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АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК» 

ТАРИФНИЙ ПАКЕТ «Premium Black Edition IT 2.0» 

       1. ОСНОВНІ ПРОДУКТИ 

№ Послуга 

Інозем
на 

валют
а 

Національна 
валюта 

Коментарі 

Основний картковий рахунок Black Edition (MasterCard WorldWide) в Тарифному Пакеті «Premium Black Edition» 
відкривається в валюті UAH (окрім нерезидентів), другий картковий рахунок eVisa відкривається в будь-якій валюті за 
бажанням клієнта. 

1.1. Обслуговування тарифного пакету «Premium 
Black Edition» (надалі – «Тарифний пакет»):  

  

1.1.1. 

- для фізичних осіб - приватних клієнтів, які 
мають статус «Преміум» 
 
 

Не встановлюється 

За умови використання карток в 
пакеті (враховуються операції 
фактично списані\зараховані на 
картковий рахунок) за поточний 
місяць (Примітка п.1) при : 

1. здійсненні безготівкових 

операцій в торгівельно-

сервісній мережі та 

мережі Інтернет на суму 

5 000 (пять 

тисяч)  гривень та більше  

та/або 

2. надходженні коштів на 

суму 15 000 (п'ятнадцять 

тисяч) гривень та більше 

будь-яким чином, окрім 

переказу між власними 

рахунками та рахунками 

інших фізичних осіб в 

рамках ОТП Банку  

Примітка 1 

USD 15 
/ EUR 

15  
UAH 350 

Плата стягується щомісячно 
шляхом списання з карткового 
рахунку, починаючи з другого 
календарного місяця 
обслуговування пакету. 

1.2. Обслуговування поточного рахунку  Не встановлюється Примітка п.2 

1.3. 
Обслуговування карткового рахунку  Black 
Edition (MasterCard WorldWide)  для основної 
картки та 1-ї (однієї) додаткової картки 

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

1.4. 
Незнижувальний залишок по  картковому 
рахунку Black Edition  (MasterCard WorldWide) 

Згідно тарифів на 
операції з платіжними 

картками «Black Edition»  
міжнародної платіжної 

системи MasterCard 
WorldWide 

 

1.5. 
SMS-інформування щодо операцій здійснених 
клієнтом та залишку на рахунку Premium Black 
Edition  (MasterCard WorldWide) 

Не встановлюється  

1.6. 
 

Видача готівки власні кошти клієнта: 
-у банкоматах OTP Bank, у банкоматах 
мережі «АТМоСфера» 
- у пунктах видачі готівки OTP Bank* 

 
 

0,8% 
 

 

В рамках ліміту 60 000 грн./міс. на 
операції згідно п. 4.1., 4.2., 4.3 /за 
виключенням за кордоном/., 
4.4.  діючих тарифів– 
безкоштовно.  -у пунктах видачі готівки і банкоматах інших 

банків на території України                                                                                                                                                   
1,5 % + 7 грн. /1 $/ € 

 

 
2. ДОДАТКОВІ ПРОДУКТИ  

№ Послуга 

Інозем
на 

валют
а 

Національна 
валюта 

Коментарі 



 

2 
 

Платіжні картки 

2.1. 
Обслуговування карткового рахунку та картки 
eVisa 

 
Не встановлюється 

Інші тарифи по обслуговуванню 
згідно стандартних тарифів 
Картковий рахунок відкривається 
держателю Тарифного пакету. 

2.2. 
Плата за користування кредитним лімітом 
встановленим до дебетових карток в пакеті 

Плата не встановлюється 
Інші тарифи по обслуговуванню – 
згідно стандартних тарифів 

2.3. 
SMS-інформування щодо операцій здійснених 
клієнтом та залишку на рахунку eVisa 

не встановлюється  

Перекази 

2.4. 

Вихідні перекази з поточного 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 
 
 

 
0,9% 
від 

суми 
перек

азу 
(мін. 
500 
грн. 

макс. 
3 500 
грн.) 

 
 
 

0,9% 
від 

суми 
перек

азу 
(мін. 
500 
грн. 

макс. 
3 500 
грн.) 
+600 
грн. 

0,9% 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. 

2.5. 
 
2.5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.2 
 
 
 

Перевірка документів для здійснення переказу 
за кордон: 
 
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 суму більше 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** 

 
 

1 500 
грн 

 
5000 
грн. 

 
5000 
грн. 

