клієнта, якщо АТ «ОТП Банк» є
виконуючим банком.
7.1.3.
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7.1.7. Перевірка документів по акредитиву.

71

7.1.8.

72

7.1.9. Обробка документів з розбіжностями щодо умов акредитиву.

73

Попередня перевірка документів за письмовою вимогою
Клієнта, якщо АТ «ОТП Банк» не є виконуючим банком.

7.1.10. Ануляція акредитиву.

0,15% від максимальної суми з урахуванням
толерансу, мін. 50 дол. США макс. 500 дол. США
0,15% від максимальної суми акредитиву з
урахуванням толерансу, мін. 50 дол. США макс. 500
дол. США
0,5% річних, мін. 100 дол. США
За домовленістю
50 дол. США за кожне авізування змін
100 дол. США за кожний комплект документів
0,2 % суми, мін. 100 дол. США макс. 1500 дол.
США
0,2 % суми, мін. 100 дол. США макс. 1500 дол.
США
50 дол. США за кожний комплект документів
30 дол. США

Сторінка 4

Коментарі

Імпортні акредитиви / надані акредитиви:
Відкриття акредитиву на основі 100% грошового покриття з
боку клієнта /Збільшення суми акредитиву на основі 100%
грошового покриття з боку Клієнта.
Відкриття акредитиву без 100% грошового покриття з боку
Клієнта.
Зміна умов акредитиву.
Перевірка документів по акредитиву.

0,25 % від максимальної суми з урахуванням
толерансу, мін. 50 дол. США макс. 1500 дол. США
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7.2.2.

75

7.2.2.*

76
77

7.2.3.
7.2.4.

78

7.2.6. Обробка документів з розбіжностями щодо умов акредитиву.

50 дол. США за кожний комплект документів

79
80

7.2.7. Ануляція акредитиву.
7.2.8. Здійснення платежу за акредитивом.
Інші операції за документарними акредитивами:
7.3.1. Переказ трансферабельного акредитиву.
7.3.2.
Акцепт трат, негоціація.
7.3.3.
Виконання функцій рамбурсуючого банку з наданням
7.3.5. рамбурсного зобов’язання за умови перерахування 100 %
суми покриття.
Виконання функцій рамбурсуючого банку з наданням
7.3.6. рамбурсного зобов’язання без перерахування 100 % суми
покриття.
Обробка та передача документів за експортними
7.3.7.
акредитивами.
Обробка та передача документів за імпортними
7.3.8.
акредитивами.
Зменшення суми резервного акредитиву на підставі
7.3.9. документів, наданих аплікантом (якщо передбачено умовами
резервного акредитиву).
Здійснення запитів/ розслідувань по акредитивах на вимогу
7.3.10.
Клієнта.

30 дол. США
0,1% суми, мін. 25 дол. США макс. 150 дол. США
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88
Порядковий
номер
89
90

Код
тарифу

ГАРАНТІЇ

Надання гарантії на основі 100% грошового покриття з боку
8.1. Клієнта /Збільшення суми гарантії на основі 100% грошового
покриття з боку Клієнта.
Надання/ збільшення суми гарантії під інші види
8.1.1.
забезпечення.
Підготовка тексту гарантії, забезпеченої 100% грошовими
коштами клієнта.

91

8.1.4.

92

8.3.

93
94

8.4.
8.5.

95

8.6.

96

8.7.

97

8.8.

98

Зменшення суми гарантії, наданої на підставі документів,
8.9. отриманих від принципала (якщо таке зменшення
передбачено умовами гарантії).

Порядковий
номер

99

Порядковий
номер

100

101

102
103

Код
тарифу

9.5.

Код
тарифу

За домовленістю
50 дол. США за кожне повідомлення
0,2 % суми, мін. 100 дол. США макс. 1500 дол.

