
Тарифи за послуги установ АТ "Ощадбанк" 
 

Витяг з тарифів банку по поточних (без використання платіжної картки) та вкладних 
рахунках фізичних осіб, що є клієнами Оschadbank Premium Banking* 

 

 

Послуга банка Тариф-вартість послуги ПДВ 
Вартість 
послуги з 

ПДВ 

1.6. Послуги банку, що надаються фізичним особам - VIP-клієнтам* 

1.6.1. Розрахунково-касове обслуговування VIP-клієнтів у національній валюті 

 1.6.1.1. Переказ коштів з рахунку клієнта  

 1.6.1.1.1. на користь фізичних осіб або на власний рахунок в іншому банку, крім 
перерахувань з поточних рахунків працівників бюджетних установ, відкритих для 
зарахування заробітної плати та державної соціальної допомоги 

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

1.6.1.1.2. на користь суб’єктів господарювання 
1% від суми, але не менше 20 грн. і не 

більше 1 000 грн. 
- - 

1.6.1.1.3. на інший власний рахунок по системі АТ "Ощадбанк" 
не тарифікується - - 

1.6.1.1.4. з інвестиційного рахунку клієнта 
1% від суми, але не менше 3 грн. і не 

більше 1 500 грн. 
- - 

1.6.1.4. Видача готівкової національної валюти з поточних рахунків (крім поточних 
рахунків з використанням електронних платіжних засобів) 

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

1.6.2. Розрахунково-касове обслуговування VIP- клієнтів в іноземній валюті 

 1.6.2.1. Купівля-продаж валюти на міжбанківському ринку за заявкою VIP-клієнта 

 1.6.2.1.1. купівля валюти за заявками клієнтів 
0,05% від суми, але не менше 5 грн. - - 

1.6.2.1.2. вільний продаж валюти за заявками клієнтів 
0,05% від суми, але не менше 5 грн. - - 

1.6.2.2. Видача довідки на вивезення з України іноземної валюти за умови зняття 
коштів з рахунку в іноземній валюті 

еквівалент у національній валюті 25 USD - - 

1.6.2.6. Запит, анулювання, розшук, повернення, зміна умов і реквізитів переказу 

1% від суми, але не менше еквівалента в 
національній валюті 30 USD і не більше 

еквівалента в національній валюті 100 USD 

- - 

1.6.3. Обслуговування  поточних рахунків клієнтів Преміум та Прайвет,  відкритих для здійснення розрахунків за операціями купівлі-продажу облігацій 
внутрішньої державної позики України (ОВДП)* 

 1.6.3.1. Відкриття поточного рахунку в національній та/або іноземній валютах не тарифікується - - 

1.6.3.2. Зарахування безготівкових коштів на рахунки (в національній та іноземних 
валютах) 

не тарифікується - - 

1.6.3.3. Купівля-продаж валюти на міжбанківському ринку за заявкою Преміум та 
Прайвет клієнтів 

0,05% від суми - - 

1.6.3.4. Перерахування коштів з поточних рахунків в іноземній валюті з метою продажу 
на міжбанківському ринку за заявкою Преміум та Прайвет клієнтів 

не тарифікується - - 

1.6.3.5. Перерахування коштів з поточного рахунку 
згідно договору купівлі-продажу цінних паперів з метою 
придбання ОВДП, що купуються АТ «Ощадбанк» на 
первинних аукціонах Міністерства фінансів України за 
заявками фізичних осіб. 
Не застосовується при перерахуванні коштів: 
- за «Військові ОВДП», 
- за ОВДП, що купуються фізичними особами на 
вторинному ринку (з портфелю банку). 

за договором купівлі-продажу 
ОВДП номінованих в 
національній валюті 

0,1% від суми, але не менше 2 500 грн. - - 

за договором купівлі-продажу 
ОВДП номінованих в 
іноземній валюті 

0,1% від суми, але не менше еквівалента в 
національній валюті 300 USD 

- - 

1.6.3.7. Проведення безготівкових перерахувань в 
національній валюті з рахунків клієнтів: 

- на поточні та вкладні 
(депозитні) рахунки, відкриті 
в АТ «Ощадбанк» 

не тарифікується - - 

- на поточні та вкладні 
(депозитні) рахунки, відкриті 
в інших Банках 

1% від суми , але не більше 1 000 грн. - - 

1.6.3.8. Проведення безготівкових перерахувань в 
іноземній валюті з рахунків клієнтів: 

- на поточні та вкладні 
(депозитні) рахунки, відкриті 
в АТ «Ощадбанк» 

не тарифікується - - 

- на поточні та вкладні 
(депозитні) рахунки, відкриті 
в інших Банках 

до 1% від суми + еквівалент у національній 
валюті 15 USD, але не більше еквівалента 

в національній валюті 500 USD 

- - 

 

 

Тарифи, наведені в пункті 1.6, застосовуються для клієнтів Оschadbank Premium Banking замість тарифів на послуги: 1.1.1.3, 1.1.1.4.1, 

1.1.5. загальних тарифів банку по поточних (без використання платіжної картки) та вкладних рахунках фізичних осіб АТ "Ощадбанк".*   

Тарифи за решту послуг, які не наведені в цьому пункті, застосовуються згідно з тарифами банку по поточних (без використання 

платіжної картки) та вкладних рахунках фізичних осіб АТ "Ощадбанк".* 

*Файл "Тарифи по поточних рахунках фізичних осіб АТ "Ощадбанк" (без використання платіжної картки) 

https://premium.oschadbank.ua/advantages-ua/
https://www.oschadbank.ua/potocni-rahunki

