«Затверджено»
Додаток №1 до Рішення Тарифного Комітету №15
Від 07.03.2018 року
набирає чинності з 16.03.2018 року
ТАРИФИ НА БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ
ДЛЯ КЛІЄНТІВ – ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ КАТЕГОРІЇ ІТ1
Тарифний пакет «IT Professional»
Послуги

Вартість послуг

Коментарі

ПОТОЧНІ РАХУНКИ:

Вартість Тарифного Пакету

1.1.

1.2.

40 грн.

Місячний платіж за користування Тарифним
Пакетом

40 грн.

Комісія включає:
 відкриття поточного рахунку/рахунків в окремій установі Банку (тут
і надалі під Установою Банку мається на увазі Регіональне
відділення/ Відділення / Головний офіс АТ ОТП Банку тощо).
 Підключення системи Клієнт-Інтернет-Банк "OTP online"*
* За умови самостійного підключення одного робочого місця
системи (послуга включає консультації спеціаліста).
У вартість входить:

виконання 5 (п’яти) електронних вихідних платежів в національній
валюті протягом розрахункового періоду;

видача виписок по рахунку в електронній формі засобами системи
Клієнт-Інтернет-Банкінг "OTP online" та надання довідок власнику
рахунку (окрім довідок, які тарифікуються окремо згідно
Стандартних Тарифів);

виконання інших операцій за допомогою системи дистанційного
обслуговування Клієнт-Інтернет-Банк "OTP online".
У випадку відсутності операцій протягом розрахункового періоду плата
за користування пакетом не стягується (Пункт №2 Правил користування
Тарифним пакетом).

КОНВЕРСІЙНІ ОПЕРАЦІЇ:
4.1.1.

Продаж

4.1.3.
валютних
4.1.2.
коштів

З датою
валютування
«СПОТ»
З датою
валютування
«завтра»
З датою
валютування
«сьогодні»

0.15% суми продажу

0.25% суми продажу

Комісія сплачується в момент здійснення операції в гривнях, виходячи з
суми продажу, перерахованої за міжбанківським курсом.
• Обов'язковий продаж іноземної валюти здійснюється Банком
виключно на умовах "сьогодні".

0.35% суми продажу

ОПЕРАЦІЇ З ГОТІВКОЮ:
2.1.

2.3.1.

Видача готівки з рахункув національній валюті

1%, мін. – 10 грн.

Обробка готівки при зарахуванні на рахунок в
національній валюті
КАРТКОВІ ПРОДУКТИ:
Плата за випуск та обслуговування однієї картки
«Shell card»* /«Auto card» з технологією PayPass
міжнародної платіжної системи MasterCard
WorldWide
Винагорода банку за операції по видачі готівки
картках «Shell card»* /«Auto card» з технологією
PayPass у мережі банкоматів та в пунктах видачі
готівки АТ "ОТП" та в банкоматах мережі
"АТМоСфера"
* Для клієнтів, які оформили карту «Shell card»
до 06.03.2018р.
Випуск та обслуговування платіжної картки
MasterCard Debit / MasterCard Debit PayPass

5 грн.

Стандартні умови
обслуговування

0.35%




Комісія стягується в момент здійснення операції.
Для сум, що перевищують 10 000 (десять тисяч) гривень, необхідно
повідомити банк за один день до дня отримання коштів.
Комісія стягується в момент здійснення операції у випадку приймання
готівкових коштів в Установі Банку, у якій Клієнту відкрито поточний
рахунок.

Термін дії картки – 3 роки.
Інші умови обслуговування здійснюються згідно Тарифів по операціях з
дебетними спільними картками «Shell card» /«Auto card» міжнародної
платіжної системи MasterCard WorldWide для фізичних осіб
Комісія за здійснення операції по видачі готівки блокується Банком на
рахунку Клієнта на строк до 3 банківських днів у розмірі 0,8% від суми
операції. Фактичне списання комісії здійснюється у розмірі, що
визначений даними Тарифами.

Стандартні умови
обслуговування

Умови обслуговування здійснюються згідно Тарифів по операціях з
платіжною карткою «MasterCard Debit» міжнародної платіжної системи
MasterCard WorldWide для фізичних осіб

комісія не встановлюється

Комісія за всі інші послуги, що надаються в Системі OTP Smart (за
рахунками фізичних осіб) та не визначені в даному Тарифному пакеті, у
тому числі за перекази, обслуговування Системи OTP Smart з методом
автентифікації за допомогою Генератора паролів, SMS-інформування
сплачується згідно тарифів на обслуговування у системі «OTP Smart».

ДОДАТКОВІ ПРОДУКТИ:
Підключення до системи OTP Smart з SMSавтентифікацією (за рахунками фізичних осіб)

ІНШІ ПОСЛУГИ:
Зміна Тарифного Пакету на інший
тарифний пакет
Зміна Тарифного Пакету на Стандартні
Тарифи

1

комісія не встановлюється
комісія не встановлюється

Тарифний Пакет призначений для фізичних осіб підприємців бізнес-лінії "Роздрібний бізнес", наступної категорії:
фізичні особи – підприємці, вид економічної діяльності яких: 62.01 Комп’ютерне програмування, 62.02 Консультування з питань інформатизації, 62.09 Інші діяльність
у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем, 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність, 62.03 Діяльність
із керування комп’ютерним устаткованням, 63.12 Веб-портали.

