
Тариф-вартість послуги ПДВ

Вартість 

послуги з 

ПДВ

100 грн. - -

- - -

1% від суми, але не менше 20 грн. - -

1% від суми, але не менше 20 грн. і не 

більше 1 000 грн.
- -

90 грн. - -

90 грн. - -

750 грн. - -

до 5 000 грн. не тарифікується - -

від 5 000,01 грн.
0,5% від суми, але не більше 500 грн. від 

суми операції
- -

1% від суми в національній валюті, але не 

менше еквівалента в національній валюті 5 

USD і не більше еквівалента в національній 

валюті 500 USD

- -

1% від суми, що видається та надійшла 

безготівковим шляхом з іншого банку
- -

120 грн. - -

30 грн. - -

99,99 грн. - -

83,33 грн. 16,67 грн. 100 грн.

2% від суми, яка надається для конвертації, 

в національній валюті, але не менше 

еквівалента в національній валюті 2 USD

- -

0,5% від суми купівлі-продажу в 

національній валюті
- -

75 грн. - -

не стягується - -

50 грн. - -

в інші банки України

1% від суми + еквівалент у національній 

валюті 15 USD, але не більше еквівалента в 

національній валюті 500 USD

- -

в інші банки за межі України

1% від суми, але не менше еквівалента в 

національній валюті 15 USD і не більше 

еквівалента в національній валюті 500 USD

- -

1% від суми переказу у національній валюті, 

але не менше еквівалента в національній 

валюті 30 USD

- -

60 грн. - -

50 грн. - -

-

- - -

- - -

- -

1.1.5.1. Купівля-продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку за заявками клієнтів

1.1.6. Надання довідок, виписок, дублікатів та копій документів

1.1.6.1. Надання за запитом клієнта довідок та дублікатів довідок, пов’язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням клієнтів, в тому числі з використанням архівних 

даних, за винятком довідок, надання яких передбачено нормативно-правовими актами КМУ (за одну довідку)

1.1.6.2. Надання довідок по рахунках, зазначених в запиті нотаріуса щодо наявності вкладів із вказівкою ім’я вкладника, номеру рахунку та установи Ощадбанку, де його 

відкрито, або по рахунках, наявність яких підтверджується ощадкнижкою або іншим вкладним документом, наданими спадкоємцем вкладника разом із запитом нотаріуса

1.1.6.3. Надання виписок та дублікатів виписок по рахунках клієнтів (за одну виписку)

*при пролонгації депозиту, згідно умов депозитного договору, дана комісія не застосовується

*У випадку, коли залишок коштів на рахунку менше встановленого тарифу, комісія сплачується у розмірі залишку коштів на рахунку

1.1.1.8. Обслуговування неактивного/нерухомого рахунку в національній валюті

*Неактивний рахунок - це рахунок (2620/05), відкритий у національній валюті, по якому протягом 12 місяців і більше не було жодного зарахування та/або списання коштів (крім зарахування процентів та списання комісій по Рахунку). У випадку, коли залишок коштів на рахунку менше 

встановленого тарифу, комісія списується у розмірі залишку коштів на рахунку та подальше нарахування та списання комісії не здійснюється.

1.1.1.8.1. Обслуговування неактивного поточного рахунку (в місяць)*

1.1.1.8.2. Комісійна винагорода за закриття нерухомого поточного/вкладного (депозитного) рахунку*

1.1.1.4.5. Переказ коштів за довільними реквізитами в Ощад 24/7 (WEB-/Mobile банкінг), за одну операцію

1.1.1.5. Видача готівкової іноземної валюти з поточних рахунків фізичних осіб*, за винятком:

- коштів, що надійшли на поточний рахунок у зв’язку із закінченням строку дії депозитного договору та/або нарахованих процентів по депозитному договору, укладеного 

клієнтом з АТ “Ощадбанк”;

- коштів, що внесені готівкою власником рахунку, в установі Банку, де відкрито рахунок;

- компенсаційних коштів вкладників Ощадбанку колишнього СРСР;

- переказу з поточного рахунку, відкритого для видачі та обслуговування кредиту в АТ «Ощадбанк», суми кредитних коштів за цільовим призначенням, визначеним 

договором про споживчий кредит;

- на користь інших установ АТ "Ощадбанк" за погашення кредитів, сплату відсотків та інших платежів за кредитами відповідно до кредитних угод.