 
 
 
 
 

0,9% 
від 

суми 
перек

азу 
 

 
 
 
 
- 
 
- 
 

5000 грн. 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 

Комісія отримується додатково до 
комісій, вказаних в п.2.4 
* з метою виконання власних 
зобов’язань перед нерезидентом 
за договором страхування 
життя; 
** комісія сплачується за 
перевірку документів окремо для 
кожного переказу 

Система дистанційного управління рахунками 

2.6. 
Обслуговування системи OTP Smart з SMS-
автентифікацією (Примітка п.4): 

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

2.7. 
Заміна Генератора паролів у зв’язку із 
закінченням терміну дії 

Згідно стандартних 
тарифів 

Комісія сплачується лише у 
випадку закінчення терміну дії 
Генератора паролів (який 
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зазначено на його зворотній 
стороні).  

Офіційні довідки  

2.8. Надання офіційної довідки: 
- по всіх видах рахунків 
- про офіційний курс гривні щодо іноземних 

валют, встановлений НБУ  
- про підтвердження здійснення операції 

приймання готівки від фізичних осіб на 
користь юридичних осіб (клієнтів інших 
банків) 

 

Не встановлюється 

 

2.9. Оформлення довіреності на розпорядження 
або виконання операцій за рахунками (один 
примірник) 

Не встановлюється 

Довіреність може бути надана на 
відкриття та розпорядження 
поточним, депозитним та 
картковим рахунком. Кожний 
наступний примірник сплачується 
згідно Типових тарифів на РКО 
для фізичних осіб. 

 
3. ДОДАТКОВІ БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ 

№ Послуга 

Інозем
на 

валют
а 

Національна 
валюта 

Коментарі 

3.1 
 
 

Операції з цінними паперами: 
Не встановлюється 

 

Відкриття рахунку у цінних паперах  

 Абонентська плата (плата за ведення рахунку у 
цінних паперах) 

Згідно стандартних 
тарифів на депозитарні 

послуги АТ «ОТП БАНК» 
 

 
 

Зберігання цінних паперів 

3.2. 
Укладення Пенсійного контракту з ОТП 
«Пенсія» 

Не встановлюється  

 
3.3. 

Цілодобова підтримка клієнтів через «Premium 
Call Center» 

Не встановлюється  

3.4 Оренда депозитного сейфу 
-10% від стандартної 

вартості 

Послуга надається у разі 
наявності вільного сейфу на 
відділенні тільки на 1 сейф 

3.5 Продаж валютних коштів для купівлі ОВДП Не встановлюється  

3.6 Супроводження операції з купівлі ОВДП 
0,15 % від загальної суми 

операції 

Комісія сплачується в гривнях за 
курсом НБУ на дату здійснення 
операції 

Комісія брокера сплачується 
окремо 
 

3.7 

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

0.15% від 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. 

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

 
-50% 

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

Аеропортові сервіси 

4.2. Відвідування Бізнес-залу MasterСard  у 
терміналах D та F а/п Бориспіль, в зоні 
міжнародних рейсів  

Не встановлюється 
Примітка п.14 
 

4.3. Відвідування Бізнес-залу MasterСard  у 
терміналі D а/п Бориспіль, в зоні внутрішніх 
рейсів 

Не встановлюється 
Примітка п.14 

4.4. Відвідування Бізнес-залу MasterСard  у а\п 
«КИЇВ» в зоні міжнародних рейсів 

Не встановлюється 
Примітка п.14 

4.5. Відвідування Бізнес-залу MasterСard  у а\п 
«ХАРКІВ» в зоні міжнародних рейсів  

Не встановлюється Примітка п.14 
 

4.6. Відвідування Бізнес-залу MasterСard  у а\п 
«ЛЬВІВ» в зоні міжнародних рейсів 

Не встановлюється 
Примітка п.14 

4.7. Відвідування Бізнес-залу MasterСard  у а\п 
«ЛЬВІВ» в зоні внутрішніх рейсів 

Не встановлюється 
Примітка п.14 

4.8. Відвідування бізнес-залів MasterСard  у світових 
столицях згідно умов зазначених на офіційному 
сайті www.mastercard.ua. 

Не встановлюється 
Примітка п.14 
 

4.9. Послуга Fast Line в зоні вильоту, в аеропорту 
Бориспіль, у терміналах D та F 

Не встановлюється Примітка п.14 
 

4.10 Прискорена реєстрація на рейс та здача багажу 
в терміналах D та F, в аеропорту Бориспіль 

Не встановлюється 
Примітка п.14 

4.11. Послуга Fast Line в зоні прильоту, в аеропорту 
Бориспіль, у терміналах D та F  

Не встановлюється Примітка п.14 
 

4.12. Відвідування лаунж-зон за системою  Lounge 
Key у світі (за одну особу) 

 

32 $ 
 

Списується Банком в день оплати 
рахунку від компанії Lounge Key 

4.13 Упаковка багажу ( з платіжними картками eVisa 
міжнародної платіжної 
системи Visa International) 

Не встановлюється 
Примітка п.15 
 

Примітки: 
1) 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. 
Обов’язковою умовою для підключення до Тарифного пакету є відкриття або наявність у клієнта діючого карткового рахунку Black Edition 
(MasterCard WorldWide), відкритого в АТ «ОТП БАНК».  

