
 

«Затверджено» 

Додаток №1 до Рішення Тарифного комітету №60           

Від 20.08.2021  

Починають діяти з 06.09.2021 
 

1 

 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК» 

ТИПОВІ ТАРИФИ НА РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ: 

для фізичних осіб за операціями по поточним рахункам зі спеціальним режимом використання 
для цілей одноразового добровільного декларування   

 
 

№ 
Послуга 

Іноземна 
валюта 

Національ
на валюта 

Коментарі 

1. 
Відкриття поточного рахунку зі спеціальним 
режимом використання для цілей одноразового 
(спеціального) добровільного декларування 

1 000 грн. 

Комісія сплачується одноразово  при 
відкритті кожного поточного рахунку в 
мережі відділень АТ «ОТП БАНК».  

2. 
Зарахування готівки на рахунок зі спеціальним 
режимом використання 

Комісія не 
встановлюється 

 

3. 

 

Видача готівки з поточного рахунку зі спеціальним 

режимом використання 

 
1% від суми  
 (мін. 15 грн.) 

Комісія сплачується в момент 
здійснення операції.   

4. 

Переказ коштів з поточного рахунку зі спеціальним 

режимом використання на власний 

поточний/картковий рахунок клієнта в Банку  

 
Комісія не 

встановлюється 

 

5. 
Зарахування безготівкових коштів на рахунок зі 

спеціальним режимом використання 

 
Не  здійснюється  

 

6. 

Вихідні перекази з поточного рахунку зі 

спеціальним режимом використання на рахунки 

інших клієнтів в Банку та на рахунки за межами 

Банку 

 
 

Не здійснюється 

 

7. 
Надання довідки по рахунку зі спеціальним 

режимом використання 
500 грн.  

8.  

Надання виписки по рахунку зі спеціальним 

режимом використання 

Згідно типових тарифів 
на розрахунково-касове 

обслуговування для 
фізичних осіб 

 

9. 
Закриття рахунку зі спеціальним режимом 

використання 

Комісія не 
встановлюється 

 

 
 
Примітки: 
1) Окрім послуг Банку Клієнтом також сплачуються будь-які комісії, штрафи та/або збори  банків-кореспондентів та банку-отримувача коштів. 
2) Комісія сплачується в гривні за курсом НБУ на дату здійснення операції. У випадку відсутності або недостатності у Клієнта коштів у гривні для 
сплати комісії, Клієнт доручає Банку здійснити продаж іноземної валюти Клієнта на МВРУ згідно вимог чинного законодавства за існуючими 
Тарифами Банку та утримати гривневий еквівалент вказаної комісії за рахунок коштів, одержаних від продажу валюти.   
3) Вхідні та вихідні перекази для фізичних осіб - резидентів та нерезидентів виконуються з урахуванням обмежень встановлених нормативними 
документами НБУ. 
4) Банківські операції проводяться за умови наявності у фізичної особи паспорту, або документу що його замінює, якщо це передбачено чинним 
законодавством України. 
5) Комісії сплачуються в момент здійснення операції. Комісії, які зазначені для операцій в іноземній валюті,  сплачуються в гривнях за курсом 
НБУ на день здійснення операції. 
6) У разі сплати комісії за послуги Банку готівкою через касу Банку сума внесення готівки заокруглюється згідно правил, визначених Постановою 
НБУ № 25 від 15.03.2018 року. 
7) Послуга з відкриття поточного рахунку зі спеціальним режимом використання для цілей одноразового (спеціального) добровільного 
декларування у банківських металах Банком не надається (з технічних причин).  
 

 


