
 

 

Шановний Клієнт, 

в разі, якщо у Вас виникла суперечлива ситуація з платіжною карткою, будь 

ласка, скористайтеся нашими підказками щодо Ваших подальших дій. 

Для розблокування суми трансакції, яка є заблокованою на Вашому 

картковому рахунку, Вам необхідно звернутись до найближчого відділення 

Банку та виконати наступні дії: 

 

1. Заповнити заяву на розблокування суми та вказати підстави для розблокування суми; 

2. Додатково обов’язково надати: 

- для операцій, проведених в торговельно-сервісній мережі (операції з присутністю 

картки): копії торгових квитанцій/чеків про відміну операції; 

- для операцій, проведених в мережі Інтернет (операції без присутності картки): надати 

електронну переписку із адміністратором сайту, службою підтримки сайту або 

службою підтримки Інтернет-магазину про скасування операції; 

- паспорт громадянина України. 

Про результати розслідування Ви можете дізнатися особисто, зателефонувавши до 

Довідкового центру, або звернувшись безпосередньо до відділення Банку.  

Примітка: Розблокування суми, яка була заблокована в результаті зняття готівки через банкомат, 

Банком не проводиться. Для повернення не отриманих коштів через банкомат, Вам необхідно 

написати заяву на спірну трансакцію у відділенні.  

Для опротестування суми трансакції, списаної з карткового рахунку, Вам 

необхідно звернутись до найближчого відділення Банку та виконати наступні 

дії: 

 

1. Заповнити заяву на спірну трансакцію та вказати підстави для ініціювання опротестування 

операції; 

2. Додатково обов’язково надати: 

- для операцій, які були проведені в торговельно-сервісній мережі (операції з 

присутністю картки): копії торгових квитанцій/чеків про відміну операції, повернення 

товару, сплату товару готівкою та ін.; 

- для операцій, проведених в мережі Інтернет (операції без присутності картки): надати 

підтверджуючий документ, електронну переписку із адміністратором сайту, службою 



 

 

підтримки сайту або службою підтримки Інтернет-магазину та ін. про 

скасування/відмову/повернення товару або сервісу; 

- паспорт громадянина України. 

Про результати розслідування Ви можете дізнатися особисто, зателефонувавши до 

Довідкового центру, або звернувшись безпосередньо до відділення Банку.  

Примітка: Кожна заява про спірну операцію розглядається окремо, і в залежності від складності 

ситуації строки опротестування можуть коливатися від 45 до 180 днів, починаючи з дня списання 

по картковому рахунку спірної операції, але тільки після заповнення Вами заяви на спірну 

трансакцію. У випадку, коли заявлена на опротестування операція не відповідає обов’язковим 

вимогам правил Міжнародної Платіжної Системи, опротестування Банком ініційовано не буде.  

Для опротестування суми операції, яка була проведена через депозитну 

функцію банкомату Банку (Cash In), Вам необхідно звернутись до 

найближчого відділення Банку та виконати наступні дії: 

 

1. Заповнити заяву на спірну трансакцію Cash In та вказати підстави для ініціювання 

опротестування операції Cash In. В разі наявності, додатково надати копію чеку щодо 

операції в банкоматі.  

Примітка: Максимальний термін розслідування за операціями через депозитний банкомат 

Cash In становить 21 робочий день з дня отримання Вашої заяви.  

2. В разі виникнення простроченої  заборгованості (комісії/ пені тощо), яка виникла внаслідок  

спірної операції, що підтверджена за результатами розслідування, Банк поверне такі 

нараховані суми на Ваш рахунок. 

3.  паспорт громадянина України. 

 

Про результати розслідування Ви можете дізнатися особисто, зателефонувавши до 

Довідкового центру, або звернувшись безпосередньо до відділення Банку.  

Якщо вам буде необхідно дізнатися на якому етапі розгляду знаходиться ваша заява, 
зателефонуйте до цілодобової підтримки клієнтів-держателів платіжних карток OTP Bank: 

 Тел. 044 490 05 26 (цілодобово);  
 Тел. 0-800-300-051 (цілодобово, усі дзвінки зі стаціонарних телефонів в Україні - 

безкоштовні);  

 


