Додаток №1 до Рішення Тарифного Комітету №44
Від 05.08.2020
Вступає в дію з 17.08.2020

ТАРИФИ НА ОБСЛУГОВУВАННЯ У СИСТЕМІ “OTP SMART”
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Послуга

Підключення та розрахункове обслуговування у Системі OTP Smart
Комісія
Коментарі

Підключення до Системи (SMSавтентифікація)

Тариф не встановлюється

Сплачується в тому числі в разі видачі нового Генератора
Видача Генератора паролів
1 000,00 грн.
паролів через закінчення терміну дії старого Генератора паролів
(автентифікація з Генератором
(який зазначено на його зворотній стороні).
паролів)
Операції в межах власних рахунків Клієнта та в мережі АТ «ОТП Банк»
Послуга
Комісія
Коментарі
Перекази в межах власних
В неопераційний час Системи (з 00:30 до 5:00*):
рахунків та в мережі АТ «ОТП
- карткові перекази в національній валюті виконуються як
Тариф не встановлюється
миттєві платежі з картки на картку.
Банк» (в т.ч погашення
- інші перекази виконуються у наступний робочий день.
заборгованості за кредитом)
Конверсія іноземної валюти/
банківських металів в іншу
Тариф не встановлюється
іноземну валюту/банківські
метали
Продаж іноземної валюти/
0,1% гривневого еквіваленту
банківських металів за гривню
Купівля іноземної валюти/
0,1% гривневого еквіваленту
В межах ліміту встановленого НБУ
банківських металів за гривню
Перекази за межі АТ «ОТП Банк»
Послуга
Комісія
Коментарі
Вихідні перекази з
До 10 000,00 грн. – 2 грн.
Переказ на рахунок ВПФ «ОТП Пенсія» та ВПФ «ФРІФЛАЙТ» з
поточного/карткового рахунку за
Від 10 000,01 грн - 0,5 %, макс. карткових рахунків – без комісії
межі АТ «ОТП Банк» по Україні
500 грн.
(СЕП-платіж)
Комісію АТ «ОТП БАНК» за платіж та
комісію банкакореспондента сплачує відправник (тип комісії OUR).
Валютні перекази в доларах США виконуються датою
0,8 % суми переказу,
валютування “сьогодні”, за умови отримання платіжного
мін. 250 грн.
документу Банком до 17-30.
SWIFT-платіж з поточного рахунку
+
в іноземній валюті за межі України
Валютні перекази (інші ніж в доларах США) виконуються датою
600 грн.
валютування «наступний робочий день», за умови отримання
платіжного документу Банком до 17-30.
Комісії, які зазначені для операцій в іноземній валюті,
сплачуються в гривні за курсом НБУ на дату здійснення операції.
Вихідні перекази в гривні з картки
До 1 000 ,00 грн. – 5 грн.
Мінімальна сума операції – 50 грн.
АТ «ОТП Банк» на картку,
Максимальна сума операцій – 149 999, 99 грн / місяць
емітовану будь-яким банком
Від 1 000,01 грн – 10 грн.
України (P2P-платіж)
Мінімальна сума операції – 50 грн.
Поповнення картки АТ «ОТП
Максимальна сума операцій – 149 999, 99 грн / місяць
Тариф не встановлюється
Банк» з картки, емітованої будьПри переказі з картки іншого банку, може списуватися комісія
яким банком України (P2P-платіж)
відповідно до тарифів банку, з картки якого здійснювався переказ
Інші послуги
Послуга
Комісія
Коментарі
Поповнення мобільного рахунку
1 грн.
(Vodafone, Київстар, lifecell)
Оплата послуг (комунальні
послуги, інтернет, телебачення,
від 0 до 1 грн.
Тариф залежить від договору з установою-надавачем послуг
охорона, телефонія, дитячі садки,
страхування, штрафи ДАІ)

Регламент роботи у будні дні
Карткові перекази
- в межах Банку
- за межі Банку
Перекази з/на поточний, ощадний, депозитний рахунки в межах Банку
Перекази за межі Банку (СЕП-платіж)
Створення заявки на конверсію іноземної валюти/банківських металів
в іншу іноземну валюту/банківські метали
Створення заявки на купівлю/продаж іноземної валюти/банківських
металів за гривню
*Можливе відхилення залежно від часу відкриття банківських систем.

Цілодобово
Цілодобово
з 5:00* до 00:30
з 9:00* до 23:15
з 09:30* до 17:30
з 09:30* до 17:30

Регламент роботи у вихідні дні
У суботу банківські системи відкриваються операційним
днем понеділка і працюють у штатному режимі.
Тобто з 05:00* суботи та всі вихідні доступні всі
внутрішньобанківські перекази, крім конверсійних
операцій (конверсія, купівля та продаж
валюти/банківських металів).
Приклад: якщо вам у неділю знадобляться кошти, ви легко
можете зняти їх зі свого ощадного вкладу на картку для
проведення розрахунків чи зняття готівки в той же день,
або переказу коштів іншому клієнту Банку

