
     «Затверджено» 
Додаток № 1 до Рішення Тарифного Комітету №68 від 10.10.2021 

Починають діяти з 25.10.2021 
 
 

Тарифний пакет Private Banking «Elite Persona Річний» 

№ Послуга ТАРИФ  Коментарі 

1. 

Обслуговування тарифного пакету Private Banking «Elite Persona Річний» 
(надалі – «Тарифний пакет») 

 
5 500 грн. 

Комісія сплачується щорічно шляхом списання з карткового 
рахунку в кінці місяця підключення до Тарифного пакета.   

10 000 грн.* 

Додаткова плата за обслуговування тарифного пакету при 
наявності відкритого карткового рахунку та преміальної картки 
Visa Infinite у UAH та / або в USD та/або EUR. Комісія 
сплачується щорічно шляхом списання з карткового рахунку в 
кінці місяця відкриття карткового продукту Visa Infinite.   
* Плата не стягується за умови наявності строкового вкладу 
від 1 000 000 грн строком від 180 днів. 

І. КЛАСИЧНІ БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ 

1. Поточний рахунок Іноземна валюта Національна валюта  

1.1. 

Обслуговування поточного рахунку: 
- Відкриття та закриття рахунку,  
- Обробка готівки (перерахунок готівки при зарахуванні на рахунок),  
- Приймання готівки від фізичних осіб на користь OTP Bank, розрахунки зі 
списання та зарахування коштів по рахунках одного клієнта в мережі OTP 
Bank (погашення заборгованості по кредитах, погашення заборгованості 
за платіжними картками),  
- Вхідні перекази в мережі OTP Bank, вхідні та вихідні перекази за 
кредитами, отриманими від нерезидентів (у разі наявності ліцензії НБУ) 

 
 
 
 
 
 

Тариф не встановлюється 

 

1.2. 

Видача готівки з поточного або ощадного рахунку фізичної особи  

0.8% від суми 
(мін. 15 грн.) 

0.8% від суми (мін. 
15 грн.)* 

Комісія не сплачується у разі здійснення видачі: 
- зарахованих на поточний рахунок через касу відділень, 
- зарахованих на поточний або ощадний рахунок доходів 
(процентів) за вкладами та за залишками коштів на поточних 
рахунках, 
- суми строкових депозитів, виплачених на поточний рахунок, 
- коштів, що надійшли на поточний рахунок через міжнародні 
платіжні системи. 
Застереження: Першочергово здійснюються операції видачі 
готівки без утримання комісії, в сумі коштів що були 
зараховані на рахунок вищезазначеними  шляхами. 
*У разі зняття довіреною особою власника рахунку готівкових 
коштів з поточного або ощадного рахунку в національній 
валюті сплачується додаткова (окрім комісії п.1.2. Тарифів) 
комісія в розмірі 1 % від суми операції. 

1.3. 

Перевірка документів у разі видачі готівкових коштів з поточного або 
ощадного рахунку Клієнта: 
 
- у сумі більше 150 тис. грн, що надійшли на рахунок Клієнта з рахунку 
ФОП цього Клієнта, відкритого в іншому банку; 
 
- у сумі більше 2 000 000 грн, що були зараховані на рахунок Клієнта 
від повернення або надання фінансової допомоги від юридичної 
особи, що обслуговується  в іншому банку; 
 
- у сумі більше  2 000 000 грн, що були зараховані на рахунок Клієнта 
від повернення або надання фінансової допомоги з рахунку юридичної 
особи, відкритого в АТ «ОТП БАНК». 

 
 

0.8 % від суми зняття 
 
 
 

0.8 % від суми зняття 
 
 
 

0.3% від суми зняття 

Комісія не сплачується у разі здійснення видачі коштів з 
поточного рахунку, що раніше були розміщені на строковому 
депозиті в Банку. 

1.4. 

Вихідні перекази з поточного або ощадного рахунку, що ініціюються  
клієнтом шляхом подання розрахункових документів: 
- з типом комісії SHA або BEN для переказів в іноземній валюті 
 
 
 
- з типом комісії OUR для переказів в іноземній валюті 
 

0.8% від суми 
переказу (мін. 
500 грн. макс. 

3500 грн.) 
 
 

0.8% від суми 
переказу (мін. 
500 грн. макс. 

3500 грн.) 
+600 грн. 

0.8% від суми 
переказу (мін. 15 
грн. - макс. 2000 

грн.) 

а) перекази в нац. валюті виконуються у день їх отримання, 
за умови  одержання Банком  платіжного документу  протягом 
операційного часу;  
б) валютні  перекази в доларах США виконуються  датою 
валютування “сьогодні”, за умови отримання платіжного 
документу протягом операційного часу (примітка п. 16); 
в) валютні  перекази в євро виконуються  датою валютування 
“сьогодні”, за умови отримання платіжного документу до 
15.00 за Київським часом (примітка п. 16); 
г) валютні  перекази (інші ніж в доларах США та євро) 
виконуються датою валютування «наступний робочий день», 
за умови отримання платіжного документу до 15.00 за 
Київським часом 
д) примітки п. 10, п. 16 Типових тарифів на РКО для фізичних 
осіб. 

1.5. 

Вихідні перекази з поточного або ощадного рахунку в мережі Банку, що 
ініціюються клієнтом шляхом подання розрахункових документів: 
 
- в межах власних рахунків клієнта 
 
 
- на рахунки інших клієнтів 

 
 
 

5 грн. 
 
 

0.25% суми 
переказу (мін. 
15 грн. макс. 

250 грн.) 

 
 
 

5 грн. 
 
 

0.25% суми 
переказу (мін. 15 

грн. макс. 250 грн.) 

Комісія сплачується для платежів на поточні, ощадні та 
карткові рахунки фізичних осіб та на  поточні рахунки 
юридичних осіб. 
Комісія не сплачується:  
- у випадках відміни сплати комісії за певним продуктом або 
акційними умовами згідно відповідного рішення Тарифного 
комітету; 
- для операцій поповнення поточних рахунків з метою 
погашення діючого кредиту (в тому числі будь-яких боргових 
зобов’язань) в  АТ «ОТП БАНК». 
Комісія сплачується в гривні за курсом НБУ на дату 
здійснення операції 

1.6. 

Перевірка документів для здійснення переказу за кордон: 
1.6.1. На підставі е-ліміту НБУ*: 
- на власний рахунок за кордон 
- на користь іншої особи за кордон 
- на поточний рахунок нерезидента - юридичної особи, відкритий в 
України (крім інвестиційного рахунку)** 
- на купівлю цінних паперів, облік яких здійснюється на рахунку 
Депозитарної установи в іноземній фінансовій установі (OTP Bank Plc). 
 
1.6.2. На суму, що перевищує 50 000 євро (не на підставі е-ліміту НБУ), 
або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за крос-курсом НБУ 
через національну валюту на день здійснення операції, або якщо пакет 
документів потребує додаткового вивчення*** 
1.6.3. Термінова перевірка документів (до 8 робочих годин) 

 
 

1 500 грн. 
5 000 грн. 
5 000 грн. 

 
 

500 грн. 
 

0.8% від суми 
переказу 

 
 

3 000 грн. 

 
 
 
 

5 000 грн. 
 
 
 
 

--- 

Комісія утримується додатково до комісій, вказаних в п.1.3-1.4 
*комісія сплачується в день подання документів на розгляд в 
Банк  
**з метою виконання власних зобов’язань перед 
нерезидентом за договором страхування життя 
*** комісія сплачується за перевірку документів окремо для 
кожного переказу 

1.7. 

Приймання платіжних банкнот іноземної валюти з незначними ознаками 
зношення 

1.5% - 
Для операцій з поповнення карткових рахунків, поточних 
рахунків з метою розміщення депозиту на строк від 180 днів або 
купівлі ОВДП в АТ «ОТП БАНК». Комісія сплачується в гривні 
за курсом НБУ на дату здійснення операції 

2. Обслуговування платіжних карток 

2.1.  Основні продукти:   

2.1.1. Обслуговування карткового рахунку та преміальної картки World Elite UAH  Тариф не встановлюється  

2.1.2. 
Плата за користування кредитним лімітом встановленим до дебетної 
картки World Elite UAH 

Тариф не встановлюється 
 

2.2. Додаткові продукти:   



2.2.1. 
Обслуговування карткового рахунку та преміальної картки World Elite у 
валюті (в USD та /або EUR)   Тариф не встановлюється 

Не більше одного рахунку в кожній валюті. Інші тарифи по 
обслуговуванню згідно стандартних тарифів по картці МС 
World Elite  

2.2.2. 
Обслуговування карткового рахунку та преміальної картки Visa Infinite в 
UAH та/або USD та /або EUR 

Згідно з Тарифами на операції з 
платіжними картками Visa Infinite 

Картковий рахунок відкривається держателю Тарифного 
пакету 

2.2.3. 
Винагорода Банку за переказ коштів на інший рахунок, відкритий у Банку, 
без використання картки 

Тариф не встановлюється 

Примітка: Тариф діє лише у випадку переоформлення 
карткового рахунку та при зміні одного тарифного пакету 
Private Banking на інший тип пакету Private Banking. У всіх 
інших випадках використовується стандартний тариф по 
картці МС World Elite. 

3.  Операції з безготівковими банківськими металами   

3.1. 

Обслуговування першого та кожного наступного поточного рахунку у 
банківських металах: 

- Відкриття рахунку, 
- Видача виписок по рахунку безпосередньо власнику рахунку, 
- Видача дублікату виписки по рахунку (надається за окремим письмовим 

запитом власника рахунку), 
- Закриття рахунку 

Тариф не встановлюється  

3.2. Надання довідок  Тариф не встановлюється Довідка надається українською / англійською мовою. 

4. 

Надання офіційної довідки та виписок за період   держателю Тарифного 
пакету  та/ або додатковим держателям карток MasterCard World Elite : 
- по всім видам рахунків 
- про офіційний курс гривні щодо іноземних валют, встановлений НБУ  
- на підтвердження здійснення операції приймання готівки від фізичних 
осіб на користь юридичних осіб (клієнтів інших банків) 

Тариф не встановлюється 
 

 

5.  

Оформлення довіреності або заповідального розпорядження: 
- на розпорядження рахунками, в т.ч. на Банк 
- на користування та розпорядження індивідуальним сейфом 
- заповідальне розпорядження 
- здійснення операцій по платіжних картках через Private Banking Call 
Сenter 

Тариф не встановлюється 
 

 

6. Надання дублікату будь-якого правочину/документу з Банком Тариф не встановлюється  

7. 

Конверсійні операції: 
Продаж валютних коштів з датою валютування “сьогодні” 
Купівля валютних коштів 
Конверсійні операції: 
 - безготівкова іноземна валюта / іноземна валюта  
 - готівкова іноземна валюта / іноземна валюта 
 
Продаж валютних коштів клієнта для сплати банківської комісії 

 
0.25% суми 
0.25% суми 

-  за курсом банку , який встановлюється 
головним офісом 
- за крос-курсом НБУ через національну 
валюту на день здійснення операції +2%* 
 - тариф не встановлюється 

Комісійні сплачуються в гривнях та розраховуються, 
виходячи з суми продажу купівлі, перерахованої за 
міжбанківським курсом. 
Комісійні не сплачуються при продажу валюти для купівлі 
ОВДП 
Комісійні не сплачуються при купівлі валюти для конвертації 
кредитів в іноземній валюті в гривню. 
Комісія не утримується у разі купівлі валюти для погашення 
кредитної заборгованості (планові, прострочені та дострокові 
платежі) 
*Комісія сплачується в гривнях за курсом НБУ на дату 
здійснення операції. 

8.  
Проведення операцій з купівлі/продажу іноземної валюти на умовах 
"форвард" з поставкою іноземної валюти або без її поставки (оформлення 
документів). 

0.15% суми 

• Для надання послуги укладається спеціальна угода з 
Банком. 
• Мінімальна сума угоди становить не менше 1 млн. грн. в 
еквіваленті за курсом НБУ на дату укладання угоди. 
• Комісія розраховується від суми купівлі/продажу іноземної 
валюти та сплачується в день підписання документів для 
проведення операцій з купівлі/продажу іноземної валюти на 
умовах "форвард" в національній валюті за курсом, що 
зафіксований в кожній угоді. 
• Комісія сплачується за кожну угоду. 

ІІ. ДОДАТКОВІ БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ 

1. Цілодобова підтримка клієнтів Private Banking через Call Center Private Banking 

2. 
Оренда депозитного сейфу -25% від стандартної вартості Послуга надається у разі наявності вільного сейфу на 

відділенні 

3. 

Випуск картки з персональним номером  2 500 грн.* Послуга надається на підставі письмового запиту від Клієнта 
із зазначенням необхідного номеру карти (на вибір Клієнта 
можна встановити останні чотири цифри номеру картки), 
якщо такий номер не використаний для інших карток 
*Випуск однієї картки Visa Infinite - безкоштовно 

4. 
Обслуговування системи дистанційного управління рахунками «OTP 
SMART» (з генератором паролів або з SMS-автентифікацією) 

Тариф не встановлюється 
Інші комісії –  згідно тарифів на обслуговування у системі 
«OTP Smart» 

5. Послуги інкасації  за спеціальним тарифом  

6. Депозитарні послуги Банку  

6.1. 
 
Відкриття рахунку у цінних паперах 

Резиденти Нерезиденти  

Тариф не встановлюється 

6.2. 
Абонентська плата (плата за ведення рахунку у цінних паперах) Згідно зі стандартними тарифами на 

депозитарні послуги* 
*Тариф не встановлюється щодо цінних паперів ПІФ (пайових 
інвестиційних фондів) під управлінням ТОВ «ОТП Капітал» 

6.3. 
Зберігання цінних паперів Згідно зі стандартними тарифами на 

депозитарні послуги* 
*Тариф не встановлюється щодо цінних паперів ПІФ (пайових 
інвестиційних фондів) під управлінням ТОВ «ОТП Капітал» 

6.4. Всі інші депозитарні послуги тарифікуються згідно стандартних тарифів на депозитарні послуги. 
З повним переліком і вартістю депозитарних послуг можна ознайомитись у стандартних тарифах на депозитарні послуги АТ «ОТП БАНК» для фізичних осіб резидентів або 
нерезидентів відповідно. 
Нерезиденти, які бажають оплачувати комісійну винагороду за депозитарні послуги в гривні, надають до Банку відповідний запит, після обробки якого всі нові нарахування 
комісійної винагороди будуть здійснюватися в гривні за офіційним курсом НБУ на дату нарахування. 

7. 
Супроводження операції з купівлі ОВДП / ОЗДП 0,3 % від заг. суми операції* 

*Комісія сплачується в гривнях за курсом НБУ на дату 
здійснення операції 

8 Супроводження операції з купівлі цінних паперів, облік яких здійснюється 
на рахунку Депозитарної установи в іноземній фінансовій установі. 

0,2 % від заг. суми операції* 
*Комісія сплачується в гривнях за курсом НБУ на дату 
здійснення операції 

9 Депозитарний облік та зберігання прав на цінні папери (ЦП) облік яких 
здійснюється на рахунку Депозитарної установи в іноземній фінансовій 
установі  

0,01% від ринкової вартості ЦП, але 
не менше 10 євро на місяць* 

*Комісія сплачується в гривнях за курсом НБУ на дату 
здійснення операції 

10 Зарахування/Списання/Переказ цінних паперів, облік яких здійснюється 
на рахунку Депозитарної установи в іноземній фінансовій установі 

25 євро*    
*Комісія сплачується в гривнях за курсом НБУ на дату 
здійснення операції 

11. 

Перерахування доходів  по цінним паперам, облік яких здійснюється на 
рахунку Депозитарної установи в іноземній фінансовій установі 

0,1% від суми, що перераховується, 
але не менш ніж 25 євро*   

*Тариф застосовується лише для виплати доходів у сумі, що 
перевищує 100 євро.  
Комісія сплачується на підставі квартального рахунку за 
депозитарні послуги відповідно до Договору про 
обслуговування рахунку у цінних паперах (публічного). 

12. 
Надання консультаційних послуг щодо відкриття рахунків за кордоном 15 000 грн. в т.ч. ПДВ 

Консультація надається держателю Тарифного пакету та/ або 
третій особі (члену родини)* 

ІІІ. НЕБАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ ТА СЕРВІСИ  

Додаткові сервіси, що надаються в тарифному пакеті Private Banking «Elite Persona Річний» 

1. Консьєрж-сервіс 

2. MasterCard Lounge – послуга, що надається держателям преміальних карток MasterCard World Elite та надає можливість скористатися послугами бізнес залів MasterCard * 

3. Fast line в зоні вильоту, Fast line в зоні прильоту, Прискорена реєстрація та здача багажу* 

4. Поліс страхування Travel Insurance - безкоштовно 

5. Поліс страхування Travel Insurance  для  третьої особи (члена родини) - за спеціальним тарифом 

6. Поліс страхування Insurance of financial risks до картки Visa Infinite – безкоштовно, до інших карток - за спеціальним тарифом. 

7. Сервіс Key Lounge 

*- Користування сервісами згідно з поточними умовами MasterCard та/або Visa перевірки активності карти, а саме проведення POS операцій. 



