
 

 

 
 

Починають діяти з 01.03.2017 
 

Тарифи по операціях з корпоративними платіжними картками міжнародної платіжної системи 

Visa International  для  юридичних осіб/фізичних осіб – підприємців 

№  Visa Gold Visa Business 

1. 

Плата за випуск та обслуговування картки протягом 

терміну дії*, грн. (випуск, виконання операцій за 

розрахунками,  надання страхового полісу та інше)** 

500 250 

2. 
Плата за перевипуск платіжної картки та ПІН-коду 

згідно заяви клієнта 
100 50 

3. Незнижувальний  залишок за  картрахунком: не встановлюється не встановлюється 

4. 
Плата за зміну ПІН-коду в банкоматах АТ "ОТП 

Банк"8 
7 гривень / 0,25 дол. США/Євро 

5. 
Винагорода банку за операції по видачі готівки по 

пластикових картках, відсотки від суми операції1: 
 

5.1. 
в пунктах видачі готівки та у мережі банкоматів АТ "ОТП 

Банк», в банкоматах мережі «Атмосфера» 
0,75 % 

5.2. в пунктах видачі готівки*** і банкоматах інших банків:  

 - на території України 
з рахунку в гривнях - 1,4 % + 5 грн.; 

з рахунку в дол. США/ Євро - 1,4 % + 1 дол. США/ Євро 

 - за кордоном 
з рахунку в гривнях - 1,5 %  + 20 гривень; 

з рахунку в дол. США/ Євро - 1,5 % + 3 дол. США/ Євро 

6. 
Надання офіційної довідки по рахунку за письмовою 

вимогою клієнта: 
60 гривень (за кожний екземпляр) 

7. 

В разі виникнення несанкціонованого овердрафту 

відсотки нараховуються  від суми заборгованості, 

відсотків за день2: 

0,1 % 

8. 

Плата за з’ясування банком обставин здійснення 

операції, по якій держателем письмово заявлено про 

сумніви щодо факту її здійснення, а банком з’ясовано, 

що операція мала місце, грн.: 

200 гривень /25 дол. США/ Євро 

9. 
Плата за додаткові послуги міжнародної платіжної 

системи Visa Intеrnational3: 
 

9.1. 

Термінова видача готівки в разі 

втрати/крадіжки/пошкодження картки під час перебування  

за кордоном 

175 дол. США/ Євро 

9.2. 

Термінова заміна картки в разі її 

втрати/крадіжки/пошкодження під час перебування за 

кордоном 

250 дол. США/ Євро 

9.3. 
Відмова від послуги, яку надає платіжна система, після її 

замовлення 
50 дол. США/ Євро 

10. Комісія за конвертацію4 1% 

11. 

Термінове виготовлення Картки та ПІН-коду на 

наступний день після замовлення Картки у будь-якому 

відділенні Банку (видача Картки та ПІН-код 

здійснюється в м.Києві та відділеннях м. Києва на 

вибір клієнта)5 

330 грн. 

12. Надання полісу Travel Insurance Згідно тарифів Страховика 

13. 
Надання інформації щодо операцій та залишку шляхом 

SMS-інформування 
 

13.1 

Для Карткового рахунку зі спільним типом доступу – 

надається інформація про операцію за Карткою та залишок 

за Картковим рахунком6 

10 грн. / 0.4 дол. США/ Євро 

13.2 

Для Карткового рахунку із окремим типом доступу – 

надається інформація про операції та залишок окремо за 

кожною Карткою, до якої підключено сервіс SMS-

інформування7 

5 грн./ 0.2 дол. США/ Євро 

14. 
Винагорода банку за переказ коштів без використання 

картки у відділенні Банку9 
 



 

 

14.1. - переказ в межах Банку між своїми рахунками ФОП /ФО 2 грн./ 0.1 дол. США/ Євро 

14.2. - переказ на інший рахунок відкритий у Банку 2 грн./ 0.1 дол. США/ Євро 

14.3. - переказ за межі Банку 7 грн./ 0.3 дол. США/ Євро 

15 
Винагорода банку за переказ коштів в системі «Клієнт-

Банк»9 
 

15.1. - переказ в межах Банку між своїми рахунками ФОП /ФО не встановлюється 

15.2. - переказ на інший рахунок відкритий у Банку з рахунку в гривнях - 0,5 грн. 

15.3. - переказ за межі Банку з рахунку в гривнях  - 1,5 грн. 

 
При здійсненні Платіжної операції за межами України Платіжна система перераховує суму операції у долари США або Євро по курсу, встановленому 

нею самостійно. Подальший перерахунок у валюту карткового рахунку здійснюється Банком за комерційним курсом, що встановлюється Банком по 

операціях з платіжними картками.   
При здійсненні Платіжної операції на території України з карткового рахунку в дол. США або Євро Банк перераховує суму операції в гривні за 

комерційним курсом, що встановлюється Банком по операціях з платіжними картками. При стягненні комісії клієнт доручає Банку самостійно (без 

надання письмового доручення) здійснити продаж іноземної валюти на МВРУ з рахунку клієнта в іноземній валюті згідно з вимогами чинного 
законодавства за курсом Банку по операціях з платіжними картками, встановленим на день здійснення операції, в розмірі, необхідному для сплати 

комісії. Право власності на гривневі кошти, отримані після здійснення операції з продажу іноземної валюти, переходить до Банку з подальшим 

зарахуванням на відповідний рахунок доходів. 
* Термін дії картки – 3 роки. 

** Оплачується клієнтом під час оформлення документів на відкриття карткового рахунку. В разі, коли клієнт відмовляється від картки, комісія 

клієнту не повертається. 
***- Інший банк може самостійно нарахувати додаткову комісію по операціях видачі готівки через пункти видачі готівки в установі цього банку 

 
1 Стягується шляхом списання з карткового рахунку у валюті рахунку в момент списання суми операції з карткового рахунку. Інші банки можуть 

стягувати додаткову комісію у валюті видачі готівки. 
2 Відсотки нараховуються та сплачуються щомісячно. 
3 Оплата за послуги здійснюється по комерційному курсу Банку на день проведення списання з карткового рахунку. 
4 Стягується тільки при здійсненні операцій закордоном у валюті, іншій, ніж долари США, та включається до обмінного курсу платіжної системи 
5 Сплачується клієнтом у день оформлення заяви на виготовлення картки та ПІН-коду 
6 Стягується щомісячно з Карткового рахунку у разі, якщо за Картковим рахунком була проведена хоча б одна операція (вхідний платіж або операція 

за Карткою) 
7 Стягується щомісячно із Карткового рахунку окремо за кожну Картку у разі, якщо за Карткою була проведена хоча б одна операція (вхідний платіж 
або операція за Карткою). 
8 Стягується з Карткового рахунку у день здійснення операції. 
9  Тариф діє тільки для фізичних осіб-підприємців. Стягується з Карткового рахунку у день здійснення операції. 
 


