
Додаток №1 до  Рішення Тарифного Комітету  № 24   
Від 03.03.2012 
Вступає в дію з 19.03.2012  

                                 
ТАРИФИ НА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ДИСТАНЦІЙНИХ КАНАЛІВ 

1. Підключення та розрахункове обслуговування у Системі OTPdirekt 

№ Послуга Комісія Коментарі 

1.1 

Виконання операцій у  тарифному 
пакеті «Стандартний» 
- Інтернет-банкінг; 
- Телефонний банкінг; 

- SMS-банкінг; 
- iSMS-банкінг (інтерактивні SMS) 

100,00 грн. 
Видається Генератор паролів.  
 
Сплачується одноразово. 

2. Додаткові послуги розрахункового обслуговування у Системі OTPdirekt 

№ Послуга Комісія Коментарі 

2.1 
Відкриття та обслуговування 
поточних рахунків у трьох валютах: 
гривня, долар США та євро 

Тариф не встановлюється 
Рахунки відкриваються тільки для 
пакетів «Стандартний» та «Акційний», 
за необхідністю. 

2.2 
Виконання розрахункових операцій у 
режимі тарифного пакету 
«Стандартний» 

100,00 грн. 
Опція застосовується лише для 
тарифного пакету «Легкий старт» 

2.3 
Штраф за втрату або пошкодження 
Генератору паролів із подальшою 
видачею нового Генератора паролів 

100,00 грн. 

Комісія сплачується лише у випадку 
наявності механічних або інших  
пошкоджень, що могли привести до 
виходу Генератору з ладу, а також у 
випадках втрати попереднього 
Генератору паролів.  

3. Операції з строковими депозитами та ощадними вкладами 

№ Послуга Комісія Коментарі 

3.1 
Поповнення та/або зняття коштів з 
Ощадного вкладу 

Тариф не встановлюється 

При здійсненні операції за допомогою 
послуги OTPdirekt, мінімальна та 
максимальна суми поповнення не 
обмежені. Поповнення виконується 
наступного дня. 

3.2 

Поповнення коштів на  строковий 
депозит з правом поповнення та 
виплатою відсотків після закінчення 
дії договору 

4. Комісії за перекази в Системі OTPdirekt 

№ Послуга Іноземна валюта 
Національна 

валюта 
Коментарі 

4.1 
Вхідні перекази на поточний та 
картковий рахунки в мережі ОТП 
Банк 

Тариф не встановлюється  

4.2 
Вихідні перекази з поточного та 
карткового рахунків в мережі ОТП 
Банк в межах області 

Тариф не встановлюється 

У разі здійснення переказу із 
карткового рахунку, від суми переказу 
додатково стягується комісія за 
вихідний переказ у OTPdirekt з 
карткового рахунку. Розмір даної 
комісії вказаний у тарифах на 
обслуговування Вашого карткового 
рахунку. 

4.3 
Вихідні перекази з поточного та 
карткового рахунків в мережі ОТП 
Банк за межі області. * 

0,2% суми переказу 
мін. 3 грн. та макс. 450 грн. 

4.4 
Вихідні перекази за межі ОТП Банк 
за допомогою каналу зв’язку 
"Телефонний банкінг" 

0,075% суми 
переказу, 

 
мін. 160 грн. та 
макс. 800 грн. 

0,65% суми 
переказу, 

 
мін. 6,50 грн. та 
макс. 450 грн. 

4.5 
Вихідні перекази за межі ОТП Банк 
за допомогою каналу зв’язку 
"Інтернет-банкінг" 

0,05% суми 
переказу, 

 
мін. 160 грн. та 
макс. 800 грн. 

0,4% суми 
переказу, 

 
мін. 5 грн. та 

макс. 450 грн. 



 
 
 

4.6 

Комісія банку за вихідний миттєвий 
переказ у системі OTPdirekt з 
карткового рахунку на інший 
картковий рахунок, що відкритій в 
OTP Bank 

0,2% суми 
переказу, 

 
мін. 0,20 EUR або 

0,20 USD 

0,2% суми 
переказу, 

 
мін. 2 грн. 

При зарахуванні коштів на рахунок 
отримувача, з нього утримується 
комісія  за вхідний миттєвий переказ 
отриманий через систему OTPdirekt 
на картковий рахунок, що відкритий в 
гривні, згідно тарифу на 
обслуговування карткового рахунку 
отримувача. 

* Комісія сплачується для платежів на поточні та карткові рахунки фізичних осіб.   Комісія сплачується в гривні за курсом НБУ на 
дату здійснення операції. 

Примітка: 
а) у разі, якщо Клієнт обслуговується у межах будь-якого тарифного пакету послуг від АТ «ОТП Банк», то до цього Клієнта будуть 
діяти тарифи та  комісії, що передбачені у відповідному пакетному тарифу; 
б) перекази в національній валюті по Україні та іноземній валюті у межах ОТП Банк - виконуються у день їх отримання, за умови 
одержання Банком платіжного доручення  до 17-00 робочого дня;  
в) доручення на переказ  у національній валюті по Україні та іноземній валюті у межах ОТП Банк, отримані Банком після 17-00 та у 
вихідні дні - виконуються наступного  робочого дня; 
г) дата валютування для стандартних валютних переказів за межі ОТП Банку - це день отримання платіжного документу + 2 робочі 
дні, за умови отримання платіжного доручення Банком до 17-00; 
д) Комісії банків кореспондентів додатково стягуються із суми переказу. 