ПРИМІТКИ: 

1. Обов’язковою умовою для підключення до Тарифного пакету є відкриття або наявність у клієнта діючого карткового рахунку MasterCard World Elite, відкритого в АТ «ОТП БАНК». 
Тарифний пакет «Elite Persona Річний» починає діяти з наступного банківського дня після підписання заяви Клієнтом на підключення до Тарифного пакету. Комісія за обслуговування 
Тарифного пакету стягується один раз на рік шляхом списання з основного карткового рахунку.  

2. Тарифний пакет, призначений лише для приватних клієнтів-фізичних осіб, які відповідають критеріям сегментації Private Banking. 
3. Перелік послуг, що входять до Тарифного пакету, може бути змінений чи доповнений виключно Банком в односторонньому порядку. Перелік послуг та сервісів розширюється по мірі 

запровадження Банком нових послуг та сервісів. Тариф за користування та обслуговування Тарифним пакетом, може бути змінений через запровадження нових послуг та сервісів, про 
що Клієнта обов’язково повідомляє Персональний менеджер.  

4. Перелік послуг, що не входять до Тарифного пакету, тарифікуються згідно стандартних тарифів Банку, які діють на момент здійснення операції. Банк має право виключно на власний 
розсуд змінювати Тарифи Банку, про що Банк повідомляє Клієнта шляхом розміщення інформації в загальнодоступних для клієнтів місцях в установах Банку за 7 (сім) календарних днів 
до застосування нових Тарифів та/чи Правил Банку. 

5. Вихідні перекази для фізичних осіб резидентів та нерезидентів виконуються з урахуванням обмежень встановлених нормативними документами НБУ. 
6. Комісії сплачуються в момент здійснення операції. Комісії, які зазначені для операцій в іноземній валюті,  сплачуються в гривнях за курсом НБУ на день здійснення операції. 
7. Банківські операції проводяться за умови наявності у фізичної особи паспорту, або документу що його замінює, якщо інше не передбачено чинним законодавством України. 
8. 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». У разі відсутності стандартних тарифів по продукту, рахунки підлягають обов’язковому закриттю. 
9. 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. 
 

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

 
П.І.Б. Клієнта: ______________ 
Підпис: ____________________ 

          П.І.Б Уповноваженої особи: _______ 
          Підпис:________________________ 
 
    Дата підключення до Пакету: ____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Затверджено» 
Додаток № 2 до Рішення Тарифного Комітету №68 від 11.10.2021 

Починають діяти з 25.10.2021 
Тарифний пакет Private Banking «Elite Persona» 

№ Послуга ТАРИФ  Коментарі 
1. 

Обслуговування тарифного пакету Private Banking «Elite Persona» (надалі 
– «Тарифний пакет») 

500 грн. Комісія сплачується щомісячно 

Тариф не встановлюється 

За умови підключення тарифного пакету з щомісячною оплатою та 
здійснення торгівельних операцій в торгівельній мережі та мережі Інтернет 
на суму, що дорівнює або більше 50 000,00 (п’ятдесят тисяч  гривень) за 
поточний місяць з використанням карток відкритих в Тарифному пакеті. 
Примітка п.10 

10 000 грн.* 

Додаткова плата за обслуговування тарифного пакету при наявності 
відкритого карткового рахунку та преміальної картки Visa Infinite у UAH та / 
або в USD та/або EUR. Комісія сплачується щорічно шляхом списання з 
карткового рахунку в кінці місяця відкриття карткового продукту Visa Infinite.   
* Плата не стягується за умови наявності строкового вкладу від 1 000 000 
грн строком від 180 днів. 

І. КЛАСИЧНІ БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ 

1. Поточний рахунок 
Іноземна 
валюта 

Національна 
валюта 

 

1.1. 

Обслуговування поточного рахунку: 
- Відкриття та закриття рахунку,  
- Обробка готівки (перерахунок готівки при зарахуванні на рахунок),  
- Приймання готівки від фізичних осіб на користь OTP Bank, розрахунки зі 
списання та зарахування коштів по рахунках одного клієнта в мережі OTP 
Bank (погашення заборгованості по кредитах, погашення заборгованості 
за платіжними картками),  
- Вхідні перекази в мережі OTP Bank, вхідні та вихідні перекази за 
кредитами, отриманими від нерезидентів (у разі наявності ліцензії НБУ) 

 
 
 
 
 
 

Тариф не встановлюється 

 

1.2. 

Видача готівки з поточного або ощадного рахунку фізичної особи  

0.8% від суми  
(мін. 15 грн.) 

0.8% від суми  
(мін. 15 грн.)* 

Комісія не сплачується у разі здійснення видачі: 
- зарахованих на поточний рахунок через касу відділень, 
- зарахованих на поточний або ощадний рахунок доходів (процентів) за 
вкладами та за залишками коштів на поточних рахунках, 
- суми строкових депозитів, виплачених на поточний рахунок, 
- коштів, що надійшли на поточний рахунок через міжнародні платіжні 
системи. 
Застереження: Першочергово здійснюються операції видачі готівки без 
утримання комісії, в сумі коштів що були зараховані на рахунок 
вищезазначеними  шляхами. 
*У разі зняття довіреною особою власника рахунку готівкових коштів з 
поточного або ощадного рахунку в національній валюті сплачується 
додаткова (окрім комісії п.1.2. Тарифів) комісія в розмірі 1 % від суми 
операції 

1.3. 

Перевірка документів у разі видачі готівкових коштів з поточного або 
ощадного рахунку Клієнта: 
 
- у сумі більше 150 тис. грн, що надійшли на рахунок Клієнта з рахунку 
ФОП цього Клієнта, відкритого в іншому банку; 
 
- у сумі більше 2 000 000 грн, що були зараховані на рахунок Клієнта 
від повернення або надання фінансової допомоги від юридичної особи, 
що обслуговується  в іншому банку; 
 
- у сумі більше  2 000 000 грн, що були зараховані на рахунок Клієнта 
від повернення або надання фінансової допомоги з рахунку юридичної 
особи, відкритого в АТ «ОТП БАНК». 

 
 

0.8 % від суми зняття 
 
 
 

0.8 % від суми зняття 
 
 
 

0.3% від суми зняття 

Комісія не сплачується у разі здійснення видачі коштів з поточного рахунку, 
що раніше були розміщені на строковому депозиті в Банку. 

1.4. 

 

Вихідні перекази з поточного або ощадного рахунку, що ініціюються  
клієнтом шляхом подання розрахункових документів: 
- з типом комісії SHA або BEN для переказів в іноземній валюті 
 
 
- з типом комісії OUR для переказів в іноземній валюті 
 
 
 
 
 
 

0.8% від суми 
переказу 

(мін. 500 грн. 
макс. 3500 грн.) 

 
0.8% від суми 

переказу 
(мін. 500 грн. 
макс. 3500 грн.) 

+600 грн. 

0.8% від суми 
переказу   

(мін. 15 грн. - 
макс. 2000 грн.) 

а) перекази в нац. валюті виконуються у день їх отримання, за умови  
одержання Банком  платіжного документу  протягом операційного часу;  
б) валютні  перекази в доларах США виконуються  датою валютування 
“сьогодні”, за умови отримання платіжного документу протягом 
операційного часу (примітка п. 16); 
в) валютні  перекази в євро виконуються  датою валютування 
“сьогодні”, за умови отримання платіжного документу до 15.00 за 
Київським часом (примітка п. 16); 
г) валютні  перекази (інші ніж в доларах США та євро) виконуються 
датою валютування «наступний робочий день», за умови отримання 
платіжного документу до 15.00 за Київським часом; 
д) примітки п. 10, п. 16 Типових тарифів на РКО для фізичних осіб. 

1.5. 

Вихідні перекази з поточного або ощадного рахунку в мережі Банку, що 
ініціюються клієнтом шляхом подання розрахункових документів: 
- в межах власних рахунків клієнта 
- на рахунки інших клієнтів 

 
 
 

5 грн. 
0.25% суми 

переказу (мін. 15 
грн. макс. 250 

грн.) 

 
 
 

5 грн. 
0.25% суми 

переказу (мін. 15 
грн. макс. 250 

грн.) 

Комісія сплачується для платежів на поточні, ощадні та карткові 
рахунки фізичних осіб та на  поточні рахунки юридичних осіб. 
Комісія не сплачується:  
- у випадках відміни сплати комісії за певним продуктом або акційними 
умовами згідно відповідного рішення Тарифного комітету; 
- для операцій поповнення поточних рахунків з метою погашення 
діючого кредиту (в тому числі будь-яких боргових зобов’язань) в  АТ 
«ОТП БАНК». 
Комісія сплачується в гривні за курсом НБУ на дату здійснення операції 

1.6. 

Перевірка документів для здійснення переказу за кордон: 
1.6.1. На підставі е-ліміту НБУ*: 
- на власний рахунок за кордон 
 - на користь іншої особи за кордон 
- на поточний рахунок нерезидента - юридичної особи, відкритий в України 
(крім інвестиційного рахунку)** 

- на купівлю цінних паперів, облік яких здійснюється на рахунку 
Депозитарної установи в іноземній фінансовій установі (OTP Bank Plc). 
 
1.6.2. На суму, що перевищує 50 000 євро (не на підставі е-ліміту НБУ), 

або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за крос-курсом НБУ через 
національну валюту на день здійснення операції, або якщо пакет 
документів потребує додаткового вивчення*** 
 
1.6.3. Термінова перевірка документів (до 8 робочих годин) 

 
 

1 500 грн. 
5 000 грн. 
5 000 грн. 

 

500 грн. 
 
 
 

0.8% від 
суми 

переказу 
 

3 000 грн. 

 
 

--- 
 

5 000 грн. 
 
 
 
 
 

--- 

Комісія утримується додатково до комісій, вказаних в п.1.3-1.4 
*комісія сплачується в день подання документів на розгляд в Банк  
*з метою виконання власних зобов’язань перед нерезидентом за 
договором страхування життя 
*** комісія сплачується за перевірку документів окремо для кожного 
переказу 

1.7. 

Приймання платіжних банкнот іноземної валюти з незначними ознаками 
зношення 

1.5% - для операцій з поповнення карткових рахунків, поточних рахунків з метою 
розміщення депозиту на строк від 180 днів або купівлі ОВДП    в  АТ «ОТП 
Банк». Комісія сплачується в гривні за курсом НБУ на дату здійснення 
операції 

2. Обслуговування платіжних карток 

2.1.  Основні продукти:   

2.1.1. 
Обслуговування карткового рахунку та преміальної картки World Elite 
UAH  

Тариф не встановлюється 
 

2.1.2 
Плата за користування кредитним лімітом встановленим до дебетної 
картки World Elite UAH   

Тариф не встановлюється 
 

2.2. Додаткові продукти:   

2.2.1. 
Обслуговування карткового рахунку та преміальної картки World Elite у 
валюті (в USD та /або EUR)   Тариф не встановлюється 

Не більше одного рахунку в кожній валюті Інші тарифи по обслуговуванню 
згідно стандартних тарифів по картці МС World Elite  
 

2.2.2. 
Обслуговування карткового рахунку та преміальної картки Visa Infinite в 
UAH та/або USD та /або EUR 

Згідно з Тарифами на операції 
з платіжними картками Visa 

Infinite 
Картковий рахунок відкривається держателю Тарифного пакету 



2.2.3. 
Винагорода Банку за переказ коштів на інший рахунок, відкритий у Банку, 
без використання картки 

Тариф не встановлюється 

Примітка: Тариф діє лише у випадку переоформлення карткового рахунку та 
при зміні одного тарифного пакету Private Banking на інший тип пакету 
Private Banking. У всіх інших випадках використовується стандартний тариф  
по картці МС World Elite Persona. 
 

3.  Операції з безготівковими банківськими металами   

3.1. 

Обслуговування першого та кожного наступного поточного рахунку у 
банківських металах: 

- Відкриття рахунку, 
- Видача виписок по рахунку безпосередньо власнику рахунку, 
- Видача дублікату виписки по рахунку (надається за окремим письмовим 

запитом власника рахунку), 
- Закриття рахунку 

Тариф не встановлюється  

3.2. Надання довідок Тариф не встановлюється Довідка надається українською / англійською мовою. 

4. 

Надання офіційної довідки  та виписок за період держателю Тарифного 

пакету  та/ або додатковим держателям карток World Elite : 
- по всім видам рахунків 
- про офіційний курс гривні щодо іноземних валют, встановлений НБУ  
- на підтвердження здійснення операції приймання готівки від фізичних 

осіб на користь юридичних осіб (клієнтів інших банків) 

Тариф не встановлюється  

5.  

Оформлення довіреності або заповідального розпорядження: 
- на розпорядження рахунками, в т.ч. на Банк 
- на користування та розпорядження індивідуальним сейфом 
- заповідальне розпорядження 
- здійснення операцій по платіжних картках через Private Banking Call 

Сenter 

Тариф не встановлюється 
 

 

6. Надання дублікату будь-якого правочину/документу з Банком Тариф не встановлюється  

7. 

Конверсійні операції: 

Продаж валютних коштів з датою валютування “сьогодні” 
Купівля валютних коштів 
Конверсійні операції: 

- безготівкова іноземна валюта / іноземна валюта  
- готівкова іноземна валюта / іноземна валюта 
Продаж валютних коштів клієнта для сплати банківської комісії 

0.25% суми 
0.25% суми 

-  за курсом банку , який 
встановлюється головним офісом 
- за крос-курсом НБУ через 
національну валюту на день 
здійснення операції +2%* 
тариф не встановлюється 

Комісійні сплачуються в гривнях та розраховуються, виходячи з суми 
продажу купівлі, перерахованої за міжбанківським курсом. 
Комісійні не сплачуються при продажу валюти для купівлі ОВДП 
Комісійні не сплачуються при купівлі валюти для конвертації кредитів в 
іноземній валюті в гривню. 
Комісія не утримується у разі купівлі валюти для погашення кредитної 
заборгованості (планові, прострочені та дострокові платежі) 
*Комісія сплачується в гривнях за курсом НБУ на дату здійснення операції. 

8. 

Проведення операцій з купівлі/продажу іноземної валюти на умовах 
"форвард" з поставкою іноземної валюти або без її поставки 
(оформлення документів). 

0.15% суми 

• Для надання послуги укладається спеціальна угода з Банком. 
• Мінімальна сума угоди становить не менше 1 млн. грн. в 
еквіваленті за курсом НБУ на дату укладання угоди. 
• Комісія розраховується від суми купівлі/продажу іноземної валюти 
та сплачується в день підписання документів для проведення 
операцій з купівлі/продажу іноземної валюти на умовах "форвард" в 
національній валюті за курсом, що зафіксований в кожній угоді. 
• Комісія сплачується за кожну угоду. 

ІІ. ДОДАТКОВІ БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ 
1. Цілодобова підтримка клієнтів Private Banking через Call Center Private Banking 

2. Оренда депозитного сейфу -25% від стандартної вартості Послуга надається у разі наявності вільного сейфу на відділенні 

3. 

Випуск картки з персональним номером  2 500 грн.* Послуга надається на підставі письмового запиту від Клієнта із 
зазначенням необхідного номеру карти (на вибір Клієнта можна встановити 
останні чотири цифри номеру картки), якщо такий номер не використаний 
для інших карток *Випуск однієї картки Visa Infinite - безкоштовно 

4. 

Обслуговування системи дистанційного управління рахунками 
«OTP SMART» (з генератором паролів або з SMS-автентифікацією) Тариф не встановлюється Інші комісії –  згідно тарифів на обслуговування у системі «OTP Smart» 

5. Послуги інкасації з за спеціальним тарифом  

6. Депозитарні послуги Банку  

6.1. 
 

Відкриття рахунку у цінних паперах 
Резиденти Нерезиденти  

Тариф не встановлюється 

6.2. 
 
Абонентська плата (плата за ведення рахунку у цінних паперах) 

Згідно зі стандартними 
тарифами на депозитарні 

послуги* 

*Тариф не встановлюється щодо цінних паперів ПІФ (пайових 
інвестиційних фондів) під управлінням ТОВ «ОТП Капітал» 

6.3. 
 
Зберігання цінних паперів 

Згідно зі стандартними 
тарифами на депозитарні 

послуги* 

*Тариф не встановлюється щодо цінних паперів ПІФ (пайових 
інвестиційних фондів) під управлінням ТОВ «ОТП Капітал» 

6.4. Всі інші депозитарні послуги тарифікуються згідно стандартних тарифів на депозитарні послуги. 
З повним переліком і вартістю депозитарних послуг можна ознайомитись у стандартних тарифах на депозитарні послуги АТ «ОТП БАНК» для фізичних осіб резидентів або 
нерезидентів відповідно. 
Нерезиденти, які бажають оплачувати комісійну винагороду за депозитарні послуги в гривні, надають до Банку відповідний запит, після обробки якого всі нові нарахування 
комісійної винагороди будуть здійснюватися в гривні за офіційним курсом НБУ на дату нарахування. 

 
7. 

Супроводження операції з купівлі ОВДП / ОЗДП 0,3 % від заг. суми операції* 
*Комісія сплачується в гривнях за курсом НБУ на дату здійснення 
операції 

8 Супроводження операції з купівлі цінних паперів, облік яких здійснюється 
на рахунку Депозитарної установи в іноземній фінансовій установі. 