0,2% суми,мін. 50 дол. США макс. 2000 дол. США
За домовленістю
0,5% річних, мін. 100 дол. США

За домовленістю
60 дол. США за кожний комплект документів
15 дол. США за кожний комплект документів
50 дол. США за кожне зменшення
10 дол. США за кожний запит

Іноземна валюта

Національна валюта

0,1% суми гарантії/суми збільшення за місяць або
його частину,
• Оплата комісії здійснюється не пізніше дати надання гарантії в національній валюті
мін. 40 дол. США макс. 1000 дол. США
за курсом НБУ або на умовах, визначених договором.
За домовленістю
20 дол. США

ДЕПОЗИТИ

Обслуговування депозитного рахунку по продукту "Вклад на
вимогу "Активний" для фізичних осіб-підприємців

20 дол. США за кожне зменшення

Іноземна валюта

Національна валюта

0.2% від сумми перерахування з депозитного на
поточний рахунок

СИСТЕМА КЛІЄНТ-ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ
Іноземна валюта
"OTP online"
Підключення до системи Клієнт-Інтернет-Банкінг "OTP online"

Випуск сертифікату для доступу в систему новому
10.1.11.
Користувачу з самостійним встановленням системи.

50 грн.

150 грн.

10.7. Підключення в системі додатку "Автоклієнт".
Підключення / перепідключення одного робочого місця до
10.1.1. системи з виїздом спеціаліста Банку, в т.ч. по іншим
питанням роботи системи.

300 грн.

10.5.
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Порядковий
номер
108
109
110
111

Виготовлення таємного ключа на апаратному носії
криптографічного захисту (токені).
Надання доступу до системи Клієнт-Інтернет-Банкінг «OTP
10.8. online клієнт (легкий)» новому Користувачу з самостійним
підключенням системи.

400 грн. в т.ч. ПДВ
600 грн. в т.ч. ПДВ
100 грн. в т.ч ПДВ

Комісія утримується в момент здійснення операції.
Комісія сплачується за кожну операцію окремо.
Комісія утримується з Поточного рахунку Клієнта в національній валюті.
Сума комісій за обслуговування депозитного рахунку в іноземній валюті
розраховується в гривнях за офіційним курсом НБУ на дату перерахування коштів з
депозитного рахунку на Поточний рахунок Клієнта.
Коментарі
• Комісія сплачується за кожний випущений сертифікат новому Користувачеві, який
зазначений в заяві Клієнта за вказаними Банком реквізитами готівкою через касу
Банку або безготівковим переказом.
• Комісія оплачується не пізніше дня випуску сертифікату.
• Зміна сертифікату на вимогу Клієнта, окрім зміни сертифікату у зв’язку із
закінченням строку дії сертифікату.
• Зміна доступу - підключення / відключення нових рахунків, модулів тощо.
• Комісія сплачується готівкою через касу Банку або безготівковим переказом за
вказаними Банком реквізитами за кожний наданий сертифікат не пізніше дня випуску
сертифікату.
• Комісія сплачується одноразово при підключені додатку.
• Примітка 2.
• Комісія сплачується не пізніше дня підключення / перепідключення одного робочого
місця до системи та включає випуск/зміну одного сертифікату для доступу в систему.

• Включає:
- Виїзд спеціаліста;
- Підготовку рекомендацій щодо усунення виявлених недоліків.
• Примітка 3.

120 грн.

10.6.

Код
ІНШІ ПОСЛУГИ
тарифу
11.1. Продаж бланків векселів.
11.2. Оформлення грошових чекових книжок.
Підтвердження проведених платежів щодо сплати держмита,
11.11. судового збору, за інформаційно-технічне забезпечення
процесу.
Оформлення платіжного доручення в національній або
іноземній валюті на паперовому носії

Коментарі

Національна валюта

120 грн.

Зміна сертифікату для діючого Користувача на вимогу
10.1.10. Клієнта / зміна доступу до рахунків для діючого
Користвувача на вимогу Клієнта.