Правила користування Тарифним Пакетом «IT Professional»
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Перелік послуг, що входять до Тарифного Пакету може бути змінений виключно за згодою Банку. Банк має право виключно на власний розсуд
змінювати перелік та тарифікацію послуг, що входять в Тарифний Пакет, за умови попередження Клієнта про такі зміни за 1 (один) тиждень до
дати застосування нових тарифів Банку із зазначенням дати вступу в силу нових тарифів Банку. Банк вважається таким, що належно повідомив
Клієнта, у разі його повідомлення за допомогою системи Клієнт-Інтернет-Банкінг "OTP online", та/або засобів електронного/ іншого технічного
зв’язку, та/або шляхом розміщення інформації в загальнодоступних для клієнтів місцях в установах Банку, та/або шляхом розміщення відповідної
інформації на офіційному веб-сайті Банку.
Перелік операцій, що включені до місячного платежу за користування Тарифним Пакетом: надання виписок по рахунку в електронній формі
засобами системи Клієнт-Інтернет-Банкінг "OTP online"; надання додатків у паперовій формі до виписок з рахунку; надання бланків карток із
зразками підписів; надання довідок власнику рахунку про відкриття та закриття рахунку, довідок, пов’язаних з розрахунково-касовим
обслуговуванням власнику рахунку (протягом 3-х робочих днів) щодо підтвердження надходжень на рахунок Клієнта, перегляд операцій та
залишків по рахункам в системі Клієнт-Інтернет-Банкінг "OTP online".
Умови придбання Тарифного Пакету:
3.1. Вартість Тарифного Пакету сплачується Клієнтом одноразово:
 при відкритті першого поточного рахунку в окремій установі Банку;
 при переведенні на Тарифний Пакет зі Стандартних Тарифів1.
3.2. Щомісячна плата за користування Тарифним пакетом не входить у вартість Тарифного Пакету і підлягає сплаті у відповідності до п.4 Правил
користування Тарифним Пакетом.
Умови оплати місячного платежу за користування Тарифним Пакетом:
4.1. Оплата здійснюється у гривнях, шляхом списання Банком місячного платежу за користування Тарифним Пакетом. Клієнт зобов’язується
забезпечити залишок коштів на власному рахунку в Банку в розмірі достатньому для списання Банком платежу за користування Тарифним Пакетом.
Періодичність списання місячного платежу за користування Тарифним Пакетом може змінюватись Банком самостійно.
4.2. Місячний платіж за користування Тарифним Пакетом списується Банком у разі наявності руху коштів по рахунку/ам Клієнта протягом
розрахункового періоду в окремій Установі Банку (окрім операцій по списанню Банком винагороди за надані послуги, якщо такі проводилися). У
разі наявності руху коштів за рахунком/ами Клієнта у період, починаючи з дня утримання комісії і до останнього дня цього самого місяця, то комісія
за цей період буде утримуватись наступного місяця.
4.3. В разі неотримання плати за користування (відсутність достатньої суми на рахунку), Банк може повідомити Клієнта про необхідність сплати
платежу за користування Тарифним Пакетом.
4.4. В разі неотримання Банком щомісячного платежу до 2 числа місяця наступного за тим, в якому повинна бути здійснена сплата щомісячного
платежу, Банк припиняє надання послуг, що складають Тарифний Пакет. В цьому випадку Банк залишає за собою право стягнення комісій згідно
Стандартних Тарифів.
4.5. Після отримання щомісячного платежу Банк протягом 2 (двох) банківських днів відновлює дію Тарифного Пакету Клієнта. Якщо дата
здійснення щомісячного платежу припадає на не банківський день - платежі здійснюються у банківський день, що передує такому не банківському
дню.
Термін дії Тарифного Пакету - до кінця поточного календарного року. Якщо сторони за 14 календарних днів до закінчення терміну дії Тарифного
Пакету не звертаються з пропозиціями щодо зміни умов обслуговування, термін дії Тарифного Пакету автоматично продовжується на наступний 1
(один) календарний рік.
Якщо в поточному році згідно внутрішніх рішень Банку Клієнт сегментований як «корпоративний», то дія Тарифного Пакету не продовжується на
наступний календарний рік.
Послуги, які не входять в Тарифний Пакет, тарифікуються згідно Стандартних Тарифів на банківські послуги для Клієнтів - фізичних осібпідприємців, приватних нотаріусів та адвокатів.
Вчасна доставка SMS-повідомлень не може бути гарантована Банком, оскільки вона залежить від декількох чинників, таких як: трафік в мережі
мобільного зв'язку, місцезнаходження мобільного телефону Клієнта в межах досяжності, у роумінгу, а також чи ввімкнений мобільний телефон
Клієнта. Банк не є оператором мобільного зв'язку, і тому не може гарантувати доставку SMS-повідомлень. Банк докладає всіх зусиль для сприяння
швидкому усуненню збоїв у роботі послуги SMS-інформування.
Клієнт визнає, що на доставку SMS-повідомлення у будь-який час можуть несприятливо вплинути проблеми з мережею мобільного зв'язку, форсмажорні обставини, включаючи без обмеження втручання в площу покриття мережі. Банк не несе відповідальності перед Клієнтом за будь-яку
втрату, пошкодження або витрати, понесені Клієнтом прямо або побічно, в результаті будь-яких труднощів, що виникли у провайдера послуг
мобільного зв'язку Клієнта.

У разі якщо діючий Клієнт Банку бажає перейти зі Стандартних Тарифів на обслуговування по Тарифному Пакету Клієнт сплачує вартість обраного
Тарифного Пакету.
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