0,2 % від заг. суми операції* 
*Комісія сплачується в гривнях за курсом НБУ на дату здійснення 
операції 

9 Депозитарний облік та зберігання прав на цінні папери (ЦП) облік яких 
здійснюється на рахунку Депозитарної установи в іноземній фінансовій 
установі  

0,01% від ринкової вартості ЦП, 
але не менше 10 євро на місяць* 

*Комісія сплачується в гривнях за курсом НБУ на дату здійснення 
операції 

10 Зарахування/Списання/Переказ цінних паперів, облік яких здійснюється 
на рахунку Депозитарної установи в іноземній фінансовій установі 

25 євро*    
*Комісія сплачується в гривнях за курсом НБУ на дату здійснення 
операції 

11. 

Перерахування доходів  по цінним паперам, облік яких здійснюється на 
рахунку Депозитарної установи в іноземній фінансовій установі 

0,1% від суми, що 
перераховується, але не менш ніж 

25 євро*   

*Тариф застосовується лише для виплати доходів у сумі, що перевищує 
100 євро.  
Комісія сплачується на підставі квартального рахунку за депозитарні 
послуги відповідно до Договору про обслуговування рахунку у цінних 
паперах (публічного). 

12. 
Надання консультаційних послуг щодо відкриття рахунків за кордоном 15 000 грн. в т.ч. ПДВ 

Консультація надається держателю Тарифного пакету та/ або третій 
особі (члену родини)* 

ІІІ. НЕБАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ ТА СЕРВІСИ  
Додаткові сервіси, що надаються в тарифному пакеті Private Banking «Elite Persona» 

1. Консьєрж-сервіс  

2. MasterCard Lounge – послуга, що надається держателям преміальних карток MasterCard World Elite та надає можливість скористатися послугами бізнес залів MasterCard * 

3. Fast line в зоні вильоту, Fast line в зоні прильоту, Прискорена реєстрація та здача багажу* 

4. Поліс страхування Travel Insurance або Поліс страхування Insurance of financial risks - за спеціальним тарифом 

5. Поліс страхування Travel Insurance  для  третьої особи (члена родини) - за спеціальним тарифом 

6. Сервіс Key Lounge 

*- Користування сервісами згідно з поточними умовами MasterCard та/або Visa перевірки активності карти, а саме проведення POS операцій. 
ПРИМІТКИ: 

1. Обов’язковою умовою для підключення до Тарифного пакету є відкриття або наявність у клієнта діючого карткового рахунку MasterCard World Elite, відкритого в АТ «ОТП БАНК». Тарифний пакет 
«Elite Persona» починає діяти з наступного банківського дня після підписання заяви Клієнтом на підключення до Тарифного пакету. Комісія за обслуговування Тарифного пакету стягується один раз 
на місяць шляхом списання з основного карткового рахунку.  

2. Тарифний пакет, призначений лише для приватних клієнтів-фізичних осіб, які відповідають критеріям сегментації Private Banking. 
3. Перелік послуг, що входять до Тарифного пакету, може бути змінений чи доповнений виключно Банком в односторонньому порядку. Перелік послуг та сервісів розширюється по мірі запровадження 

Банком нових послуг та сервісів. Тариф за користування та обслуговування Тарифним пакетом, може бути змінений через запровадження нових послуг та сервісів, про що Клієнта обов’язково 
повідомляє Персональний менеджер.  

4. Перелік послуг, що не входять до Тарифного пакету, тарифікуються згідно стандартних тарифів Банку, які діють на момент здійснення операції. Банк має право виключно на власний розсуд змінювати 
Тарифи Банку, про що Банк повідомляє Клієнта шляхом розміщення інформації в загальнодоступних для клієнтів місцях в установах Банку за 7 (сім) календарних днів до застосування нових Тарифів 
та/чи Правил Банку. 

5. Вихідні перекази для фізичних осіб резидентів та нерезидентів виконуються з урахуванням обмежень встановлених нормативними документами НБУ. 
6. Комісії сплачуються в момент здійснення операції. Комісії, які зазначені для операцій в іноземній валюті,  сплачуються в гривнях за курсом НБУ на день здійснення операції. 
7. Банківські операції проводяться за умови наявності у фізичної особи паспорту, або документу що його замінює, якщо інше не передбачено чинним законодавством України. 
8. 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». У разі відсутності стандартних тарифів по продукту, рахунки підлягають обов’язковому закриттю. 
9. 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. 



10. До розрахунку суми торгівельних операцій не беруться до уваги операції переказу коштів через OTP Smart, Visa Money transfer, Money send, а також через інші ресурси, такі як my.alfabank.ua, liq 
pay та інші. Для визначення суми торгівельних операцій для рахунків, відкритих в іноземній валюті, сума торгівельних операцій конвертується в гривню за комерційним курсом банку на дату списання 
комісії. 

 
 

 
 

                          Банк: Клієнт: 
 
П.І.Б Менеджера: _______________ 

 
Підпис:________________________ 

 
П.І.Б. Клієнта: ______________ 

 
Підпис: ____________________ 

 
     П.І.Б Уповноваженої особи: _______ 
     Підпис:________________________ 
     Дата підключення до Пакету: ____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
    «Затверджено» 

Додаток № 3 до Рішення Тарифного Комітету №68 від 11.10.2021 
Починають діяти з 25.10.2021 

 

Тарифний пакет Private Banking «Elite Persona Зарплатний» 

№ Послуга ТАРИФ  Коментарі 

1. 

Обслуговування тарифного пакету Private Banking «Elite Persona 
Зарплатний» (надалі – «Тарифний пакет») 

Тариф не встановлюється  
 

Примітка №1 

10 000 грн.* 

Додаткова плата за обслуговування тарифного пакету при наявності 
відкритого карткового рахунку та преміальної картки Visa Infinite у UAH та / 
або в USD та/або EUR. Комісія сплачується щорічно шляхом списання з 
основного карткового рахунку в кінці місяця відкриття карткового продукту 
Visa Infinite.   

* Плата не стягується за умови наявності строкового вкладу від 
1 000 000 грн строком від 180 днів. 

І. КЛАСИЧНІ БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ 

1. Поточний рахунок 
Іноземна 
валюта 

Національна 
валюта 

 

1.1. 

Обслуговування поточного рахунку: 
- Відкриття та закриття рахунку,  
- Обробка готівки (перерахунок готівки при зарахуванні на рахунок),  
- Приймання готівки від фізичних осіб на користь OTP Bank, 
розрахунки зі списання та зарахування коштів по рахунках одного 
клієнта в мережі OTP Bank (погашення заборгованості по кредитах, 
погашення заборгованості за платіжними картками),  
- Вхідні перекази в мережі OTP Bank, вхідні та вихідні перекази за 
кредитами, отриманими від нерезидентів (у разі наявності ліцензії 
НБУ) 

 
 
 
 
 
 

Тариф не встановлюється 

 

1.2. 

Видача готівки з поточного або ощадного рахунку фізичної особи  

0.8% від суми  
(мін. 15 грн.) 

0.8% від суми  
(мін. 15 грн.)* 

Комісія не сплачується у разі здійснення видачі: 
- зарахованих на поточний рахунок через касу відділень, 
- зарахованих на поточний або ощадний рахунок доходів (процентів) за 
вкладами та за залишками коштів на поточних рахунках, 
- суми строкових депозитів, виплачених на поточний рахунок, 
- коштів, що надійшли на поточний рахунок через міжнародні платіжні 
системи. 
Застереження: Першочергово здійснюються операції видачі готівки без 
утримання комісії, в сумі коштів що були зараховані на рахунок 
вищезазначеними  шляхами. 
*У разі зняття довіреною особою власника рахунку готівкових коштів з 
поточного або ощадного рахунку в національній валюті сплачується 
додаткова (окрім комісії п.1.2. Тарифів) комісія в розмірі 1 % від суми 
операції. 

1.3. 

Перевірка документів у разі видачі готівкових коштів з поточного або 
ощадного рахунку Клієнта: 
 
- у сумі більше 150 тис. грн, що надійшли на рахунок Клієнта з 
рахунку ФОП цього Клієнта, відкритого в іншому банку; 
 
- у сумі більше 2 000 000 грн, що були зараховані на рахунок Клієнта 
від повернення або надання фінансової допомоги від юридичної 
особи, що обслуговується  в іншому банку; 
 
- у сумі більше  2 000 000 грн, що були зараховані на рахунок Клієнта 
від повернення або надання фінансової допомоги з рахунку 
юридичної особи, відкритого в АТ «ОТП БАНК». 

 
 

0.8 % від суми зняття 
 
 
 

0.8 % від суми зняття 
 
 
 

0.3% від суми зняття 

Комісія не сплачується у разі здійснення видачі коштів з поточного 
рахунку, що раніше були розміщені на строковому депозиті в Банку. 

1.4. 
 

Вихідні перекази з поточного або ощадного рахунку, що ініціюються  
клієнтом шляхом подання розрахункових документів: 
- з типом комісії SHA або BEN для переказів в іноземній валюті 
 
 
- з типом комісії OUR для переказів в іноземній валюті 
 

0.8% від суми 
переказу  

(мін. 500 грн. 
макс. 3500 грн.) 

 
0.8% від суми 

переказу 
(мін. 500 грн. 

макс. 3500 грн.) 
+600 грн. 

0.8% від суми 
переказу  

(мін. 15 грн. - макс. 
2000 грн.) 

а) перекази в нац. валюті виконуються у день їх отримання, за умови  
одержання Банком  платіжного документу  протягом операційного часу;  
б) валютні  перекази в доларах США виконуються  датою валютування 
“сьогодні”, за умови отримання платіжного документу протягом 
операційного часу (примітка п. 16); 
в) валютні  перекази в євро виконуються  датою валютування 
“сьогодні”, за умови отримання платіжного документу до 15.00 за 
Київським часом (примітка п. 16); 
г) валютні  перекази (інші ніж в доларах США та євро) виконуються 
датою валютування «наступний робочий день», за умови отримання 
платіжного документу до 15.00 за Київським часом; 
д) примітки п. 10, п. 16 Типових тарифів на РКО для фізичних осіб. 

1.5. 

Вихідні перекази з поточного або ощадного рахунку в мережі Банку, 
що ініціюються клієнтом шляхом подання розрахункових документів: 
- в межах власних рахунків клієнта 
- на рахунки інших клієнтів 

 
 
 

5 грн. 
0.25% суми 

переказу  
(мін. 15 грн. 
макс. 250 

грн.) 

 
 
 

5 грн. 
0.25% суми 

переказу (мін. 
15 грн. макс. 

250 грн.) 

Комісія сплачується для платежів на поточні, ощадні та карткові 
рахунки фізичних осіб та на  поточні рахунки юридичних осіб. 
Комісія не сплачується:  
- у випадках відміни сплати комісії за певним продуктом або акційними 
умовами згідно відповідного рішення Тарифного комітету; 
- для операцій поповнення поточних рахунків з метою погашення 
діючого кредиту (в тому числі будь-яких боргових зобов’язань) в  АТ 
«ОТП БАНК». 
Комісія сплачується в гривні за курсом НБУ на дату здійснення операції 

1.6. 

Перевірка документів для здійснення переказу за кордон: 
1.6.1. На підставі е-ліміту НБУ*: 

- на власний рахунок за кордон 
 - на користь іншої особи за кордон 
- на поточний рахунок нерезидента - юридичної особи, відкритий в 
України (крім інвестиційного рахунку)** 
- на купівлю цінних паперів, облік яких здійснюється на рахунку 
Депозитарної установи в іноземній фінансовій установі (OTP Bank Plc). 
 
1.6.2. На суму, що перевищує 50 000 євро (не на підставі е-ліміту 

НБУ), або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за крос-курсом 
НБУ через національну валюту на день здійснення операції, або якщо 
пакет документів потребує додаткового вивчення*** 
 
1.6.3. Термінова перевірка документів (до 8 робочих годин) 

 
 

1 500 грн. 
5 000 грн. 
5 000 грн. 

 

500 грн. 
 
 
 

0.8% від 
суми 

переказу 
 

3 000 грн. 

 
 
 
 

5 000 грн. 
 
 
 
 
 
 

--- 

Комісія утримується додатково до комісій, вказаних в п.1.3-1.4 
*комісія сплачується в день подання документів на розгляд в Банк  
**з метою виконання власних зобов’язань перед нерезидентом за 
договором страхування життя 
*** комісія сплачується за перевірку документів окремо для кожного 
переказу 
 
 
 

1.7. 

Приймання платіжних банкнот іноземної валюти з незначними 
ознаками зношення 

1.5% - для операцій з поповнення карткових рахунків, поточних рахунків з метою 
розміщення депозиту на строк від 180 днів або купівлі ОВДП    в  АТ «ОТП 
Банк». 
Комісія сплачується в гривні за курсом НБУ на дату здійснення операції 

2. Обслуговування платіжних карток 

2.1.  Основні продукти:   

2.1.1. 

Обслуговування карткового рахунку та преміальної картки   World Elite 
UAH     

Згідно Тарифів по операціях із 
зарплатними картками міжнародної 

Платіжної системи MasterCard 
WorldWide для Retail 

Примітка №1 

2.1.2 
Плата за користування кредитним лімітом встановленим до дебетної 
картки  World Elite UAH 

Тариф не встановлюється 
 

2.2. Додаткові продукти:   

2.2.1. 
Обслуговування карткового рахунку та преміальної картки  World Elite 
у валюті (в USD та /або EUR)   

Тариф не встановлюється 
Не більше одного рахунку в кожній валюті. Інші тарифи по обслуговуванню 
згідно стандартних тарифів по картці МС World Elite  

2.2.2. 
Обслуговування карткового рахунку та преміальної картки Visa Infinite 
в UAH та/або USD та /або EUR 

Згідно з Тарифами на операції з 
платіжними картками Visa Infinite 

Картковий рахунок відкривається держателю Тарифного пакету 

2.2.3. 
Винагорода Банку за переказ коштів на інший рахунок, відкритий у 
Банку, без використання картки 

Тариф не встановлюється 

Примітка: Тариф діє лише у випадку переоформлення карткового рахунку 
та при зміні одного тарифного пакету Private Banking на інший тип пакету 
Private Banking. У всіх інших випадках використовується стандартний 
тариф по картці МС World Elite. 

3.  Операції з безготівковими банківськими металами   



3.1. 

Обслуговування першого та кожного наступного поточного рахунку у 
банківських металах: 

- Відкриття рахунку, 
- Видача виписок по рахунку безпосередньо власнику рахунку, 
- Видача дублікату виписки по рахунку (надається за окремим 

письмовим запитом власника рахунку), 
- Закриття рахунку 

Тариф не встановлюється  

3.2. Надання довідок  Тариф не встановлюється Довідка надається українською / англійською мовою. 

4. 

Надання офіційної довідки   та виписок за період держателю 
Тарифного пакету  та/ або додатковим держателям карток MasterCard 
World Elite : 

- по всім видам рахунків 
- про офіційний курс гривні щодо іноземних валют, встановлений НБУ  
- на підтвердження здійснення операції приймання готівки від фізичних 

осіб на користь юридичних осіб (клієнтів інших банків) 

Тариф не встановлюється 
 

 

5.  

Оформлення довіреності або заповідального розпорядження: 

- на розпорядження рахунками, в т.ч. на Банк 
- на користування та розпорядження індивідуальним сейфом 
- заповідальне розпорядження 
- здійснення операцій по платіжних картках через Private Banking Call 

Сenter 

Тариф не встановлюється 
 

 

6. Надання дублікату будь-якого правочину/документу з Банком Тариф не встановлюється  

7. 

Конверсійні операції: 

Продаж валютних коштів з датою валютування “сьогодні” 
Купівля валютних коштів 
Конверсійні операції: 

- безготівкова іноземна валюта / іноземна валюта  
- готівкова іноземна валюта / іноземна валюта 
 
 
Продаж валютних коштів клієнта для сплати банківської комісії 

 
0.25% суми 
0.25% суми 

-  за курсом банку, який 
встановлюється головним офісом 
- за крос-курсом НБУ через нац. 
валюту на день здійснення операції 
+2%* 
тариф не встановлюється 

Комісійні сплачуються в гривнях та розраховуються, виходячи з суми 
продажу купівлі, перерахованої за міжбанківським курсом. 
Комісійні не сплачуються при продажу валюти для купівлі ОВДП 
Комісійні не сплачуються при купівлі валюти для конвертації кредитів в 
іноземній валюті в гривню. 
Комісія не утримується у разі купівлі валюти для погашення кредитної 
заборгованості (планові, прострочені та дострокові платежі) *Комісія 
сплачується в гривнях за курсом НБУ на дату здійснення операції. 

8. 

Проведення операцій з купівлі/продажу іноземної валюти на 
умовах "форвард" з поставкою іноземної валюти або без її 
поставки (оформлення документів). 

0.15% суми 

• Для надання послуги укладається спеціальна угода з Банком. 
• Мінімальна сума угоди становить не менше 1 млн. грн. в 
еквіваленті за курсом НБУ на дату укладання угоди. 
• Комісія розраховується від суми купівлі/продажу іноземної валюти 
та сплачується в день підписання документів для проведення 
операцій з купівлі/продажу іноземної валюти на умовах "форвард" в 
національній валюті за курсом, що зафіксований в кожній угоді. 
• Комісія сплачується за кожну угоду. 

ІІ. ДОДАТКОВІ БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ 

1. Цілодобова підтримка клієнтів Private Banking через Call Center Private Banking 

2. Оренда депозитного сейфу -25% від стандартної вартості Послуга надається у разі наявності вільного сейфу на відділенні 

3. 