• перевірка одного робочого місця;
• перевірка двох робочих місць;
• перевірка третього та кожного наступного рабочого місця.
106

• Оплата комісій здійснюється у разі підготовки проекту тексту гарантії і ненаданні
клієнтом документів для випуску гарантії в національній валюті за курсом НБУ.

Авізування умов гарантії отриманої. / Авізування збільшення
0,15% суми, мін. 50 дол. США макс. 500 дол. США
суми гарантії отриманої.
20 дол. США за кожне повідомлення
Зміна умов гарантії наданої.
20 дол. США
Ануляція гарантії за вимогою Клієнта.
Підтвердження аутентичності гарантії, отриманої Клієнтом
• Оплата комісій здійснюється протягом 3-х Банківських днів з дати надання рахунку
20 дол. США
безпосередньо від банку-гаранта.
(але не пізніше останнього робочого дня поточного місяця) в національній валюті за
20 дол. США, за кожне авізування змін
Авізування змін умов гарантії отриманої.
курсом НБУ.
70 дол. США
Обробка та передача претензії/документів до банку-гаранта.

Оцінка інформаційної безпеки робочого місця Клієнта з
встановленим програмним забезпеченням системи КлієнтІнтернет-Банкінг "OTP online":
105

Коментарі

комісія не встановлюється

Іноземна валюта

• Дозволяє переглядати інформацію по рахунках без виконання операцій в системі.

Національна валюта

15 грн. в т.ч. ПДВ
50 грн.

Коментарі
• Державне мито сплачується Клієнтом окремо.
• За кожний примірник.

20 грн.

• Примітка 2.

10 грн. (за один платіжний документ в трьох
примірниках)

• Примітка 5.

Сторінка 5

112

113

Розрахунково-касове обслуговування карткового зарплатного
13.31. проекту
Оформлення змін в стандартний шаблон банківського
11.23. договору, що пов'язаний з розрахунково-касовим
обслуговуванням

за домовленістю

1 800 грн.

• Розмір та порядок сплати комісії визначаються умовами відповідного Договору про
обслуговування зарплатного проекту з використанням міжнародних платіжних
пластикових карток.
• Комісія сплачується однарозово по факту підписання договору.

