
«Затверджено» 
Додаток № 1 до Рішення Тарифного комітету № 56 

від 12.10.2020р. 
Починають діяти з 23.10.2020р. 

 

 

 

Тарифи на кредитний сервіс «Скибочка» для держателів платіжних карток Visa International та 

MasterCard WorldWide, емітованих ОТП Банком для фізичних осіб 
 

 

№ Операція  

 

Умови обслуговування  

1. Проценти за користування кредитною лінією на умовах кредитного 

сервісу «Скибочка», % річних 
0,0001% 

2. Комісія за управління кредитним лімітом при  погашенні щомісячного 

платежу за кредитним сервісом «Скибочка» за рахунок кредитної лінії, 

% від суми платежу 

4,9% 

3. Надання виписок в електронному вигляді про стан заборгованості за 

кредитним сервісом  «Скибочка», (смс інформування )1,  
40* грн 

4. Комісія за надання кредитних коштів при користуванні кредитним 

сервісом «Скибочка» для безготівкових операцій3, в залежності від 

суми операції2: 

 

 - від 1 000,00 до 6 000,00 грн., від 0 до 99 грн 

 - від 1 000,00 до 15 000,00 грн. від 0 до 279 грн 

5. Комісія за надання кредитних коштів при користуванні кредитним 

сервісом «Скибочка» для готівкових операцій4, в залежності від суми 

операції2, відсоток від суми операції: 

від 0% до 5% 

 

Інші умови 

6. Всі інші Тарифи обслуговування Кредитної лінії  
Згідно діючих 

карткових тарифів  
 

 

 

 

 

 

   * Комісія діє тільки для клієнтів, які оформили картку з кредитним сервісом «Скибочка» в мережі Ельдорадо 

      Для клієнтів, які оформили кредитний сервіс «Скибочка» до 14.11.2017, комісія складає 15 грн.  

Для клієнтів, які оформили кредитний сервіс  «Скибочка» з 14.11.2017 по 05.03.2018 включно, комісія складає 35 грн 

Для клієнтів, які оформили кредитний сервіс «Скибочка» з 06.03.2018 по 15.03.2018 включно, комісія складає 45 грн 

Для клієнтів, які оформили кредитний сервіс «Скибочка» з 16.03.18 по 31.07.2018 включно, комісія складає 30 грн 

 
1 списується щомісячно з карткового рахунку у разі користування сервісом в поточному розрахунковому періоді 
2 Комісія застосовується у випадку переведення операції на умови кредитного сервісу «Скибочка» за власною  

ініціативою Клієнта за допомогою відправлення Коду підтвердження в смс-повідомленні до Банку, списується 

щомісячно з карткового рахунку у разі користування сервісом в поточному розрахунковому періоді. Банк визначає 

розмір комісії та строк надання послуги на власний розсуд та інформує клієнта про її розмір за допомогою смс-

повідомлення    
3 Під безготівковими операціями маються на увазі операції, які здійснені в торгівельній мережі та мережі інтернет. 

Безготівковими не вважаються операції з застосовується до переказу коштів через OTP Smart, Visa Money transfer, 

Money send, а також через інші ресурси, такі як my.alfabank.ua, liq pay та інші). 
4 Під готівковими операціями маються на увазі операції зняття готівки та переказу коштів через OTP Smart, Visa Money 

transfer, Money send, а також через інші ресурси, такі як my.alfabank.ua, liq pay та інші). 

 

      