Випуск картки з персональним номером  2 500 грн.* Послуга надається на підставі письмового запиту від Клієнта із 
зазначенням необхідного номеру карти (на вибір Клієнта можна 
встановити останні чотири цифри номеру картки), якщо такий номер не 
використаний для інших карток 
*Випуск однієї картки Visa Infinite - безкоштовно 

4. 
Обслуговування системи дистанційного управління рахунками «OTP 
SMART» (з генератором паролів або з SMS-автентифікацією) 

Тариф не встановлюється  Інші комісії –  згідно тарифів на обслуговування у системі «OTP Smart» 

5. Послуги інкасації  за спеціальним тарифом  

6. Депозитарні послуги Банку  

6.1. 
 

Відкриття рахунку у цінних паперах 

Резиденти Нерезиденти  

Тариф не встановлюється 

6.2. 
Абонентська плата (плата за ведення рахунку у цінних паперах) Згідно зі стандартними тарифами на 

депозитарні послуги* 
*Тариф не встановлюється щодо цінних паперів ПІФ (пайових 
інвестиційних фондів) під управлінням ТОВ «ОТП Капітал» 

6.3. 
Зберігання цінних паперів Згідно зі стандартними тарифами на 

депозитарні послуги* 
*Тариф не встановлюється щодо цінних паперів ПІФ (пайових 
інвестиційних фондів) під управлінням ТОВ «ОТП Капітал» 

6.4. Всі інші депозитарні послуги тарифікуються згідно стандартних тарифів на депозитарні послуги. 
З повним переліком і вартістю депозитарних послуг можна ознайомитись у стандартних тарифах на депозитарні послуги АТ «ОТП БАНК» для фізичних осіб резидентів або 
нерезидентів відповідно. 
Нерезиденти, які бажають оплачувати комісійну винагороду за депозитарні послуги в гривні, надають до Банку відповідний запит, після обробки якого всі нові нарахування комісійної 
винагороди будуть здійснюватися в гривні за офіційним курсом НБУ на дату нарахування. 

 
7. 

Супроводження операції з купівлі ОВДП / ОЗДП 0,3 % від заг. суми операції* 
*Комісія сплачується в гривнях за курсом НБУ на дату здійснення 
операції 

8 Супроводження операції з купівлі цінних паперів, облік яких 
здійснюється на рахунку Депозитарної установи в іноземній фінансовій 
установі. 

0,2 % від заг. суми операції* 
*Комісія сплачується в гривнях за курсом НБУ на дату здійснення 
операції 

9 Депозитарний облік та зберігання прав на цінні папери (ЦП) облік яких 
здійснюється на рахунку Депозитарної установи в іноземній фінансовій 
установі  

0,01% від ринкової вартості ЦП, але 
не менше 10 євро на місяць* 

*Комісія сплачується в гривнях за курсом НБУ на дату здійснення 
операції 

10 Зарахування/Списання/Переказ цінних паперів, облік яких здійснюється 
на рахунку Депозитарної установи в іноземній фінансовій установі 

25 євро*    
*Комісія сплачується в гривнях за курсом НБУ на дату здійснення 
операції 

11. 

Перерахування доходів  по цінним паперам, облік яких здійснюється на 
рахунку Депозитарної установи в іноземній фінансовій установі 

0,1% від суми, що перераховується, 
але не менш ніж 25 євро*   

*Тариф застосовується лише для виплати доходів у сумі, що 
перевищує 100 євро.  
Комісія сплачується на підставі квартального рахунку за депозитарні 
послуги відповідно до Договору про обслуговування рахунку у 
цінних паперах (публічного). 

12. Надання консультаційних послуг щодо відкриття рахунків за 
кордоном 

15 000 грн. в т.ч. ПДВ 
Консультація надається держателю Тарифного пакету та/ або третій 
особі (члену родини)* 

ІІІ. НЕБАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ ТА СЕРВІСИ  

Додаткові сервіси, що надаються в тарифному пакеті Private Banking «Elite Persona Зарплатний» 

1. Консьєрж-сервіс 

2. MasterCard Lounge – послуга, що надається держателям преміальних карток MasterCard World Elite та надає можливість скористатися послугами бізнес залів MasterCard * 

3. Fast line в зоні вильоту, Fast line в зоні прильоту, Прискорена реєстрація та здача багажу* 

4. Поліс страхування Travel Insurance - безкоштовно 

5. Поліс страхування Travel Insurance  для  третьої особи (члена родини) - за спеціальним тарифом 

6. Поліс страхування Insurance of financial risks до картки Visa Infinite – безкоштовно, до інших карток - за спеціальним тарифом. 

7. Сервіс Key Lounge 

*- Користування сервісами згідно з поточними умовами MasterCard та/або Visa перевірки активності карти, а саме проведення POS операцій. 
ПРИМІТКИ: 

1. Обов’язковою умовою для підключення до Тарифного пакету є відкриття або наявність у клієнта діючого карткового рахунку та зарплатної картки MasterCard World Elite, що відкриті в АТ 
«ОТП БАНК». Тарифний пакет «Elite Persona Зарплатний» починає діяти з наступного банківського дня після підписання заяви Клієнтом на підключення до Тарифного пакету. 

2. Тарифний пакет, призначений лише для приватних клієнтів-фізичних осіб, які відповідають критеріям сегментації Private Banking. 
3. Перелік послуг, що входять до Тарифного пакету, може бути змінений чи доповнений виключно Банком в односторонньому порядку. Перелік послуг та сервісів розширюється по мірі 

запровадження Банком нових послуг та сервісів. Тариф за користування та обслуговування Тарифним пакетом, може бути змінений через запровадження нових послуг та сервісів, про що 
Клієнта обов’язково повідомляє Персональний менеджер.  

4. Перелік послуг, що не входять до Тарифного пакету, тарифікуються згідно стандартних тарифів Банку, які діють на момент здійснення операції. Банк має право виключно на власний розсуд 
змінювати Тарифи Банку, про що Банк повідомляє Клієнта шляхом розміщення інформації в загальнодоступних для клієнтів місцях в установах Банку за 7 (сім) календарних днів до 
застосування нових Тарифів та/чи Правил Банку. 

5. Вихідні перекази для фізичних осіб резидентів та нерезидентів виконуються з урахуванням обмежень встановлених нормативними документами НБУ. 
6. Комісії сплачуються в момент здійснення операції. Комісії, які зазначені для операцій в іноземній валюті,  сплачуються в гривнях за курсом НБУ на день здійснення операції. При оплаті за 

рахунок юридичної особи застосовується тільки річна оплата за обслуговування в рамках Тарифного пакету. 
7. Банківські операції проводяться за умови наявності у фізичної особи паспорту, або документу що його замінює, якщо інше не передбачено чинним законодавством України. 
8. 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». У разі відсутності стандартних тарифів по продукту, рахунки підлягають обов’язковому закриттю. 
9. 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. 

 
 
 
 
 
 
 

   «Затверджено» 



Додаток № 4 до Рішення Тарифного Комітету №68 від  11.10.2021 
Починають діяти з 25.10.2021 

 

Тарифний пакет Private Banking «Elite Річний» 

№ Послуга ТАРИФ  Коментарі 

1. 

Обслуговування тарифного пакету Private Banking «Elite Річний» (надалі 
– «Тарифний пакет») 

10 450 грн. 
Комісія сплачується щорічно шляхом списання з карткового рахунку в кінці 
місяця підключення до Тарифного пакета.   

10 000 грн.* 

Додаткова плата за обслуговування тарифного пакету при наявності 
відкритого карткового рахунку та преміальної картки Visa Infinite у UAH та / 
або в USD та/або EUR. Комісія сплачується щорічно шляхом списання з 
карткового рахунку в кінці місяця відкриття карткового продукту Visa Infinite.   
* Плата не стягується за умови наявності строкового вкладу від 1 000 000 грн 
строком від 180 днів. 

І. КЛАСИЧНІ БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ 

1. Поточний рахунок 
Іноземна 
валюта 

Національна 
валюта 

 

1.1 

Обслуговування поточного рахунку: 
- Відкриття та закриття рахунку,  
- Обробка готівки (перерахунок готівки при зарахуванні на рахунок),  
- Приймання готівки від фізичних осіб на користь OTP Bank, розрахунки 
зі списання та зарахування коштів по рахунках одного клієнта в мережі 
OTP Bank (погашення заборгованості по кредитах, погашення 
заборгованості за платіжними картками),  
- Вхідні перекази в мережі OTP Bank, вхідні та вихідні перекази за 
кредитами, отриманими від нерезидентів (у разі наявності ліцензії НБУ) 

 
 
 
 
 
 

Тариф не встановлюється 

 

1.2 

Видача готівки з поточного або ощадного рахунку фізичної особи  

0.8% від суми 
(мін. 15 грн.) 

0.8% від суми 
(мін. 15 грн.)* 

Комісія не сплачується у разі здійснення видачі: 
- зарахованих на поточний рахунок через касу відділень, 
- зарахованих на поточний або ощадний рахунок доходів (процентів) за 
вкладами та за залишками коштів на поточних рахунках, 
- суми строкових депозитів, виплачених на поточний рахунок, 
- коштів, що надійшли на поточний рахунок через міжнародні платіжні 
системи. 
Застереження: Першочергово здійснюються операції видачі готівки без 
утримання комісії, в сумі коштів що були зараховані на рахунок 
вищезазначеними  шляхами. *У разі зняття довіреною особою власника 
рахунку готівкових коштів з поточного або ощадного рахунку в національній 
валюті сплачується додаткова (окрім комісії п.1.2. Тарифів) комісія в розмірі 
1 % від суми операції 

1.3. 

Перевірка документів у разі видачі готівкових коштів з поточного або 
ощадного рахунку Клієнта: 
 
- у сумі більше 150 тис. грн, що надійшли на рахунок Клієнта з 
рахунку ФОП цього Клієнта, відкритого в іншому банку; 
 
- у сумі більше 2 000 000 грн, що були зараховані на рахунок Клієнта 
від повернення або надання фінансової допомоги від юридичної 
особи, що обслуговується  в іншому банку; 
 
- у сумі більше  2 000 000 грн, що були зараховані на рахунок Клієнта 
від повернення або надання фінансової допомоги з рахунку 
юридичної особи, відкритого в АТ «ОТП БАНК». 

 
 

0.8 % від суми зняття 
 
 
 

0.8 % від суми зняття 
 
 
 

0.3% від суми зняття 

Комісія не сплачується у разі здійснення видачі коштів з поточного рахунку, 
що раніше були розміщені на строковому депозиті в Банку. 

1.4 

Вихідні перекази з поточного або ощадного рахунку, що ініціюються  
клієнтом шляхом подання розрахункових документів: 
- з типом комісії SHA або BEN для переказів в іноземній валюті 
 
 
- з типом комісії OUR для переказів в іноземній валюті 

0.8% від суми 
переказу (мін. 
500 грн. макс. 

3500 грн.) 
 

0.8% від суми 
переказу 

(мін. 500 грн. 
макс. 3500 грн.) 

+600 грн. 

0.8% від суми 
переказу (мін. 15 
грн. - макс. 2000 

грн.) 

а) перекази в нац. валюті виконуються у день їх отримання, за умови  
одержання Банком  платіжного документу  протягом операційного часу;  
б) валютні  перекази в доларах США виконуються  датою валютування 
“сьогодні”, за умови отримання платіжного документу протягом операційного 
часу (примітка п. 16); 
в) валютні  перекази в євро виконуються  датою валютування “сьогодні”, за 
умови отримання платіжного документу до 15.00 за Київським часом (примітка 
п. 16); 
г) валютні  перекази (інші ніж в доларах США та євро) виконуються датою 
валютування «наступний робочий день», за умови отримання платіжного 
документу до 15.00 за Київським часом; 
д) примітки п. 10, п. 16 Типових тарифів на РКО для фізичних осіб. 

1.5 

Вихідні перекази з поточного або ощадного рахунку в мережі Банку, що 
ініціюються клієнтом шляхом подання розрахункових документів: 
- в межах власних рахунків клієнта 
- на рахунки інших клієнтів 

 
 

5 грн. 
0.25% суми 

переказу (мін. 15 
грн. макс. 250 

грн.) 

 
 

5 грн. 
0.25% суми 

переказу (мін. 15 
грн. макс. 250 

грн.) 

Комісія сплачується для платежів на поточні, ощадні та карткові рахунки 
фізичних осіб та на  поточні рахунки юридичних осіб. 
Комісія не сплачується:  
- у випадках відміни сплати комісії за певним продуктом або акційними 
умовами згідно відповідного рішення Тарифного комітету; 
- для операцій поповнення поточних рахунків з метою погашення діючого 
кредиту (в тому числі будь-яких боргових зобов’язань) в  АТ «ОТП 
БАНК».Комісія сплачується в гривні за курсом НБУ на дату здійснення операції 

1.6 

Перевірка документів для здійснення переказу за кордон: 
1.6.1. На підставі е-ліміту НБУ*: 
- на власний рахунок за кордон 
 - на користь іншої особи за кордон 
- на поточний рахунок нерезидента - юридичної особи, відкритий в 
України (крім інвестиційного рахунку)** 
- на купівлю цінних паперів, облік яких здійснюється на рахунку 
Депозитарної установи в іноземній фінансовій установі (OTP Bank Plc). 
 
1.6.2. На суму, що перевищує 50 000 євро (не на підставі е-ліміту НБУ), 
або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за крос-курсом НБУ 
через національну валюту на день здійснення операції, або якщо пакет 
документів потребує додаткового вивчення*** 
1.6.3. Термінова перевірка документів (до 8 робочих годин) 

 
 

1 500 грн. 
5 000 грн. 
5 000 грн. 

 

500 грн. 
 
 

0.8% від 
суми 

переказу 

 
3 000 грн. 

 
 

--- 
 

5 000 грн. 
 

Комісія утримується додатково до комісій, вказаних в п.1.3-1.4 
*комісія сплачується в день подання документів на розгляд в Банк  
 
**з метою виконання власних зобов’язань перед нерезидентом за договором 
страхування життя; 
 
*** комісія сплачується за перевірку документів окремо для кожного переказу 
 
 
 

1.7. 
Приймання платіжних банкнот іноземної валюти з незначними ознаками 
зношення  

1.5% - для операцій з поповнення карткових рахунків, поточних рахунків з метою 
розміщення депозиту на строк від 180 днів або купівлі ОВДП в АТ «ОТП Банк». 
Комісія сплачується в гривні за курсом НБУ на дату здійснення операції 

2. Обслуговування платіжних карток 

2.1.  Основні продукти:   

2.1.1. 
Обслуговування карткового рахунку та преміальної картки MasterCard 
World Elite (для основної картки в UAH та 2 додаткових карток)   

Тариф не встановлюється 
 

2.1.2. 
Плата за користування кредитним лімітом встановленим до дебетної 
картки MasterCard World Elite  

Тариф не встановлюється 
 

2.2. Додаткові продукти:   

2.2.1. 

Обслуговування карткового рахунку та преміальної картки MasterCard 
World Elite у валюті (в USD та /або EUR та 2 додаткових карток)   Тариф не встановлюється 

Не більше одного рахунку в кожній валюті. Інші тарифи по обслуговуванню 
згідно стандартних тарифів по картці МС World Elite 

2.2.2. 
Обслуговування карткового рахунку та преміальної картки Visa Infinite в 
UAH та/або USD та /або EUR 

Згідно з Тарифами на операції 
з платіжними картками Visa 

Infinite 
Картковий рахунок відкривається держателю Тарифного пакету 

2.2.3. Обслуговування карткового рахунку та картки OTP Tickets Travel Card Тариф не встановлюється 
Інші тарифи по обслуговуванню згідно стандартних тарифів по картці OTP 
Tickets Travel Card. Картковий рахунок відкривається держателю Тарифного 
пакету та/ або третій особі (члену родини)* 

2.2.4. Обслуговування карткового рахунку та картки GAC Тариф не встановлюється 
Інші тарифи по обслуговуванню згідно стандартних тарифів по картці GAC. 
Картковий рахунок відкривається держателю Тарифного пакету та/ або 
третій особі (члену родини)* 

Примітка: *Держателю Тарифного пакету або третій особі (члену родини) відкривається не більше 2 карток OTP Tickets Travel Card / GAC 

2.2.5. 
Обслуговування карткового рахунку та платіжної картки «Картка моряка» 

Тариф не встановлюється 
Інші тарифи по обслуговуванню згідно стандартних тарифів   по картці «Картка 
моряка» Картковий рахунок відкривається держателю Тарифного пакету  

2.2.6. 
Винагорода Банку за переказ коштів на інший рахунок, відкритий у Банку, 
без використання картки 

Тариф не встановлюється 
Примітка: Тариф діє лише у випадку переоформлення карткового рахунку та 
при зміні одного тарифного пакету Private Banking на інший тип пакету Private 
Banking. У всіх інших випадках використовується стандартний тариф по картці. 



3.  Операції з безготівковими банківськими металами   

3.1. 

Обслуговування першого та кожного наступного поточного рахунку у 
банківських металах: 

- Відкриття рахунку, 
- Видача виписок по рахунку безпосередньо власнику рахунку, 
- Видача дублікату виписки по рахунку (надається за окремим письмовим 

запитом власника рахунку), 
- Закриття рахунку 

Тариф не встановлюється  

3.2. Надання довідок Тариф не встановлюється Довідка надається українською / англійською мовою. 

4. 