* Фізичні особи-підприємці, нотаріуси та адвокати бізнес-лінії "Роздрібний бізнес";
1. Надання виписок по рахунку в електронній формі засобами системи Клієнт-Інтернет-Банкінг "OTP online", засвідчених електронним цифровим підписом уповноваженої особи Банку, який накладається та
використовується Банком у відповідності до вимог чинного законодавства України ; надання додатків у паперовій формі до виписок з рахунку; вхідні стандартні перекази в національній валюті (зараховуються
в день їх надходження, але не раніше дати валютування, зазначеної у платіжному документі); вхідні стандартні перекази в іноземній валюті (зараховуються з датою валютування, зазначеною у платіжному
документі, за умови отримання покриття від банку-кореспондента до 15:00. на дату валютування, решта переказів зараховується наступного робочого дня після настання дати валютування); надання бланків
карток із зразками підписів; надання довідок власнику рахунку про відкриття та закриття рахунку, довідок, пов’язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням власнику рахунку (протягом 3-х робочих днів) у
т.ч. щодо: підтвердження надходжень на рахунок Клієнта, (окрім довідок, комісія за надання яких сплачується окремо згідно Тарифів на банківські послуги для фізичних осіб-підприємців, приватних нотаріусів
та адвокатів у п 1.6.1., 1.2.1.,1.2.4. , 1.2.6 ., 1.4.).
2. Комісія сплачується за кожний виданий/оформлений документ / проведений переказ готівкою через касу Банку або безготівковим переказом за вказаними Банком реквізитами не пізніше дня отримання
документу/проведення операції.
3. Комісії можуть сплачуватися в момент здійснення операції готівкою через касу Банку або безготівковим переказом за вказаними Банком реквізитам, або шляхом договірного списання з рахунку Клієнта.
4. Комісії сплачуються в українських гривнях за курсом НБУ на дату здійснення операції.
5 . Комісія сплачується в момент надання послуги. Кількість примірників вказується клієнтом у листі-запиті. Довідки оформлюються протягом 3-х робочих днів від дати надання до Банку листа-запиту від
Клієнта.
6. Операція здійснюється відповідно до "Порядку купівлі корпоративними Клієнтами та Клієнтами - представниками малого та середнього бізнесу АТ "ОТП Банк" безготівкової іноземної валюти за гривні на
Міжбанківському валютному ринку України з подальшим її переказом згідно Платіжного доручення в іноземній валюті".
7 . У разі купівлі іноземної валюти за дорученням Клієнта, Банк, згідно вимог чинного законодавства України, нараховуватиме, утримуватиме та сплачуватиме суму збору на обов’язкове державне пенсійне
страхування від імені та за рахунок Клієнта. Клієнт у заяві на купівлю іноземної валюти повинен зазначити про те, що він доручає Банку, перерахувати до Пенсійного фонду України суму збору на обов’язкове
державне пенсійне страхування з операції купівлі іноземної валюти у розмірі, передбаченому чинним законодавством України на момент здійснення відповідної операції.
8. Заява про купівлю іноземної валюти виконується Банком у день її отримання за умови надання Клієнтом напередодні до 15-00 Інформаційного повідомлення щодо купівлі іноземної валюти та належним чином
оформленого пакету документів, що є підставою для здійснення операції купівлі іноземної валюти, який відповідає вимогам чинного законодавства.
У разі купівлі іноземної валюти на погашення заборгованості за кредитом або відсотками по кредиту/акредитиву/гарантії перед АТ «ОТП Банк», на оплату витрат на відрядження співробітників Клієнта,
Інформаційне повідомлення Клієнтом до Банку не надається. Документи, надання яких з боку Клієнта передбачено за такими операціями, надаються Клієнтом до Банку – не пізніше 11:00 дня подання Заяви про
купівлю іноземної валюти.
9. Неактивним вважається поточний/ощадний рахунок, за яким протягом 1 року чи більше не проводились такі операції: зарахування коштів, зняття готівки, безготівкова оплата товарів та послуг (за
виключенням операцій щодо оплати послуг Банку чи погашення будь-яких зобов’язань Клієнта перед Банком, а також зарахування на поточний/ощадний рахунок нарахованих Банком процентів), безготівкове
перерахування коштів, та залишок на якому не перевищує 500 грн. або еквівалент за офіційним курсом НБУ для рахунків у іноземній валюті. З поточних/ощадних рахунків в іноземній валюті комісія стягується у
валюті рахунку для подальшого продажу на МВРУ та зарахування на рахунок доходів банку в національній валюті. Комісія стягується у розмірі, визначеному цим Тарифом. Якщо залишок коштів на рахунку на