1.1.1.4.2. Оформлення документу на перерахування коштів з рахунку (вкладу) з іншої установи АТ "Ощадбанк"

1.1.1.4.3. Переказ компенсаційного вкладу в установі АТ "Ощадбанк"

1.1.1.4.4. Переказ з поточного рахунку, відкритого для видачі та обслуговування кредиту в АТ «Ощадбанк», суми кредитних коштів за цільовим призначенням, 

визначеним договором про споживчий кредит (за кожну операцію)

1.1.1.4. Перерахування безготівкових коштів в національній валюті з рахунків клієнтів

1.1.1.4.1. На користь суб’єктів господарювання та фізичних осіб, за винятком:

- на власні поточні або вкладні (депозитні) рахунки по системі АТ «Ощадбанк»;

- переказ коштів по системі АТ "Ощадбанк" з поточних рахунків працівників:

 - бюджетних установ, відкритих для зарахування заробітної плати та державної соціальної допомоги;

 - з поточних рахунків співробітників банку в рамках зарплатного проекту;

- переказу вкладів колишнього СРСР, що підлягають компенсації;

- зарахування компенсацій за кредитами відповідно до нормативно-правових актів КМУ та органів місцевої влади;

- зарахування коштів на вкладний (депозитний) рахунок;

- зарахування державних соціальних виплат, в тому числі коштів, що надходять як допомога постраждалим (родичам постраждалих) під час проведення антитерористичної 

операції та переселенцям з інших областей України;

- зарахування кредитних коштів АТ "Ощадбанк".

Послуга банку

1.1.1.1. Відкриття поточних рахунків в національній валюті або іноземній валюті, за винятком:

- поточних рахунків, в національній валюті, що відкриваються керівником дитячого закладу, навчального закладу, закладу охорони здоров'я чи закладу соціального захисту 

населення на ім'я фізичних осіб, які перебувають у цих закладах та поточних рахунків для виплати субсидій/пільг в грошовій формі, які відкриваються Мінсоцполітики на 

користь одержувачів житлової субсидії/пільг.

1.1.1.3. Зарахування безготівкових коштів в національній валюті на рахунки клієнтів, за винятком:

- наявності договору з юридичною особою на зарахування заробітної плати (в т.ч. на зарахування пенсій);

*Комісія в національній валюті стягується за офіційним курсом НБУ, що діє на день здійснення операції.

*Комісія зазначена у національній валюті, вказана в еквіваленті до долара США або євро, розраховується за офіційним курсом іноземної валюти, встановленим НБУ на день здійснення операції.

1.1.1. Послуги банку по поточним та вкладним рахункам

Тарифи за послуги установ АТ "Ощадбанк"

Витяг з тарифів банку по поточних (без використання платіжної карти) та вкладних рахунках фізичних осіб

дійсні на 01.01.2020р.

*У розмір комісії за здійснення переказів включені телекомунікаційні витрати (телефакс, телекс, S.W.I.F.T.).

1.1. РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ*

1.1.12. Скасування дії довіреності / заповідального розпорядження оформленої в установі банку для використання поточного, вкладного 

(депозитного), компенсаційного рахунку клієнта (крім рахунків пенсіонерів за умови пред’явлення пенсійного посвідчення)

1.1.13. Видача дублікату договору поточного або вкладного (депозитного) рахунку

1.1.7. Відправлення переказів по системі SWIFT з відкриттям рахунку та без відкриття рахунку

1.1.10. Розшук, зміна умов і уточнення переказу за запитом

1.1.5. Купівля-продаж іноземної валюти

1.1.4. Конвертація безготівкової валюти (для І групи Класифікатора валют)

*Нерухомий вклад - це поточні та вкладні (депозитні) рахунки у національній валюті, за якими протягом трьох років і більше не здійснювались операції, крім зарахування процентів. У випадку, коли залишок коштів на рахунку менше встановленого тарифу, комісія списується у розмірі 

залишку коштів на рахунку та подальше нарахування та списання комісії не здійснюється.

1.1.1.9. Розшук вкладів за запитами вкладників і спадкоємців (за запит)

1.1.1.7. Оформлення в установі банку довіреності при відкритті та використанні поточного або вкладного (депозитного) та компенсаційного 

рахунку клієнта (крім рахунків пенсіонерів за умови пред’явлення пенсійного посвідчення)

1.1.1.6. Видача з вкладного (депозитного) рахунку в національній або іноземній валюті до закінчення строку дії договору банківського вкладу 

готівкових коштів, що надійшли з інших банків безготівковим шляхом на вклад*

- переказів, що надійшли по міжнародних платіжних системах.

- зарахування коштів, внесених готівкою в іншій установі АТ "Ощадбанк";

- зарахування коштів, списаних зі вкладу по системі АТ "Ощадбанк";

- зарахування компенсаційних коштів вкладникам Ощадбанку колишнього СРСР;

- зарахування коштів, перерахованих в межах однієї установи банку (в межах одного ТВБВ) з власного рахунку фізичної особи;
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