Надання офіційної довідки  та виписок за період  держателю Тарифного 

пакету  та/ або додатковим держателям карток MasterCard World Elite : 
- по всім видам рахунків 
- про офіційний курс гривні щодо іноземних валют, встановлений НБУ  
- на підтвердження здійснення операції приймання готівки від фізичних осіб 

на користь юридичних осіб (клієнтів інших банків) 

Тариф не встановлюється 
 

 

5.  

Оформлення довіреності або заповідального розпорядження: 
- на розпорядження рахунками, в т.ч. на Банк 
- на користування та розпорядження індивідуальним сейфом 
- заповідальне розпорядження 
- здійснення операцій по платіжних картках через Private Banking Call Сenter 

Тариф не встановлюється  

6. Надання дублікату будь-якого правочину/документу з Банком Тариф не встановлюється  

7. 

Конверсійні операції: 
Продаж валютних коштів з датою валютування “сьогодні” 
Купівля валютних коштів 
Конверсійні операції: 

- безготівкова іноземна валюта / іноземна валюта  
 
-      готівкова іноземна валюта / іноземна валюта 
 
Продаж валютних коштів клієнта для сплати банківської комісії 

0.2% суми 
0.2% суми 

-  за курсом банку, який 
встановлюється головним 
офісом 
- за крос-курсом НБУ через нац. 
валюту на день здійснення 
операції +2%* 
тариф не встановлюється 

Комісійні сплачуються в гривнях та розраховуються, виходячи з суми продажу 
купівлі, перерахованої за міжбанківським курсом. 
Комісійні не сплачуються при продажу валюти для купівлі ОВДП 
Комісійні не сплачуються при купівлі валюти для конвертації кредитів в 
іноземній валюті в гривню. 
Комісія не утримується у разі купівлі валюти для погашення кредитної 
заборгованості (планові, прострочені та дострокові платежі) 
*Комісія сплачується в гривнях за курсом НБУ на дату здійснення операції. 

8. 
Проведення операцій з купівлі/продажу іноземної валюти на умовах 
"форвард" з поставкою іноземної валюти або без її поставки (оформлення 
документів). 

0.15% суми 

• Для надання послуги укладається спеціальна угода з Банком. 
• Мінімальна сума угоди становить не менше 1 млн. грн. в еквіваленті за 
курсом НБУ на дату укладання угоди. 
• Комісія розраховується від суми купівлі/продажу іноземної валюти та 
сплачується в день підписання документів для проведення операцій з 
купівлі/продажу іноземної валюти на умовах "форвард" в національній 
валюті за курсом, що зафіксований в кожній угоді. 
• Комісія сплачується за кожну угоду. 

ІІ. ДОДАТКОВІ БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ 

1. Цілодобова підтримка клієнтів Private Banking через Call Center Private Banking 

2. Оренда депозитного сейфу -25% від стандартної вартості Послуга надається у разі наявності вільного сейфу на відділенні 

3. 

Випуск картки з персональним номером  2 500 грн.* Послуга надається на підставі письмового запиту від Клієнта із зазначенням 
необхідного номеру карти (на вибір Клієнта можна встановити останні чотири 
цифри номеру картки), якщо такий номер не використаний для інших карток. 
*Випуск однієї картки Visa Infinite - безкоштовно 

4. 
Обслуговування системи дистанційного управління рахунками «OTP 
SMART» (з генератором паролів або з SMS-автентифікацією) 

Тариф не встановлюється Інші комісії –  згідно тарифів на обслуговування у системі «OTP Smart» 

5. Послуги інкасації  за спеціальним тарифом  

6. Депозитарні послуги Банку  

6.1. 
 

Відкриття рахунку у цінних паперах 
Резиденти Нерезиденти  

Тариф не встановлюється 

6.2. 
 
Абонентська плата (плата за ведення рахунку у цінних паперах) 

Згідно зі стандарт. тарифами на 
депозитарні послуги* 

*Тариф не встановлюється щодо цінних паперів ПІФ (пайових 
інвестиційних фондів) під управлінням ТОВ «ОТП Капітал» 

6.3. 
Зберігання цінних паперів Згідно зі стандарт. тарифами на 

депозитарні послуги* 
*Тариф не встановлюється щодо цінних паперів ПІФ (пайових 
інвестиційних фондів) під управлінням ТОВ «ОТП Капітал» 

6.4. Всі інші депозитарні послуги тарифікуються згідно стандартних тарифів на депозитарні послуги. З повним переліком і вартістю депозитарних послуг можна ознайомитись у стандартних 
тарифах на депозитарні послуги АТ «ОТП БАНК» для фізичних осіб резидентів або нерезидентів відповідно. Нерезиденти, які бажають оплачувати комісійну винагороду за депозитарні 
послуги в гривні, надають до Банку відповідний запит, після обробки якого всі нові нарахування комісійної винагороди будуть здійснюватися в гривні за офіційним курсом НБУ на дату 
нарахування. 

 
7. 

Супроводження операції з купівлі ОВДП / ОЗДП 0,3 % від заг. суми операції* *Комісія сплачується в гривнях за курсом НБУ на дату здійснення операції 

8 Супроводження операції з купівлі цінних паперів, облік яких здійснюється 
на рахунку Депозитарної установи в іноземній фінансовій установі. 

0,2 % від заг. суми операції* *Комісія сплачується в гривнях за курсом НБУ на дату здійснення операції 

9 Депозитарний облік та зберігання прав на цінні папери (ЦП) облік яких 
здійснюється на рахунку Депозитарної установи в іноземній фінансовій 
установі  

0,01% від ринкової вартості ЦП, 
але не менше 10 євро на місяць* 

*Комісія сплачується в гривнях за курсом НБУ на дату здійснення операції 

10 Зарахування/Списання/Переказ цінних паперів, облік яких здійснюється 
на рахунку Депозитарної установи в іноземній фінансовій установі 

25 євро*    *Комісія сплачується в гривнях за курсом НБУ на дату здійснення операції 

11. 

Перерахування доходів  по цінним паперам, облік яких здійснюється на 
рахунку Депозитарної установи в іноземній фінансовій установі 

0,1% від суми, що 
перераховується, але не менш ніж 

25 євро*   

*Тариф застосовується лише для виплати доходів у сумі, що перевищує 100 
євро.  
Комісія сплачується на підставі квартального рахунку за депозитарні 
послуги відповідно до Договору про обслуговування рахунку у цінних 
паперах (публічного). 

12. 
Надання консультаційних послуг щодо відкриття рахунків за кордоном 15 000 грн. в т.ч. ПДВ 

Консультація надається держателю Тарифного пакету та/ або третій особі 
(члену родини)* 

ІІІ. НЕБАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ ТА СЕРВІСИ  

Додаткові сервіси, що надаються в тарифному пакеті Private Banking «Elite Річний» 

1. Консьєрж-сервіс  

2. MasterCard Lounge – послуга, що надається держателям преміальних карток MasterCard World Elite та надає можливість скористатися послугами бізнес залів MasterCard * 

3. Fast line в зоні вильоту, Fast line в зоні прильоту, Прискорена реєстрація та здача багажу* 

4. Поліс страхування Travel Insurance - безкоштовно 

5. Поліс страхування Travel Insurance  для  третьої особи (члена родини) - за спеціальним тарифом 

6. Поліс страхування Insurance of financial risks до картки Visa Infinite – безкоштовно, до інших карток - за спеціальним тарифом. 

7. Сервіс Key Lounge 

*- Користування сервісами згідно з поточними умовами MasterCard та/або Visa перевірки активності карти, а саме проведення POS операцій. 
ПРИМІТКИ: 

1. Обов’язковою умовою для підключення до Тарифного пакету є відкриття або наявність у клієнта діючого карткового рахунку MasterCard World Elite, відкритого в АТ «ОТП БАНК». Тарифний пакет 
«Elite Річний» починає діяти з наступного банківського дня після підписання заяви Клієнтом на підключення до Тарифного пакету. Комісія за обслуговування Тарифного пакету стягується один раз 
на рік шляхом списання з основного карткового рахунку.  

2. Тарифний пакет, призначений лише для приватних клієнтів-фізичних осіб, які відповідають критеріям сегментації Private Banking. 
3. Перелік послуг, що входять до Тарифного пакету, може бути змінений чи доповнений виключно Банком в односторонньому порядку. Перелік послуг та сервісів розширюється по мірі запровадження 

Банком нових послуг та сервісів. Тариф за користування та обслуговування Тарифним пакетом, може бути змінений через запровадження нових послуг та сервісів, про що Клієнта обов’язково 
повідомляє Персональний менеджер.  

4. Перелік послуг, що не входять до Тарифного пакету, тарифікуються згідно стандартних тарифів Банку, які діють на момент здійснення операції. Банк має право виключно на власний розсуд 
змінювати Тарифи Банку, про що Банк повідомляє Клієнта шляхом розміщення інформації в загальнодоступних для клієнтів місцях в установах Банку за 7 (сім) календарних днів до застосування 
нових Тарифів та/чи Правил Банку. 

5. Вихідні перекази для фізичних осіб резидентів та нерезидентів виконуються з урахуванням обмежень встановлених нормативними документами НБУ. 
6. Комісії сплачуються в момент здійснення операції. Комісії, які зазначені для операцій в іноземній валюті,  сплачуються в гривнях за курсом НБУ на день здійснення операції. 
7. Банківські операції проводяться за умови наявності у фізичної особи паспорту, або документу що його замінює, якщо інше не передбачено чинним законодавством України. 
8. 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». У разі відсутності стандартних тарифів по продукту, рахунки підлягають обов’язковому закриттю. 
9. 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



«Затверджено» 
Додаток № 5 до Рішення Тарифного Комітету №68 від 11.10.2021 

Починають діяти з 25.10.2021 
Тарифний пакет Private Banking «Elite» 

№ Послуга ТАРИФ  Коментарі 

1. 

Обслуговування тарифного пакету Private Banking «Elite» (надалі – 
«Тарифний пакет») 

950 грн. Комісія сплачується щомісячно 

10 000 грн.* 

Додаткова плата за обслуговування тарифного пакету при наявності 
відкритого карткового рахунку та преміальної картки Visa Infinite у UAH 
та / або в USD та/або EUR. Комісія сплачується щорічно шляхом 
списання з карткового рахунку в кінці місяця відкриття карткового 
продукту Visa Infinite.   
* Плата не стягується за умови наявності строкового вкладу від 
1 000 000 грн строком від 180 днів. 

І. КЛАСИЧНІ БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ 

1. Поточний рахунок 
Іноземна 
валюта 

Національна 
валюта 

 

1.1. 

Обслуговування поточного рахунку: 
- Відкриття та закриття рахунку,  
- Обробка готівки (перерахунок готівки при зарахуванні на рахунок),  
- Приймання готівки від фізичних осіб на користь OTP Bank, розрахунки 
зі списання та зарахування коштів по рахунках одного клієнта в мережі 
OTP Bank (погашення заборгованості по кредитах, погашення 
заборгованості за платіжними картками),  
- Вхідні перекази в мережі OTP Bank, вхідні та вихідні перекази за 
кредитами, отриманими від нерезидентів (у разі наявності ліцензії НБУ) 

 
 
 

Тариф не встановлюється 

 

1.2. 

Видача готівки з поточного або ощадного рахунку фізичної особи  

0.8% від суми  
(мін. 15 грн.) 

0.8% від суми  
(мін. 15 грн.)* 

Комісія не сплачується у разі здійснення видачі: 
- зарахованих на поточний рахунок через касу відділень, 
- зарахованих на поточний або ощадний рахунок доходів (процентів) за 
вкладами та за залишками коштів на поточних рахунках, 
- суми строкових депозитів, виплачених на поточний рахунок, 
- коштів, що надійшли на поточний рахунок через міжнародні платіжні 
системи. 
Застереження: Першочергово здійснюються операції видачі готівки без 
утримання комісії, в сумі коштів що були зараховані на рахунок 
вищезазначеними  шляхами. *У разі зняття довіреною особою власника 
рахунку готівкових коштів з поточного або ощадного рахунку в 
національній валюті сплачується додаткова (окрім комісії п.1.2. Тарифів) 
комісія в розмірі 1 % від суми операції. 

1.3. 

Перевірка документів у разі видачі готівкових коштів з поточного або 
ощадного рахунку Клієнта: 
 
- у сумі більше 150 тис. грн, що надійшли на рахунок Клієнта з 
рахунку ФОП цього Клієнта, відкритого в іншому банку; 
 
- у сумі більше 2 000 000 грн, що були зараховані на рахунок Клієнта 
від повернення або надання фінансової допомоги від юридичної 
особи, що обслуговується  в іншому банку; 
 
- у сумі більше  2 000 000 грн, що були зараховані на рахунок 
Клієнта від повернення або надання фінансової допомоги з рахунку 
юридичної особи, відкритого в АТ «ОТП БАНК». 

 
 

0.8 % від суми зняття 
 
 
 

0.8 % від суми зняття 
 
 
 

0.3% від суми зняття 

Комісія не сплачується у разі здійснення видачі коштів з поточного 
рахунку, що раніше були розміщені на строковому депозиті в Банку. 

1.4. 

Вихідні перекази з поточного або ощадного рахунку, що ініціюються  
клієнтом шляхом подання розрахункових документів: 
- з типом комісії SHA або BEN для переказів в іноземній валюті 
 
 
 
- з типом комісії OUR для переказів в іноземній валюті 

0.8% від суми 
переказу (мін. 
500 грн. макс. 

3500 грн.) 
 

0.8% від суми 
переказу (мін. 
500 грн. макс. 

3500 грн.) 
+600 грн. 

0.8% від суми 
переказу (мін. 
15 грн. - макс. 

2000 грн.) 

а) перекази в нац. валюті виконуються у день їх отримання, за умови  
одержання Банком  платіжного документу  протягом операційного часу;  
б) валютні  перекази в доларах США виконуються  датою валютування 
“сьогодні”, за умови отримання платіжного документу протягом 
операційного часу (примітка п. 16); 
в) валютні  перекази в євро виконуються  датою валютування 
“сьогодні”, за умови отримання платіжного документу до 15.00 за 
Київським часом (примітка п. 16); 
г) валютні  перекази (інші ніж в доларах США та євро) виконуються 
датою валютування «наступний робочий день», за умови отримання 
платіжного документу до 15.00 за Київським часом 
д) примітки п. 10, п. 16 Типових тарифів на РКО для фізичних осіб. 

1.5. 

Вихідні перекази з поточного або ощадного рахунку в мережі Банку, 
що ініціюються клієнтом шляхом подання розрахункових документів: 
- в межах власних рахунків клієнта 
- на рахунки інших клієнтів 

 
5 грн. 

0.25% суми 
переказу 

(мін. 15 грн. 
макс. 250 

грн.) 

 
5 грн. 

0.25% суми 
переказу (мін. 
15 грн. макс. 

250 грн.) 

Комісія сплачується для платежів на поточні, ощадні та карткові рахунки 
фізичних осіб та на  поточні рахунки юридичних осіб.Комісія не 
сплачується: - у випадках відміни сплати комісії за певним продуктом або 
акційними умовами згідно відповідного рішення Тарифного комітету; - 
для операцій поповнення поточних рахунків з метою погашення діючого 
кредиту (в тому числі будь-яких боргових зобов’язань) в  АТ «ОТП 
БАНК». Комісія сплачується в гривні за курсом НБУ на дату здійснення 
операції 

1.6. 

Перевірка документів для здійснення переказу за кордон: 
1.6.1. На підставі е-ліміту НБУ*: 
- на власний рахунок за кордон 
 - на користь іншої особи за кордон 
- на поточний рахунок нерезидента - юридичної особи, відкритий в 
України (крім інвестиційного рахунку)** 
- на купівлю цінних паперів, облік яких здійснюється на рахунку 
Депозитарної установи в іноземній фінансовій установі (OTP Bank Plc). 
 
1.6.2. На суму, що перевищує 50 000 євро (не на підставі е-ліміту 
НБУ), або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за крос-курсом 
НБУ через національну валюту на день здійснення операції, або якщо 
пакет документів потребує додаткового вивчення*** 
1.6.3. Термінова перевірка документів (до 8 робочих годин) 

 
1 500 грн. 
5 000 грн. 

 
5 000 грн. 

 
500 грн. 

 
 

0.8% від 
суми 

переказу 
 

3 000 грн 

 
 
 
 

5 000 грн. 
 
 

Комісія утримується додатково до комісій, вказаних в п.1.3-1.4 
*комісія сплачується в день подання документів на розгляд в Банк  
**з метою виконання власних зобов’язань перед нерезидентом за 
договором страхування життя 
*** комісія сплачується за перевірку документів окремо для кожного 
переказу 

1.7. 