2) Обслуговування поточного рахунку включає: відкриття рахунку, видача виписок по рахунку безпосередньо власнику рахунку, видача дублікату 
виписки по рахунку (надається за окремим письмовим запитом власника рахунку), закриття рахунку, обробка готівки (перерахунок готівки при 
зарахуванні на рахунок), приймання готівки від фізичних осіб на користь АТ «ОТП БАНК», розрахунки зі списання та зарахування коштів по 
рахунках одного клієнта в мережі Банку (погашення заборгованості по кредитах, погашення заборгованості за платіжними картками), вхідні 
перекази в мережі АТ «ОТП БАНК», вхідні та вихідні перекази за кредитами, отриманими від нерезидентів (у разі наявності ліцензії НБУ) 
3) Обслуговування карткового рахунку включає: відкриття, закриття, переоформлення рахунку, виконання операцій за розрахунками та інше. 
4) Обслуговування в системі OTP Smart включає послугу підключення. 
5) Інші послуги, які не включені до Тарифного пакета здійснюються за стандартними тарифами відповідного продукту для фізичних осіб, що 
затверджені АТ «ОТП БАНК». 
6) Комісія сплачується в гривні за курсом НБУ на дату здійснення операції. У випадку відсутності або недостатності у клієнта коштів у гривні для 
сплати комісії, клієнт доручає Банку здійснити продаж іноземної валюти клієнта на МВРУ згідно вимог чинного законодавства за існуючими 
Тарифами та утримати гривневий еквівалент вказаної комісії за рахунок коштів, одержаних від продажу валюти. 
7) Вихідні перекази для фізичних осіб резидентів та нерезидентів виконуються з урахуванням обмежень встановлених нормативними 
документами НБУ. 
8) Комісії сплачуються в момент здійснення операції. Комісії, які зазначені для операцій в іноземній валюті,  сплачуються в гривнях за курсом 
НБУ на день здійснення операції. 
9) Банківські операції проводяться за умови наявності у фізичної особи паспорту або документу, що його замінює, якщо інше не передбачено 
чинним законодавством України. 
10) При закритті Тарифного пакету всі рахунки та послуги, що відкриті та/або обслуговуються в рамках Тарифного пакету, переходять на умови 
обслуговування згідно стандартних тарифів відповідних продуктів для фізичних осіб, що затверджені АТ «ОТП БАНК». 
11) При закритті карткового рахунку та/або всіх поточних рахунків, що відкриті та/або обслуговуються в Тарифному пакеті, за ініціативи клієнта 
або за ініціативи АТ «ОТП БАНК»,  дія Тарифного пакету припиняється. 
12) Перелік послуг та розмір комісій, що входять до Тарифного пакета, можуть бути змінені чи доповнені виключно АТ «ОТП БАНК» в 
односторонньому порядку. Перелік послуг та сервісів розширюється по мірі запровадження АТ «ОТП БАНК» нових послуг та сервісів. Про зміни 
в Тарифному пакеті АТ «ОТП БАНК»  повідомляє Клієнта шляхом розміщення інформації в загальнодоступних для клієнтів місцях, в установах 
АТ «ОТП БАНК»  за 7 (сім) календарних днів до застосування нових умов Тарифного пакету. 
13) Банк має право припинити Пакетне обслуговування Клієнта у випадку несплати Клієнтом вартості Пакета по закінченню одного місяця з 
моменту останньої повної оплати. 
14) Детальні умови надання послуги згідно офіційної інформації від Платіжної системи MasterCard, яка розміщена на офіційному  сайті 
www.mastercard.ua. 
15) Детальні умови надання послуги, згідно офіційної інформації від Платіжної системи VISA, яка розміщена на офіційному  сайті 
https://www.visa.com.ua/uk_UA 
 

    
  
             
    Банк: 
 

    
        
 
Клієнт: 

http://www.mastercard.ua/
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П.І.Б Менеджера: ______________________ 
 

Підпис:_______________________________ 

            П.І.Б. Клієнта:_________________ 
 

            Підпис:_______________________ 
 

     
   Дата підключення до Пакету: ____________ 

 


