
 

 

 

Редакція діє з «10» червня 2022 року 

 

Умови обслуговування за тарифним пакетом 

«Виконавчий»
1 

(передбачено для обслуговування органів державної виконавчої служби)
 

Код 

тарифу 

Найменування послуги 

Банку 

Тариф - 

вартість 

послуги 

Примітки 

2.1.1.1. 
Підключення до Тарифного 

пакету 
Не тарифікується 

Під підключенням до Тарифного пакету слід розуміти:  

 -  Відкриття одного поточного рахунку в національній валюті 

в одній Установі Банку (тут і надалі під Установою Банку 

мається на увазі Регіональне управління та/або Територіально 

відокремлене банківське відділення АТ «Ощадбанк»); 

 - Підключення до системи дистанційного обслуговування ; 

 - Надання довідки про відкриття рахунку               

   (у разі необхідності).                                  

 - Закриття одного поточного рахунку в національній валюті. 

2.1.2.1. 
Щомісячне обслуговування 

Тарифного пакету 
Не тарифікується 

Комісія передбачає:  

 - Виконання необмеженої кількості електронних вихідних 

платежів в національній валюті за допомогою системи 

дистанційного обслуговування протягом календарного місяця; 

- Надання виписок в електронному вигляді та/або на 

паперовому носії по рахунку Клієнта за період, що не 

перевищує останніх 6 місяців; 

- Обслуговування одного поточного рахунку в національній 

валюті. 

2.1.2.3. 

Переказ коштів в національній 

валюті за допомогою системи 

дистанційного обслуговування, 

за один розрахунковий 

документ: 
  

- Входить у вартість Щомісячного обслуговування Тарифного 

пакету 

 - на рахунки отримувачів, 

відкриті в інших банках: 

-  протягом операційного часу, 

при сумі переказу: 

Не тарифікується 

-  до 100 000,00 гривень 

(включно) 

-  від 100 000,01 гривень 

 - в післяопераційний час: 

 - на рахунки отримувачів, 

відкриті в АТ "Ощадбанк": 

 - протягом операційного часу; 

 - в післяопераційний час. 

2.2. Підключення та супроводження системи дистанційного обслуговування  

2.2.1. 

Одноразовий вступний внесок за 

підключення до системи 

дистанційного обслуговування:                                                    

- Інтернет Клієнт-Банк;                             

- Корпоративний Клієнт-Банк. 

Не тарифікується  - Входить у вартість Підключення до Тарифного Пакету. 

2.2.2. 

Виконання операцій з переказу 

коштів за допомогою системи 

дистанційного обслуговування (в 

т.ч. з використанням КЕП):                     

- Інтернет Клієнт-Банк;                                       

- Корпоративний Клієнт-Банк 

для Контролюючої установи;                          

- Корпоративний Клієнт-Банк 

для Клієнта-підрозділу; 

Не тарифікується 
 - Входить у вартість Щомісячного обслуговування Тарифного 

пакету. 

2.2.3. 

Надання одного захищеного 

носія ключової інформації для 

збереження відповідної 

інформації (далі – ЗНКІ)  в 

користування з метою 

підключення до Інтернет Клієнт 

Банку/ Корпоративного Клієнт-

Банку (вартість послуги з 

урахуванням кількості ЗНКІ, що 

були надані уповноваженим 

особам Клієнта, за кожну 

одиницю ЗНКІ): 

 

 - Послуга надається Користувачам  системи дистанційного 

обслуговування Інтернет-Клієнт-Банк / Корпоративний Клієнт-

Банк. 

* право підпису уповноважених осіб Клієнта визначається 

згідно із Картки із зразками підписів відповідного Клієнта. У 

разі повторного надання одиниці ЗНКІ визначеній 

уповноваженій особі Клієнта (у разі зміни Картки із  зразками 

підписів, втраті наданого ЗНКІ тощо) – застосовується тариф, 

зазначений  в пп б) 2.2.3. Стандартних тарифів на банківські 

послуги для Клієнтів великого корпоративного, мікро, малого 

та середнього бізнесу  АТ «Ощадбанк». 

 



а) один ЗНКІ для: 

- однієї уповноваженої особи 

Клієнта, що має право першого 

або самостійного підпису* та  

- однієї уповноваженої особи 

Клієнта, що має право другого 

підпису* 

Не тарифікується 

 

1 Інші послуги, що не входять до Тарифного пакету тарифікуються за Стандартними тарифами на банківські послуги для Клієнтів 

великого корпоративного, мікро-, малого та середнього бізнесу  АТ «Ощадбанк». 

 