Приймання платіжних банкнот іноземної валюти з незначними ознаками 
зношення  

1.5% - для операцій з поповнення карткових рахунків, поточних рахунків з 
метою розміщення депозиту на строк від 180 днів або купівлі 
ОВДП    в  АТ «ОТП Банк». Комісія сплачується в гривні за курсом НБУ 
на дату здійснення операції 

2. Обслуговування платіжних карток 

2.1.  Основні продукти:   

2.1.1 
Обслуговування карткового рахунку та преміальної картки MasterCard 
World Elite (для основної картки в UAH та 2 додаткових карток)   

Тариф не встановлюється 
 

2.1.2 
Плата за користування кредитним лімітом встановленим до дебетної 
картки MasterCard World Elite  

Тариф не встановлюється 
 

2.2. Додаткові продукти:   

2.2.1 
Обслуговування карткового рахунку та преміальної картки MasterCard 
World Elite у валюті (в USD та /або EUR та 2 додаткових карток)   

Тариф не встановлюється 
Не більше одного рахунку в кожній валюті. Інші тарифи по 
обслуговуванню згідно стандартних тарифів по картці МС World Elite 

2.2.2 
Обслуговування карткового рахунку та преміальної картки Visa Infinite в 
UAH та/або USD та /або EUR 

Згідно з Тарифами на операції 
з платіжними картками Visa 

Infinite 
Картковий рахунок відкривається держателю Тарифного пакету 

2.2.3 Обслуговування карткового рахунку та картки OTP Tickets Travel Card Тариф не встановлюється 
Інші тарифи по обслуговуванню згідно стандартних тарифів по картці 
OTP Tickets Travel Card. Картковий рахунок відкривається держателю 
Тарифного пакету та/ або третій особі (члену родини)* 

2.2.4 Обслуговування карткового рахунку та картки GAC Тариф не встановлюється 
Інші тарифи по обслуговуванню згідно стандартних тарифів по картці 
GAC. Картковий рахунок відкривається держателю Тарифного пакету 
та/ або третій особі (члену родини)* 

Примітка: *Держателю Тарифного пакету або третій особі (члену родини) відкривається не більше 2 карток OTP Tickets Travel Card/ GAC 



2.2.5 
Обслуговування карткового рахунку та платіжної картки «Картка 
моряка» Тариф не встановлюється 

Інші тарифи по обслуговуванню згідно стандартних тарифів по картці 
«Картка моряка». Картковий рахунок відкривається держателю 
Тарифного пакету  

2.2.6 
Винагорода Банку за переказ коштів на інший рахунок, відкритий у 
Банку, без використання картки 

Тариф не встановлюється 

Примітка: Тариф діє лише у випадку переоформлення карткового 
рахунку та при зміні одного тарифного пакету Private Banking на інший 
тип пакету Private Banking. У всіх інших випадках використовується 
стандартний тариф по   картці. 

3.  Операції з безготівковими банківськими металами   

3.1. 

Обслуговування першого та кожного наступного поточного рахунку у 
банківських металах: 

- Відкриття рахунку, 
- Видача виписок по рахунку безпосередньо власнику рахунку, 
- Видача дублікату виписки по рахунку (надається за окремим 

письмовим запитом власника рахунку), 
- Закриття рахунку 

Тариф не встановлюється  

3.2. Надання довідок Тариф не встановлюється Довідка надається українською / англійською мовою. 

4. 

Надання офіційної довідки   та виписок за період держателю 
Тарифного пакету  та/ або додатковим держателям карток MasterCard 
World Elite : по всім видам рахунків; про офіційний курс гривні щодо 
іноземних валют, встановлений НБУ; на підтвердження здійснення 
операції приймання готівки від фізичних осіб на користь юридичних 
осіб (клієнтів інших банків) 

Тариф не встановлюється 
 

 

5.  

Оформлення довіреності або заповідального розпорядження: 
- на розпорядження рахунками, в т.ч. на Банк 
- на користування та розпорядження індивідуальним сейфом 
- заповідальне розпорядження 
- здійснення операцій по платіжних картках через Private Banking 

Call Сenter 

Тариф не встановлюється 
 

 

6. Надання дублікату будь-якого правочину/документу з Банком Тариф не встановлюється  

7. 

Конверсійні операції: 
Продаж валютних коштів з датою валютування “сьогодні” 
Купівля валютних коштів 
Конверсійні операції: 

- безготівкова іноземна валюта / іноземна валюта  
- готівкова іноземна валюта / іноземна валюта 
 
Продаж валютних коштів клієнта для сплати банківської комісії 

0.2% суми 
0.2% суми 

-  за курсом банку , який 
встановлюється ГО 
- за крос-курсом НБУ через нац. 
валюту на день здійснення 
операції +2%* 
тариф не встановлюється 

Комісійні сплачуються в гривнях та розраховуються, виходячи з суми 
продажу купівлі, перерахованої за міжбанківським курсом. 
Комісійні не сплачуються при продажу валюти для купівлі ОВДП 
Комісійні не сплачуються при купівлі валюти для конвертації кредитів в 
іноземній валюті в гривню. 
Комісія не утримується у разі купівлі валюти для погашення кредитної 
заборгованості (планові, прострочені та дострокові платежі). *Комісія 
сплачується в гривнях за курсом НБУ на дату здійснення операції. 

8. 
Проведення операцій з купівлі/продажу іноземної валюти на умовах 
"форвард" з поставкою іноземної валюти або без її поставки 
(оформлення документів). 

0.15% суми 

• Для надання послуги укладається спеціальна угода з Банком. 
• Мінімальна сума угоди становить не менше 1 млн. грн. в еквіваленті 
за курсом НБУ на дату укладання угоди. 
• Комісія розраховується від суми купівлі/продажу іноземної валюти та 
сплачується в день підписання документів для проведення операцій з 
купівлі/продажу іноземної валюти на умовах "форвард" в національній 
валюті за курсом, що зафіксований в кожній угоді. 
• Комісія сплачується за кожну угоду. 

ІІ. ДОДАТКОВІ БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ 

1. Цілодобова підтримка клієнтів Private Banking через Call Center Private Banking 

2. Оренда депозитного сейфу -25% від стандартної вартості Послуга надається у разі наявності вільного сейфу на відділенні 

3. 

Випуск картки з персональним номером  2 500 грн.* Послуга надається на підставі письмового запиту від Клієнта із 
зазначенням необхідного номеру карти (на вибір Клієнта можна 
встановити останні чотири цифри номеру картки), якщо такий номер 
не використаний для інших карток. *Випуск однієї картки Visa Infinite - 
безкоштовно 

4. 
Обслуговування системи дистанційного управління рахунками «OTP 
SMART» (з генератором паролів або з SMS-автентифікацією) 

Тариф не встановлюється 
Інші комісії –  згідно тарифів на обслуговування у системі «OTP 
Smart» 

5. Послуги інкасації  за спеціальним тарифом  

6. Депозитарні послуги Банку  

6.1. 
Відкриття рахунку у цінних паперах Резиденти Нерезиденти  

Тариф не встановлюється 

6.2. 
Абонентська плата (плата за ведення рахунку у цінних паперах) Згідно зі стандартними тарифами 

на депозитарні послуги* 
*Тариф не встановлюється щодо цінних паперів ПІФ (пайових 
інвестиційних фондів) під управлінням ТОВ «ОТП Капітал» 

6.3. 
Зберігання цінних паперів Згідно зі стандартними тарифами 

на депозитарні послуги* 
*Тариф не встановлюється щодо цінних паперів ПІФ (пайових 
інвестиційних фондів) під управлінням ТОВ «ОТП Капітал» 

6.4. Всі інші депозитарні послуги тарифікуються згідно стандартних тарифів на депозитарні послуги. З повним переліком і вартістю депозитарних послуг можна ознайомитись у 
стандартних тарифах на депозитарні послуги АТ «ОТП БАНК» для фізичних осіб резидентів або нерезидентів відповідно. Нерезиденти, які бажають оплачувати комісійну 
винагороду за депозитарні послуги в гривні, надають до Банку відповідний запит, після обробки якого всі нові нарахування комісійної винагороди будуть здійснюватися в гривні 
за офіційним курсом НБУ на дату нарахування. 

7. 
Супроводження операції з купівлі ОВДП / ОЗДП 0.3 % від заг. суми операції* 

*Комісія сплачується в гривнях за курсом НБУ на дату здійснення 
операції 

8 Супроводження операції з купівлі цінних паперів, облік яких 
здійснюється на рахунку Депозитарної установи в іноземній фінансовій 
установі. 

0,2 % від заг. суми операції* 
*Комісія сплачується в гривнях за курсом НБУ на дату здійснення 
операції 

9 Депозитарний облік та зберігання прав на цінні папери (ЦП) облік яких 
здійснюється на рахунку Депозитарної установи в іноземній фінансовій 
установі  

0,01% від ринкової вартості ЦП, 
але не менше 10 євро на місяць* 

*Комісія сплачується в гривнях за курсом НБУ на дату здійснення 
операції 

10 Зарахування/Списання/Переказ цінних паперів, облік яких 
здійснюється на рахунку Депозитарної установи в іноземній фінансовій 
установі 

25 євро*    
*Комісія сплачується в гривнях за курсом НБУ на дату здійснення 
операції 

11. 

Перерахування доходів  по цінним паперам, облік яких здійснюється на 
рахунку Депозитарної установи в іноземній фінансовій установі 

0,1% від суми, що 
перераховується, але не менш ніж 

25 євро*   

*Тариф застосовується лише для виплати доходів у сумі, що 
перевищує 100 євро.  
Комісія сплачується на підставі квартального рахунку за депозитарні 
послуги відповідно до Договору про обслуговування рахунку у цінних 
паперах (публічного). 

12. 
Надання консультаційних послуг щодо відкриття рахунків за кордоном 15 000 грн. в т.ч. ПДВ 

Консультація надається держателю Тарифного пакету та/ або третій 
особі (члену родини)* 

ІІІ. НЕБАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ ТА СЕРВІСИ  

Додаткові сервіси, що надаються в тарифному пакеті Private Banking «Elite» 

1. Консьєрж-сервіс  

2. MasterCard Lounge – послуга, що надається держателям преміальних карток MasterCard World Elite та надає можливість скористатися послугами бізнес залів MasterCard * 

3. Fast line в зоні вильоту, Fast line в зоні прильоту, Прискорена реєстрація та здача багажу* 

4. Поліс страхування Travel Insurance  - безкоштовно 

5. Поліс страхування Travel Insurance  для  третьої особи (члена родини) - за спеціальним тарифом 

6. Поліс страхування Insurance of financial risks до картки Visa Infinite – безкоштовно, до інших карток - за спеціальним тарифом. 

7. Сервіс Key Lounge 

*- Користування сервісами згідно з поточними умовами MasterCard та/або Visa перевірки активності карти, а саме проведення POS операцій. 
ПРИМІТКИ: 

1. Обов’язковою умовою для підключення до Тарифного пакету є відкриття або наявність у клієнта діючого карткового рахунку MasterCard World Elite, відкритого в АТ «ОТП 
БАНК». Тарифний пакет «Elite» починає діяти з наступного банківського дня після підписання заяви Клієнтом на підключення до Тарифного пакету. Комісія за обслуговування 
Тарифного пакету стягується один раз на місяць шляхом списання з основного карткового рахунку.  

2. Тарифний пакет, призначений лише для приватних клієнтів-фізичних осіб, які відповідають критеріям сегментації Private Banking. 
3. Перелік послуг, що входять до Тарифного пакету, може бути змінений чи доповнений виключно Банком в односторонньому порядку. Перелік послуг та сервісів розширюється 

по мірі запровадження Банком нових послуг та сервісів. Тариф за користування та обслуговування Тарифним пакетом, може бути змінений через запровадження нових послуг 
та сервісів, про що Клієнта обов’язково повідомляє Персональний менеджер.  

4. Перелік послуг, що не входять до Тарифного пакету, тарифікуються згідно стандартних тарифів Банку, які діють на момент здійснення операції. Банк має право виключно на 
власний розсуд змінювати Тарифи Банку, про що Банк повідомляє Клієнта шляхом розміщення інформації в загальнодоступних для клієнтів місцях в установах Банку за 7 (сім) 
календарних днів до застосування нових Тарифів та/чи Правил Банку. 



5. Вихідні перекази для фізичних осіб резидентів та нерезидентів виконуються з урахуванням обмежень встановлених нормативними документами НБУ. 
6. Комісії сплачуються в момент здійснення операції. Комісії, які зазначені для операцій в іноземній валюті,  сплачуються в гривнях за курсом НБУ на день здійснення операції. 
7. Банківські операції проводяться за умови наявності у фізичної особи паспорту, або документу що його замінює, якщо інше не передбачено чинним законодавством України. 

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». У разі відсутності стандартних тарифів по продукту, рахунки підлягають обов’язковому 
закриттю. 

8. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   «Затверджено» 

Додаток № 6 до Рішення Тарифного Комітету №68 від 11.10.2021 
Починають діяти з 25.10.2021 

Тарифний пакет Private Banking «Elite Нульовий» 
№ Послуга ТАРИФ  Коментарі 

1. 

Обслуговування тарифного пакету Private Banking «Elite Нульовий» (надалі – 
«Тарифний пакет») 

Тариф не встановлюється   

10 000 грн.* 

Додаткова плата за обслуговування тарифного пакету при наявності 
відкритого карткового рахунку та преміальної картки Visa Infinite у UAH та / 
або в USD та/або EUR. Комісія сплачується щорічно шляхом списання з 
основного карткового рахунку в кінці місяця відкриття карткового продукту 
Visa Infinite.   
* Плата не стягується за умови наявності строкового вкладу від 1 000 000 
грн строком від 180 днів. 

І. КЛАСИЧНІ БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ 

1. Поточний рахунок 
Іноземна 
валюта 

Національна 
валюта 

 

1.1. 

Обслуговування поточного рахунку: 
- Відкриття та закриття рахунку,  
- Обробка готівки (перерахунок готівки при зарахуванні на рахунок),  
- Приймання готівки від фізичних осіб на користь OTP Bank, розрахунки зі 
списання та зарахування коштів по рахунках одного клієнта в мережі OTP 
Bank (погашення заборгованості по кредитах, погашення заборгованості за 
платіжними картками),  
- Вхідні перекази в мережі OTP Bank, вхідні та вихідні перекази за кредитами, 
отриманими від нерезидентів (у разі наявності ліцензії НБУ) 

 
 
 
 

Тариф не встановлюється 

 

1.2. 

Видача готівки з поточного або ощадного рахунку фізичної особи  

0.8% від суми  
(мін. 15 грн.) 

0.8% від суми  
(мін. 15 грн.)* 

Комісія не сплачується у разі здійснення видачі: 

- зарахованих на поточний рахунок через касу відділень, 
- зарахованих на поточний або ощадний рахунок доходів (процентів) за 
вкладами та за залишками коштів на поточних рахунках, 
- суми строкових депозитів, виплачених на поточний рахунок, 
- коштів, що надійшли на поточний рахунок через міжнародні платіжні 
системи. 
Застереження: Першочергово здійснюються операції видачі готівки без 
утримання комісії, в сумі коштів що були зараховані на рахунок 
вищезазначеними  шляхами. *У разі зняття довіреною особою власника 
рахунку готівкових коштів з поточного або ощадного рахунку в 
національній валюті сплачується додаткова (окрім комісії п.1.2. Тарифів) 
комісія в розмірі 1 % від суми операції. 

1.3. 

Перевірка документів у разі видачі готівкових коштів з поточного або 
ощадного рахунку Клієнта: 
 
- у сумі більше 150 тис. грн, що надійшли на рахунок Клієнта з рахунку 
ФОП цього Клієнта, відкритого в іншому банку; 
 
- у сумі більше 2 000 000 грн, що були зараховані на рахунок Клієнта від 
повернення або надання фінансової допомоги від юридичної особи, що 
обслуговується  в іншому банку; 
 
- у сумі більше  2 000 000 грн, що були зараховані на рахунок Клієнта від 
повернення або надання фінансової допомоги з рахунку юридичної 
особи, відкритого в АТ «ОТП БАНК». 

 
 

0.8 % від суми зняття 
 
 
 

0.8 % від суми зняття 
 
 
 

0.3% від суми зняття 

Комісія не сплачується у разі здійснення видачі коштів з поточного рахунку, 
що раніше були розміщені на строковому депозиті в Банку. 

1.4. 

Вихідні перекази з поточного або ощадного рахунку, що ініціюються  клієнтом 
шляхом подання розрахункових документів: 
- з типом комісії SHA або BEN для переказів в іноземній валюті 
 
 
 
 
- з типом комісії OUR для переказів в іноземній валюті 
 

0.8% від суми 
переказу 

(мін. 500 грн. 
макс. 3500 

грн.) 
 

0.8% від суми 
переказу 

(мін. 500 грн. 
макс. 3500 

грн.) 
+600 грн. 

 

0.8% від суми 
переказу   

(мін. 15 грн. - 
макс. 2000 грн.) 

а) перекази в нац. валюті виконуються у день їх отримання, за умови  
одержання Банком  платіжного документу  протягом операційного часу;  
б) валютні  перекази в доларах США виконуються  датою валютування 
“сьогодні”, за умови отримання платіжного документу протягом 
операційного часу (примітка п. 16); 
в) валютні  перекази в євро виконуються  датою валютування “сьогодні”, 
за умови отримання платіжного документу до 15.00 за Київським часом 
(примітка п. 16); 
г) валютні  перекази (інші ніж в доларах США та євро) виконуються датою 
валютування «наступний робочий день», за умови отримання платіжного 
документу до 15.00 за Київським часом; 
д) примітки п. 10, п. 16 Типових тарифів на РКО для фізичних осіб. 

1.5. 

Вихідні перекази з поточного або ощадного рахунку в мережі Банку, що 
ініціюються клієнтом шляхом подання розрахункових документів: 
- в межах власних рахунків клієнта 
- на рахунки інших клієнтів 

 
5 грн. 

0.25% суми 
переказу 

(мін. 15 грн. 
макс. 250 

грн.) 

 
5 грн. 

0.25% суми 
переказу (мін. 
15 грн. макс. 

250 грн.) 

