
 
СТАНДАРТНІ ТАРИФИ ПО РОБОТІ З БАНКІВСЬКИМИ МЕТАЛАМИ 

 
для фізичних осіб (Примітки 1, 2) 

 
1. ОПЕРАЦІЇ З ГОТІВКОВИМИ БАНКІВСЬКИМИ МЕТАЛАМИ 

 Назва операції Комісія Коментарі 

1.1 Продаж готівкових банківських 
металів клієнту 

Не встановлюється 

Продаж здійснюється за курсом 
готівкових банківських металів, 
встановленим казначейством АТ 
«ОТП БАНК» (надалі – «Банк») на день 
здійснення операції.  

1.2 Купівля готівкових банківських 
металів у клієнта 
(Примітка 3) 

Не встановлюється 

Купівля здійснюється за курсом 
готівкових банківських металів, 
встановленим казначейством Банку 
на день здійснення операції.  

1.3 Відповідальне зберігання зливків 
банківських металів у сховищі Банку 
(Примітка 4) 

2 грн. (в т. ч. ПДВ) за 1 
календарний день 

зберігання одного зливка 
(мінімальний строк 

зберігання – 30 
календарних днів) 

 

1.4 Відповідальне зберігання зливків 
банківських металів у сховищі Банку 
понад строк дії Договору 
відповідального зберігання 
(Примітка 4) 

4 грн. (в т. ч. ПДВ) за 1 
календарний день 

зберігання одного зливка  

 

1.5 Експертиза банківських металів, що 
приймаються Банком на 
відповідальне зберігання або 
купуються у клієнта (Примітка 3) 

60 грн. за один зливок   
(50 грн. + ПДВ)       

Експертиза не проводиться у випадку, 
якщо зливок, щойно куплений 
клієнтом, не було вилучено з каси 
після продажу. 

 
2. ОПЕРАЦІЇ З БЕЗГОТІВКОВИМИ БАНКІВСЬКИМИ МЕТАЛАМИ 

 Назва операції Комісія Коментарі 

2.1 Обслуговування поточного рахунку у 
банківських металах (Примітка 5) 

200 грн. 

Комісія сплачується одноразово  при 
відкритті клієнтом кожного рахунку в 
банківських металах в мережі АТ «ОТП 
БАНК» 
При відкритті поточного рахунку у 
банківських металах поточний рахунок у 
гривні відкривається клієнту безкоштовно. 

2.2 Продаж безготівкових банківських 

металів клієнту 

 
0,3% від суми операції  

Комісія розраховується, виходячи з суми 
купівлі-продажу, перерахованої за курсом 
угоди. 
Мінімальний об’єм продажу банківських 
металів становить 3 унції. 

2.3 Купівля безготівкових банківських 

металів у клієнта 

 

 

0,1% від суми операції 

Комісія розраховується, виходячи з суми 
купівлі-продажу, перерахованої за курсом 
угоди. 
Мінімальний об’єм купівлі банківських 
металів становить 3 унції. 

2.4 Надання довідок щодо операцій з 
банківськими металами 

150 грн. 

Довідка надається українською мовою на 
письмову вимогу клієнта. Кожен 
додатковий примірник, виданий російською 
або англійською мовою, тарифікується як 
нова довідка. 

 

3. ОПЕРАЦІЇ З ВІДКЛАДЕНОЮ ПОСТАВКОЮ БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛІВ 

 Назва операції Комісія Коментарі 

3.1. Відкладена поставка банківських 
металів під замовлення клієнта. 

0,2% від сукупної 
вартості готівкових 
банківських металів 

Сукупна вартість готівкових банківських 
металів розраховується за комерційним 
курсом. 
Комісія сплачується у день підписання 
заяви-анкети про надання банківської 
послуги «Купівля-продаж банківських 
металів з відкладеною поставкою», 
одночасно зі здійсненням оплати за 
готівкові банківські метали. 

 
 

 
 

 

 
  «Затверджено» 

«Затверджено» 
Додаток №1 до Рішення Тарифного комітету № 60  

Від 02.11.2020  
Починають діяти з 23.11.2020 



 
 

Примітки: 
1) Банківські операції проводяться за умови наявності у клієнта паспорта або документа що його замінює, якщо це передбачено чинним 
законодавством України. 
2) Комісія сплачується в момент здійснення операції виключно в гривнях. 
3) Операція проводиться у головному офісі АТ «ОТП БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.  
4) Операція може проводитись у всіх відділеннях, що здійснюють операції з банківськими металами, за умови, що зливок, щойно 
куплений клієнтом, не було вилучено з каси після продажу. В іншому випадку операція проводиться у головному офісі АТ «ОТП БАНК» 
за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43. 
5) Обслуговування поточного рахунку у банківських металах включає: Відкриття рахунку, Видача виписок з рахунку безпосередньо 
власнику рахунку, Видача дубліката виписки з рахунку (надається за окремим письмовим запитом власника рахунку), Закриття рахунку. 