день закриття рахунку менший, ніж розмір комісії, встановлений цим Тарифом, то комісія стягується у розмірі залишку коштів на рахунку. Банк має право не стягувати комісію, визначену цим Тарифом. При
надходжені коштів на рахунок після списання комісії рахунок не закривається.
10. Ощадний рахунок - депозитний рахунок по продукту "Вклад на вимогу "Активний"/ "Вклад на вимогу "Вільний" для фізичних осіб-підприємців
11. Заява - Заява про надання Банківської послуги (отримання послуг РКО), на підставі якої клієнт приєднався до публічного Договору про надання Банківських послуг фізичним особам-підприємцям та іншим
самозайнятим особам.
Примітки до розділів Документарне Інкасо, Докумментарні Акредитиви, Гарантії:
• Комісія за кожне повідомлення з використанням систем SWIFT/TELEX становить – 5 дол. США. Оплата здійснюється протягом 3-х Банківських днів з дати надання рахунку (але не пізніше останнього
робочого дня поточного місяця) в національній валюті за курсом НБУ.
• Cума комісій за операції в іноземній валюті оплачується резидентами в гривнях за курсом НБУ на дату здійснення платежу.
• Комісії можуть сплачуватися готівкою через касу Банку або безготівковим переказом за вказаними Банком реквізитам, або шляхом договірного списання з рахунку Клієнта.
• Оплата комісій здійснюється протягом 3-х Банківських днів з дати надання рахунку (але не пізніше останнього робочого дня поточного місяця) в національній валюті за курсом НБУ або на умовах, визначених
договором.
Застереження до Тарифів:
• Банк надає Клієнту виписки по Рахунку у електронній формі, засвідчені електронним цифровим підписом уповноваженої особи Банку, який накладається та використовується Банком у відповідності до
вимог чинного законодавства України. Надання виписок по Рахунку у паперовій формі здійснюється за окремим запитом Клієнта з оплатою згідно Тарифів Банку.
Електронний цифровий підпис, який проставляється на виписках по Рахунку у електронній формі за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису та підтверджує, що виписки по Рахунку в
електронній формі є первинним документом згідно вимог чинного законодавства України.
• Під терміном «Банківський день» та/або "Робочий день" за текстом даного документа розуміється день, протягом якого Банк здійснює обслуговування Клієнтів.
• Операції післяопераційної каси виконуються до 10:00 з датою валютування "наступний робочий день". Післяопераційний час каси Банку встановлюється для кожної Установи Банку окремо.
• У випадку якщо будь-яке положення даних Тарифів протирічить умовам підписаного Договору, перевага надається положенню, зазначеному в Тарифах.
• Окрім послуг Банку Клієнтом також сплачуються будь-які комісії, штрафи та/або збори банків-кореспондентів та банку-отримувача коштів. Компенсація Банку, сплачених комісій банкамкореспондентам та/або банку отримувача платежу в іноземній валюті з деталізацією комісійних OUR становить: в євро - 20 євро за платіж; в російських рублях - 20 російських рублів за платіж; в
доларах США та інших валютах - 20 доларів США за платіж. Комісія сплачується в гривнях за курсом НБУ на день проведення відповідної операції.
• Окрім послуг Банку Клієнтом також сплачуються телекомунікаційні, телеграфні, кур’єрські та поштові витрати. Такі витрати сплачуються Клієнтом з урахуванням ПДВ.
• Напередодні святкових і неробочих днів, які визначені законодавством, операційний час Банку щодо приймання платежів у національній валюті за системою Клієнт-Інтернет-Банкінг "OTP online" може
бути скорочений, про що Банк додатково інформує Клієнтів засобами системи Клієнт-Інтернет-Банкінг "OTP online" та/або шляхом розміщення інформації в загальнодоступних для клієнтів місцях в
Установах Банку.
• Вчасна доставка SMS-повідомлень не може бути гарантована Банком, оскільки вона залежить від декількох чинників, таких як: трафік в мережі мобільного зв'язку, місцезнаходження мобільного
телефону Клієнта в межах досяжності, у роумінгу, а також чи ввімкнений мобільний телефон Клієнта. Банк не є оператором мобільного зв'язку, і тому не може гарантувати доставку SMS-повідомлень.
Банк докладає всіх зусиль для сприяння швидкому усуненню збоїв у роботі послуги SMS-інформування.
Клієнт визнає, що на доставку SMS-повідомлення у будь-який час можуть несприятливо вплинути проблеми з мережею мобільного зв'язку, форс-мажорні обставини, включаючи без обмеження втручання в
площу покриття мережі. Банк не несе відповідальності перед Клієнтом за будь-яку втрату, пошкодження або витрати, понесені Клієнтом прямо або побічно, в результаті будь-яких труднощів, що
виникли у провайдера послуг мобільного зв'язку Клієнта.
Примітка.
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