Комісія сплачується для платежів на поточні, ощадні та карткові 
рахунки фізичних осіб та на  поточні рахунки юридичних осіб. Комісія не 
сплачується: - у випадках відміни сплати комісії за певним продуктом 
або акційними умовами згідно відповідного рішення Тарифного 
комітету; - для операцій поповнення поточних рахунків з метою 
погашення діючого кредиту (в тому числі будь-яких боргових 
зобов’язань) в  АТ «ОТП Банк». Комісія сплачується в гривні за курсом 
НБУ на дату здійснення операції 

1.6. 

Перевірка документів для здійснення переказу за кордон: 
1.6.1. На підставі е-ліміту НБУ*: 
- на власний рахунок за кордон 
 - на користь іншої особи за кордон 
- на поточний рахунок нерезидента - юридичної особи, відкритий в України 
(крім інвестиційного рахунку)** 
- на купівлю цінних паперів, облік яких здійснюється на рахунку Депозитарної 
установи в іноземній фінансовій установі (OTP Bank Plc). 
 
1.6.2. На суму, що перевищує 50 000 євро (не на підставі е-ліміту НБУ), або 
еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за крос-курсом НБУ через 
національну валюту на день здійснення операції, або якщо пакет документів 
потребує додаткового вивчення*** 
1.6.3. Термінова перевірка документів (до 8 робочих годин) 

 
 

1 500 грн. 
5 000 грн. 
5 000 грн. 

 

500 грн. 
 
 

0.8% від 
суми 

переказу 
 

3 000 грн. 

 
 

--- 
 

5 000 грн. 
 
 
 
 
 

Комісія утримується додатково до комісій, вказаних в п.1.3-1.4 
 
*комісія сплачується в день подання документів на розгляд в Банк  
 
 
**з метою виконання власних зобов’язань перед нерезидентом за 
договором страхування життя 
 
*** комісія сплачується за перевірку документів окремо для кожного 
переказу 

 

1.7. 

Приймання платіжних банкнот іноземної валюти з незначними ознаками 
зношення 

1.5% - для операцій з поповнення карткових рахунків, поточних рахунків з метою 
розміщення депозиту на строк від 180 днів або купівлі ОВДП    в  АТ «ОТП 
Банк». 
Комісія сплачується в гривні за курсом НБУ на дату здійснення операції 

2. Обслуговування платіжних карток 

2.1  Основні продукти:   

2.1.1. 
Обслуговування карткового рахунку та преміальної картки MasterCard World 
Elite (для основної картки в UAH та 2 додаткових карток)   

Тариф не встановлюється 
 

2.1.2. 
Плата за користування кредитним лімітом встановленим до дебетної картки 
MasterCard World Elite  

Тариф не встановлюється 
 

2.2. Додаткові продукти:   

2.2.1. 
Обслуговування карткового рахунку та преміальної картки MasterCard World 
Elite у валюті (в USD та /або EUR та 2 додаткових карток)   

Тариф не встановлюється 
Не більше одного рахунку в кожній валюті.Інші тарифи по обслуговуванню 
згідно стандартних тарифів по картці МС World Elite 

2.2.2. 
Обслуговування карткового рахунку та преміальної картки Visa Infinite в UAH 
та/або USD та /або EUR 

Згідно з Тарифами на операції з 
платіжними картками Visa Infinite 

Картковий рахунок відкривається держателю Тарифного пакету 

2.2.3. Обслуговування карткового рахунку та картки OTP Tickets Travel Card Тариф не встановлюється 
Інші тарифи по обслуговуванню згідно стандартних тарифів по картці OTP 
Tickets Travel Card. Картковий рахунок відкривається держателю Тарифного 
пакету та/ або третій особі (члену родини)* 

2.2.4. Обслуговування карткового рахунку та картки GAC Тариф не встановлюється 
Інші тарифи по обслуговуванню згідно стандартних тарифів по картці GAC. 
Картковий рахунок відкривається держателю Тарифного пакету та/ або 
третій особі (члену родини)* 

Примітка: *Держателю Тарифного пакету або третій особі (члену родини) відкривається не більше 2 карток OTP Tickets Travel Card / GAC 

2.2.5 
Обслуговування карткового рахунку та платіжної картки «Картка моряка» 

Тариф не встановлюється 
Інші тарифи по обслуговуванню згідно стандартних тарифів по картці 
«Картка моряка». Картковий рахунок відкривається держателю Тарифного 
пакету  

2.2.6 
Винагорода Банку за переказ коштів на інший рахунок, відкритий у Банку, 
без використання картки 

Тариф не встановлюється 

Примітка: Тариф діє лише у випадку переоформлення карткового рахунку 
та при зміні одного тарифного пакету Private Banking на інший тип пакету 
Private Banking. У всіх інших випадках використовується стандартний 
тариф по   картці. 



 
3.  

 
Операції з безготівковими банківськими металами 

  

3.1. 

Обслуговування першого та кожного наступного поточного рахунку у 
банківських металах: 

- Відкриття рахунку, 
- Видача виписок по рахунку безпосередньо власнику рахунку, 
- Видача дублікату виписки по рахунку (надається за окремим письмовим 

запитом власника рахунку), 
- Закриття рахунку 

Тариф не встановлюється  

3.2 Надання довідок  Тариф не встановлюється Довідка надається українською / англійською мовою. 

4. 

Надання офіційної довідки  та виписок за період держателю Тарифного 
пакету  та/ або додатковим держателям карток MasterCard World Elite : 
- по всім видам рахунків 
- про офіційний курс гривні щодо іноземних валют, встановлений НБУ  
- на підтвердження здійснення операції приймання готівки від фізичних осіб 

на користь юридичних осіб (клієнтів інших банків) 

Тариф не встановлюється  

5.  

Оформлення довіреності або заповідального розпорядження: 

- на розпорядження рахунками, в т.ч. на Банк 
- на користування та розпорядження індивідуальним сейфом 
- заповідальне розпорядження 
- здійснення операцій по платіжних картках через Private Banking Call Сenter 

Тариф не встановлюється  

6. Надання дублікату будь-якого правочину/документу з Банком Тариф не встановлюється  

7. 

Конверсійні операції: 
Продаж валютних коштів з датою валютування “сьогодні” 
Купівля валютних коштів 
Конверсійні операції: 

- безготівкова іноземна валюта / іноземна валюта  
- готівкова іноземна валюта / іноземна валюта 
Продаж валютних коштів клієнта для сплати банківської комісії 

0.2% суми 
0.2% суми 

-  за курсом банку , який 
встановлюється ГО 
- за крос-курсом НБУ через нац. валюту 
на день здійснення операції +2%* 
тариф не встановлюється 

Комісійні сплачуються в гривнях та розраховуються, виходячи з суми 
продажу купівлі, перерахованої за міжбанківським курсом. 
Комісійні не сплачуються при продажу валюти для купівлі ОВДП 
Комісійні не сплачуються при купівлі валюти для конвертації кредитів в 
іноземній валюті в гривню. Комісія не утримується у разі купівлі валюти 
для погашення кредитної заборгованості (планові, прострочені та 
дострокові платежі) *Комісія сплачується в гривнях за курсом НБУ на дату 
здійснення операції. 

8. 
Проведення операцій з купівлі/продажу іноземної валюти на умовах 
"форвард" з поставкою іноземної валюти або без її поставки (оформлення 
документів). 

0.15% суми 

• Для надання послуги укладається спеціальна угода з Банком. 
• Мінімальна сума угоди становить не менше 1 млн. грн. в еквіваленті за 
курсом НБУ на дату укладання угоди. 
• Комісія розраховується від суми купівлі/продажу іноземної валюти та 
сплачується в день підписання документів для проведення операцій з 
купівлі/продажу іноземної валюти на умовах "форвард" в національній 
валюті за курсом, що зафіксований в кожній угоді. 
• Комісія сплачується за кожну угоду. 

ІІ. ДОДАТКОВІ БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ 

1. Цілодобова підтримка клієнтів Private Banking через Call Center Private Banking 

2. Оренда депозитного сейфу -25% від стандартної вартості Послуга надається у разі наявності вільного сейфу на відділенні 

3. 

Випуск картки з персональним номером  2 500 грн.* Послуга надається на підставі письмового запиту від Клієнта із 
зазначенням необхідного номеру карти (на вибір Клієнта можна встановити 
останні чотири цифри номеру картки), якщо такий номер не використаний 
для інших карток. *Випуск однієї картки Visa Infinite - безкоштовно 

4. 
Обслуговування системи дистанційного управління рахунками «OTP 
SMART» (з генератором паролів або з SMS-автентифікацією) 

Тариф не встановлюється Інші комісії –  згідно тарифів на обслуговування у системі «OTP Smart» 

5. Послуги інкасації  за спеціальним тарифом  

6. Депозитарні послуги Банку  

6.1 
Відкриття рахунку у цінних паперах Резиденти Нерезиденти  

Тариф не встановлюється 

6.2. 
Абонентська плата (плата за ведення рахунку у цінних паперах) Згідно зі станд. тарифами на 

депозитарні послуги* 
*Тариф не встановлюється щодо цінних паперів ПІФ (пайових 
інвестиційних фондів) під управлінням ТОВ «ОТП Капітал» 

6.3. 
Зберігання цінних паперів Згідно зі станд. тарифами на 

депозитарні послуги* 
*Тариф не встановлюється щодо цінних паперів ПІФ (пайових 
інвестиційних фондів) під управлінням ТОВ «ОТП Капітал» 

6.4. Всі інші депозитарні послуги тарифікуються згідно стандартних тарифів на депозитарні послуги. З повним переліком і вартістю депозитарних послуг можна ознайомитись у 
стандартних тарифах на депозитарні послуги АТ «ОТП БАНК» для фізичних осіб резидентів або нерезидентів відповідно. Нерезиденти, які бажають оплачувати комісійну винагороду 
за депозитарні послуги в гривні, надають до Банку відповідний запит, після обробки якого всі нові нарахування комісійної винагороди будуть здійснюватися в гривні за офіційним курсом 
НБУ на дату нарахування. 

 
7. Супроводження операції з купівлі ОВДП / ОЗДП 0,3 % від заг. суми операції* *Комісія сплачується в гривнях за курсом НБУ на дату здійснення операції 

8 
Супроводження операції з купівлі цінних паперів, облік яких здійснюється 
на рахунку Депозитарної установи в іноземній фінансовій установі. 

0,2 % від заг. суми операції* *Комісія сплачується в гривнях за курсом НБУ на дату здійснення операції 

9 Депозитарний облік та зберігання прав на цінні папери (ЦП) облік яких 
здійснюється на рахунку Депозитарної установи в іноземній фінансовій 
установі  

0,01% від ринкової вартості ЦП, але 
не менше 10 євро на місяць* 

*Комісія сплачується в гривнях за курсом НБУ на дату здійснення операції 

10 
Зарахування/Списання/Переказ цінних паперів, облік яких здійснюється на 
рахунку Депозитарної установи в іноземній фінансовій установі 

25 євро*    *Комісія сплачується в гривнях за курсом НБУ на дату здійснення операції 

11 

Перерахування доходів  по цінним паперам, облік яких здійснюється на 
рахунку Депозитарної установи в іноземній фінансовій установі 

0,1% від суми, що перераховується, 
але не менш ніж 25 євро*   

*Тариф застосовується лише для виплати доходів у сумі, що перевищує 
100 євро.  
Комісія сплачується на підставі квартального рахунку за депозитарні 
послуги відповідно до Договору про обслуговування рахунку у цінних 
паперах (публічного). 

12. Надання консультаційних послуг щодо відкриття рахунків за 
кордоном 

15 000 грн. в т.ч. ПДВ 
Консультація надається держателю Тарифного пакету та/ або третій особі 
(члену родини)* 

ІІІ. НЕБАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ ТА СЕРВІСИ  

Додаткові сервіси, що надаються в тарифному пакеті Private Banking «Elite Нульовий» 

1. Консьєрж-сервіс  

2. MasterCard Lounge – послуга, що надається держателям преміальних карток MasterCard World Elite та надає можливість скористатися послугами бізнес залів MasterCard * 

3. Fast line в зоні вильоту, Fast line в зоні прильоту, Прискорена реєстрація та здача багажу* 

4. Поліс страхування Travel Insurance  для  основного держателя картки MasterCard World Elite та/або третьої особи (члена родини) - за спеціальним тарифом 

5. Сервіс Key Lounge 

*- Користування сервісами згідно з поточними умовами MasterCard та/або Visa перевірки активності карти, а саме проведення POS операцій. 
ПРИМІТКИ: 

1. Обов’язковою умовою для підключення до Тарифного пакету є відкриття або наявність у клієнта діючого карткового рахунку MasterCard World Elite, відкритого в АТ «ОТП БАНК». 
Тарифний пакет «Elite Нульовий» починає діяти з наступного банківського дня після підписання заяви Клієнтом на підключення до Тарифного пакету. ОТП Банк має право в 
односторонньому порядку та в будь-який час змінити Тарифний пакет «Elite Нульовий» на пакет «Elite» без підписання будь-яких додаткових документів. 

2. Тарифний пакет, призначений лише для приватних клієнтів-фізичних осіб, які відповідають критеріям сегментації Private Banking. 
3. Перелік послуг, що входять до Тарифного пакету, може бути змінений чи доповнений виключно Банком в односторонньому порядку. Перелік послуг та сервісів розширюється по мірі 

запровадження Банком нових послуг та сервісів. Тариф за користування та обслуговування Тарифним пакетом, може бути змінений через запровадження нових послуг та сервісів, про 
що Клієнта обов’язково повідомляє Персональний менеджер.  

4. Перелік послуг, що не входять до Тарифного пакету, тарифікуються згідно стандартних тарифів Банку, які діють на момент здійснення операції. Банк має право виключно на власний 
розсуд змінювати Тарифи Банку, про що Банк повідомляє Клієнта шляхом розміщення інформації в загальнодоступних для клієнтів місцях в установах Банку за 7 (сім) календарних днів 
до застосування нових Тарифів та/чи Правил Банку. 

5. Вихідні перекази для фізичних осіб резидентів та нерезидентів виконуються з урахуванням обмежень встановлених нормативними документами НБУ. 
6. Комісії сплачуються в момент здійснення операції. Комісії, які зазначені для операцій в іноземній валюті,  сплачуються в гривнях за курсом НБУ на день здійснення операції. 
7. Банківські операції проводяться за умови наявності у фізичної особи паспорту, або документу що його замінює, якщо інше не передбачено чинним законодавством України. 
8. 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». У разі відсутності стандартних тарифів по продукту, рахунки підлягають обов’язковому закриттю. 
9. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
«Затверджено» 

Додаток № 7 до Рішення Тарифного Комітету №68 від 11.10.2021 
Починають діяти з 25.10.2021 

 

Тарифний пакет Private Banking «Elite Зарплатний» 

№ Послуга ТАРИФ  Коментарі 

1. 

Обслуговування тарифного пакету Private Banking «Elite Зарплатний» 
(надалі – «Тарифний пакет») 

Тариф не встановлюється  
 

Примітка №1 

10 000 грн.* 

Додаткова плата за обслуговування тарифного пакету при наявності 
відкритого карткового рахунку та преміальної картки Visa Infinite у 
UAH та / або в USD та/або EUR. Комісія сплачується щорічно шляхом 
списання з основного карткового рахунку в кінці місяця відкриття 
карткового продукту Visa Infinite.   
* Плата не стягується за умови наявності строкового вкладу від 
1 000 000 грн строком від 180 днів. 

І. КЛАСИЧНІ БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ 

1. Поточний рахунок 
Іноземна 
валюта 

Національна 
валюта 

 

1.1. 

Обслуговування поточного рахунку: 
- Відкриття та закриття рахунку,  
- Обробка готівки (перерахунок готівки при зарахуванні на рахунок),  
- Приймання готівки від фізичних осіб на користь OTP Bank, розрахунки 
зі списання та зарахування коштів по рахунках одного клієнта в мережі 
OTP Bank (погашення заборгованості по кредитах, погашення 
заборгованості за платіжними картками),  
- Вхідні перекази в мережі OTP Bank, вхідні та вихідні перекази за 
кредитами, отриманими від нерезидентів (у разі наявності ліцензії НБУ) 

 
 
 

Тариф не встановлюється 

 

1.2. 

Видача готівки з поточного або ощадного рахунку фізичної особи  

0.8% від 
суми (мін. 
15 грн.) 

0.8% від суми 
(мін. 15 грн.)* 

Комісія не сплачується у разі здійснення видачі: 

- зарахованих на поточний рахунок через касу відділень, 
- зарахованих на поточний або ощадний рахунок доходів (процентів) 
за вкладами та за залишками коштів на поточних рахунках, 
- суми строкових депозитів, виплачених на поточний рахунок, 
- коштів, що надійшли на поточний рахунок через міжнародні платіжні 
системи. 
Застереження: Першочергово здійснюються операції видачі готівки 
без утримання комісії, в сумі коштів що були зараховані на рахунок 
вищезазначеними  шляхами.*У разі зняття довіреною особою 
власника рахунку готівкових коштів з поточного або ощадного 
рахунку в національній валюті сплачується додаткова (окрім комісії 
п.1.2. Тарифів) комісія в розмірі 1 % від суми операції. 

1.3. 

Перевірка документів у разі видачі готівкових коштів з поточного або 
ощадного рахунку Клієнта: 
 
- у сумі більше 150 тис. грн, що надійшли на рахунок Клієнта з 
рахунку ФОП цього Клієнта, відкритого в іншому банку; 
 
- у сумі більше 2 000 000 грн, що були зараховані на рахунок Клієнта 
від повернення або надання фінансової допомоги від юридичної 
особи, що обслуговується  в іншому банку; 
 
- у сумі більше  2 000 000 грн, що були зараховані на рахунок 
Клієнта від повернення або надання фінансової допомоги з рахунку 
юридичної особи, відкритого в АТ «ОТП БАНК». 

 
 

0.8 % від суми зняття 
 
 
 

0.8 % від суми зняття 
 
 
 

0.3% від суми зняття 

Комісія не сплачується у разі здійснення видачі коштів з поточного 
рахунку, що раніше були розміщені на строковому депозиті в Банку. 

1.4. 
 

Вихідні перекази з поточного або ощадного рахунку, що ініціюються  
клієнтом шляхом подання розрахункових документів: 
- з типом комісії SHA або BEN для переказів в іноземній валюті 
 
 
 
 
- з типом комісії OUR для переказів в іноземній валюті 

0.8% від 
суми 

переказу 
(мін. 500 
грн. макс. 
3500 грн.) 

 
0.8% від 

суми 
переказу 
(мін. 500 
грн. макс. 
3500 грн.) 
+600 грн. 

0.8% від суми 
переказу  (мін. 
15 грн. - макс. 

2000 грн.) 

а) перекази в нац. валюті виконуються у день їх отримання, за умови  
одержання Банком  платіжного документу  протягом операційного 
часу;  
б) валютні  перекази в доларах США виконуються  датою 
валютування “сьогодні”, за умови отримання платіжного документу 
протягом операційного часу (примітка п. 16); 
в) валютні  перекази в євро виконуються  датою валютування 
“сьогодні”, за умови отримання платіжного документу до 15.00 за 
Київським часом (примітка п. 16); 
г) валютні  перекази (інші ніж в доларах США та євро) виконуються 
датою валютування «наступний робочий день», за умови 
отримання платіжного документу до 15.00 за Київським часом; 
д) примітки п. 10, п. 16 Типових тарифів на РКО для фізичних осіб. 

1.5. 

Вихідні перекази з поточного або ощадного рахунку в мережі Банку, 
що ініціюються клієнтом шляхом подання розрахункових документів: 
- в межах власних рахунків клієнта 
- на рахунки інших клієнтів 

 
5 грн. 

0.25% суми 
переказу (мін. 
15 грн. макс. 

250 грн.) 

 
5 грн. 

0.25% суми 
переказу  (мін. 15 

грн. макс. 250 
грн.) 

Комісія сплачується для платежів на поточні, ощадні та карткові 
рахунки фізичних осіб та на  поточні рахунки юридичних осіб. 
Комісія не сплачується: - у випадках відміни сплати комісії за 
певним продуктом або акційними умовами згідно відповідного 
рішення Тарифного комітету; - для операцій поповнення поточних 
рахунків з метою погашення діючого кредиту (в тому числі будь-
яких боргових зобов’язань) в  АТ «ОТП Банк». Комісія сплачується 
в гривні за курсом НБУ на дату здійснення операції 

1.6. 

Перевірка документів для здійснення переказу за кордон: 
1.6.1. На підставі е-ліміту НБУ*: 
- на власний рахунок за кордон 
 - на користь іншої особи за кордон 
- на поточний рахунок нерезидента - юридичної особи, відкритий в 
України (крім інвестиційного рахунку)** 
- на купівлю цінних паперів, облік яких здійснюється на рахунку 
Депозитарної установи в іноземній фінансовій установі (OTP Bank Plc). 
 
1.6.2. На суму, що перевищує 50 000 євро (не на підставі е-ліміту НБУ), 

або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за крос-курсом НБУ 
через національну валюту на день здійснення операції, або якщо пакет 
документів потребує додаткового вивчення*** 
1.6.3. Термінова перевірка документів (до 8 робочих годин) 

 
 

1 500 грн. 
5 000 грн. 
5 000 грн. 

 
 

500 грн. 
 

0.8% від 
суми 

переказу 
 

3 000 грн. 

 
 
 
 

5 000 грн. 
 
 
 
 
 

--- 

Комісія утримується додатково до комісій, вказаних в п.1.3-1.4 
*комісія сплачується в день подання документів на розгляд в Банк  
**з метою виконання власних зобов’язань перед нерезидентом за 
договором страхування життя 
*** комісія сплачується за перевірку документів окремо для 
кожного переказу 

1.7. 

Приймання платіжних банкнот іноземної валюти з незначними 
ознаками зношення 

1.5% - для операцій з поповнення карткових рахунків, поточних рахунків з 
метою розміщення депозиту на строк від 180 днів або купівлі 
ОВДП  в АТ «ОТП Банк».Комісія сплачується в гривні за курсом НБУ 
на дату здійснення операції 

2. Обслуговування платіжних карток 

2.1.  Основні продукти:   

2.1.1. 

Обслуговування карткового рахунку та преміальної картки MasterCard 
World Elite (для основної картки в UAH та 2 додаткових карток)   

Згідно Тарифів по операціях із 
зарплатними картками 

міжнародної Платіжної системи 
MasterCard WorldWide для Retail 

Примітка №1 

2.1.2. 
Плата за користування кредитним лімітом встановленим до дебетної 
картки MasterCard World Elite 

Тариф не встановлюється 
 

2.2. Додаткові продукти:   

2.2.1. 
Обслуговування карткового рахунку та преміальної картки MasterCard 
World Elite у валюті (в USD та /або EUR та 2 додаткових карток)   

Тариф не встановлюється 
Не більше одного рахунку в кожній валюті. Інші тарифи по 
обслуговуванню згідно стандартних тарифів по картці МС World Elite 

2.2.2. 
Обслуговування карткового рахунку та преміальної картки Visa Infinite в 
UAH та/або USD та /або EUR 

Згідно з Тарифами на операції з 
платіжними картками Visa 

Infinite 
Картковий рахунок відкривається держателю Тарифного пакету 



2.2.3. Обслуговування карткового рахунку та картки OTP Tickets Travel Card Тариф не встановлюється 
Інші тарифи по обслуговуванню згідно стандартних тарифів по картці 
OTP Tickets Travel Card. Картковий рахунок відкривається держателю 
Тарифного пакету або третій особі (члену родини)* 

2.2.4. Обслуговування карткового рахунку та картки GAC Тариф не встановлюється 
Інші тарифи по обслуговуванню згідно стандартних тарифів по 
картці GAC. Картковий рахунок відкривається держателю Тарифного 
пакету або третій особі (члену родини)* 

Примітка: *Держателю Тарифного пакету або третій особі (члену родини) відкривається не більше 2 карток OTP Tickets Travel Card/ GAC 

2.2.5. 
Обслуговування карткового рахунку та картки «Картка моряка» 

Тариф не встановлюється 
Інші тарифи по обслуговуванню згідно стандартних тарифів по 
картці «Картка моряка». Картковий рахунок відкривається 
держателю Тарифного пакету  

2.2.6. 
Винагорода Банку за переказ коштів на інший рахунок, відкритий у 
Банку, без використання картки 

Тариф не встановлюється 

Примітка: Тариф діє лише у випадку переоформлення карткового 
рахунку та при зміні одного тарифного пакету Private Banking на 
інший тип пакету Private Banking. У всіх інших випадках 
використовується стандартний тариф по картці МС World Elite. 

3.  Операції з безготівковими банківськими металами   

3.1. 

Обслуговування першого та кожного наступного поточного рахунку у 
банківських металах: 
- Відкриття рахунку, 
- Видача виписок по рахунку безпосередньо власнику рахунку, 
- Видача дублікату виписки по рахунку (надається за окремим 

письмовим запитом власника рахунку), 
- Закриття рахунку 

Тариф не встановлюється  

3.2. Надання довідок  Тариф не встановлюється Довідка надається українською / англійською мовою. 

4. 

Надання офіційної довідки та виписок за період держателю 

Тарифного пакету  та/ або додатковим держателям карток MasterCard 
World Elite : 
- по всім видам рахунків 
- про офіційний курс гривні щодо іноземних валют, встановлений НБУ  
- на підтвердження здійснення операції приймання готівки від фізичних 

осіб на користь юридичних осіб (клієнтів інших банків) 

Тариф не встановлюється  

5.  

Оформлення довіреності або заповідального розпорядження: 
- на розпорядження рахунками, в т.ч. на Банк 
- на користування та розпорядження індивідуальним 
сейфом 

- заповідальне розпорядження 
- здійснення операцій по платіжних картках через Private 
Banking Call Сenter 

Тариф не встановлюється  

6. Надання дублікату будь-якого правочину/документу з Банком Тариф не встановлюється  

7. 

Конверсійні операції: 

Продаж валютних коштів з датою валютування “сьогодні” 
Купівля валютних коштів 
Конверсійні операції: 

- безготівкова іноземна валюта / іноземна валюта  
- готівкова іноземна валюта / іноземна валюта 
 
 
Продаж валютних коштів клієнта для сплати банківської комісії 

 
0.2% суми 
0.2% суми 

-  за курсом банку , який 
встановлюється ГО 
- за крос-курсом НБУ через нац. 
валюту на день здійснення 
операції +2%* 
тариф не встановлюється 

Комісійні сплачуються в гривнях та розраховуються, виходячи з суми 
продажу купівлі, перерахованої за міжбанківським курсом. 
Комісійні не сплачуються при продажу валюти для купівлі ОВДП 
Комісійні не сплачуються при купівлі валюти для конвертації кредитів 
в іноземній валюті в гривню. 
Комісія не утримується у разі купівлі валюти для погашення кредитної 
заборгованості (планові, прострочені та дострокові платежі)*Комісія 
сплачується в гривнях за курсом НБУ на дату здійснення операції. 

8. 
Проведення операцій з купівлі/продажу іноземної валюти на умовах 
"форвард" з поставкою іноземної валюти або без її поставки 
(оформлення документів). 

0.15% суми 

• Для надання послуги укладається спеціальна угода з Банком. 
• Мінімальна сума угоди становить не менше 1 млн. грн. в 
еквіваленті за курсом НБУ на дату укладання угоди. 
• Комісія розраховується від суми купівлі/продажу іноземної валюти 
та сплачується в день підписання документів для проведення 
операцій з купівлі/продажу іноземної валюти на умовах "форвард" в 
національній валюті за курсом, що зафіксований в кожній угоді. 
• Комісія сплачується за кожну угоду. 

ІІ. ДОДАТКОВІ БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ 

1. Цілодобова підтримка клієнтів Private Banking через Call Center Private Banking 

2. Оренда депозитного сейфу - 25% від стандартної вартості Послуга надається у разі наявності вільного сейфу на відділенні 

3. 

Випуск картки з персональним номером  2 500 грн.* Послуга надається на підставі письмового запиту від Клієнта із 
зазначенням необхідного номеру карти (на вибір Клієнта можна 
встановити останні чотири цифри номеру картки), якщо такий номер 
не використаний для інших карток.*Випуск однієї картки Visa Infinite - 
безкоштовно 

4. 
Обслуговування системи дистанційного управління рахунками «OTP 
SMART» (з генератором паролів або з SMS-автентифікацією) 

Тариф не встановлюється 
Інші комісії –  згідно тарифів на обслуговування у системі «OTP 
Smart» 

5. Послуги інкасації  за спеціальним тарифом  

6. Депозитарні послуги Банку  

6.1. 
Відкриття рахунку у цінних паперах Резиденти Нерезиденти  

Тариф не встановлюється 

6.2. 
Абонентська плата (плата за ведення рахунку у цінних паперах) Згідно зі станд. тарифами на 

депозитарні послуги* 
*Тариф не встановлюється щодо цінних паперів ПІФ (пайових 
інвестиційних фондів) під управлінням ТОВ «ОТП Капітал» 

6.3. 
Зберігання цінних паперів Згідно зі станд. тарифами на 

депозитарні послуги* 
*Тариф не встановлюється щодо цінних паперів ПІФ (пайових 
інвестиційних фондів) під управлінням ТОВ «ОТП Капітал» 

6.4. Всі інші депозитарні послуги тарифікуються згідно стандартних тарифів на депозитарні послуги. З повним переліком і вартістю депозитарних послуг можна 
ознайомитись у стандартних тарифах на депозитарні послуги АТ «ОТП БАНК» для фізичних осіб резидентів або нерезидентів відповідно. Нерезиденти, які бажають 
оплачувати комісійну винагороду за депозитарні послуги в гривні, надають до Банку відповідний запит, після обробки якого всі нові нарахування комісійної винагороди 
будуть здійснюватися в гривні за офіційним курсом НБУ на дату нарахування. 

 
7. 

Супроводження операції з купівлі ОВДП / ОЗДП 0,3 % від заг. суми операції* 
*Комісія сплачується в гривнях за курсом НБУ на дату здійснення 
операції 

8 Супроводження операції з купівлі цінних паперів, облік яких 
здійснюється на рахунку Депозитарної установи в іноземній 
фінансовій установі. 

0,2 % від заг. суми операції* 
*Комісія сплачується в гривнях за курсом НБУ на дату здійснення 
операції 

9 Депозитарний облік та зберігання прав на цінні папери (ЦП) облік яких 
здійснюється на рахунку Депозитарної установи в іноземній 
фінансовій установі  

0,01% від ринкової вартості  
ЦП, але не менше 10 євро на 

місяць* 

*Комісія сплачується в гривнях за курсом НБУ на дату здійснення 
операції 

10 Зарахування/Списання/Переказ цінних паперів, облік яких 
здійснюється на рахунку Депозитарної установи в іноземній 
фінансовій установі 

25 євро*    
*Комісія сплачується в гривнях за курсом НБУ на дату здійснення 
операції 

11 

Перерахування доходів  по цінним паперам, облік яких здійснюється 
на рахунку Депозитарної установи в іноземній фінансовій установі 

0,1% від суми, що 
перераховується, але не менш ніж 

25 євро*   

*Тариф застосовується лише для виплати доходів у сумі, що 
перевищує 100 євро.  
Комісія сплачується на підставі квартального рахунку за 
депозитарні послуги відповідно до Договору про обслуговування 
рахунку у цінних паперах (публічного). 

12. 
Надання консультаційних послуг щодо відкриття рахунків за кордоном 15 000 грн. в т.ч. ПДВ 

Консультація надається держателю Тарифного пакету та/ або 
третій особі (члену родини)* 

ІІІ. НЕБАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ ТА СЕРВІСИ  

Додаткові сервіси, що надаються в тарифному пакеті Private Banking «Elite Зарплатний» 

1. Консьєрж-сервіс  

2. MasterCard Lounge – послуга, що надається держателям преміальних карток MasterCard World Elite та надає можливість скористатися послугами бізнес залів MasterCard * 

3. Fast line в зоні вильоту, Fast line в зоні прильоту, Прискорена реєстрація та здача багажу* 

4. Поліс страхування Travel Insurance - безкоштовно 

5. Поліс страхування Travel Insurance  для  третьої особи (члена родини) - за спеціальним тарифом 

6. Поліс страхування Insurance of financial risks до картки Visa Infinite – безкоштовно, до інших карток - за спеціальним тарифом. 

7. Сервіс Key Lounge 
*- Користування сервісами згідно з поточними умовами MasterCard та/або Visa перевірки активності карти, а саме проведення POS операцій. 

ПРИМІТКИ: 



1. Обов’язковою умовою для підключення до Тарифного пакету є відкриття або наявність у клієнта діючого карткового рахунку та зарплатної картки MasterCard World Elite, що відкриті в АТ «ОТП 
БАНК». Тарифний пакет «Elite Зарплатний» починає діяти з наступного банківського дня після підписання заяви Клієнтом на підключення до Тарифного пакету. 

2. Тарифний пакет, призначений лише для приватних клієнтів-фізичних осіб, які відповідають критеріям сегментації Private Banking. 
3. Перелік послуг, що входять до Тарифного пакету, може бути змінений чи доповнений виключно Банком в односторонньому порядку. Перелік послуг та сервісів розширюється по мірі запровадження 

Банком нових послуг та сервісів. Тариф за користування та обслуговування Тарифним пакетом, може бути змінений через запровадження нових послуг та сервісів, про що Клієнта обов’язково 
повідомляє Персональний менеджер.  

4. Перелік послуг, що не входять до Тарифного пакету, тарифікуються згідно стандартних тарифів Банку, які діють на момент здійснення операції. Банк має право виключно на власний розсуд 
змінювати Тарифи Банку, про що Банк повідомляє Клієнта шляхом розміщення інформації в загальнодоступних для клієнтів місцях в установах Банку за 7 (сім) календарних днів до застосування 
нових Тарифів та/чи Правил Банку. 

5. Вихідні перекази для фізичних осіб резидентів та нерезидентів виконуються з урахуванням обмежень встановлених нормативними документами НБУ. 
6. Комісії сплачуються в момент здійснення операції. Комісії, які зазначені для операцій в іноземній валюті,  сплачуються в гривнях за курсом НБУ на день здійснення операції. При оплаті за рахунок 

юридичної особи застосовується тільки річна оплата за обслуговування в рамках Тарифного пакету. 
7. Банківські операції проводяться за умови наявності у фізичної особи паспорту, або документу що його замінює, якщо інше не передбачено чинним законодавством України. 
8. 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». У разі відсутності стандартних тарифів по продукту, рахунки підлягають обов’язковому закриттю. 
9. 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. 

 


