


№ п/п Тариф
1

1.

1.1.
входить до вартості тарифів за розрахунково-касове обслуговування 

Рахунку

2.

2.1. 0,5% від суми, min 20,00 грн. max 500,00 грн.

2.2.
входить до вартості тарифів за розрахунково-касове обслуговування 

Рахунку

3.
входить до вартості тарифів за розрахунково-касове обслуговування 

Рахунку

4.

4.1. 1% від суми, min 30,00 дол.США max 500,00дол.США

4.2. 1% від суми, min 30,00 євро max 500,00 євро

5.

5.1.

а) 5,00грн

б) 0,5%+5,00грн

5.2.

а)

б)

6.

6.1.

а)
входить до вартості тарифів за розрахунково-касове обслуговування 

Рахунку

б) друга та наступні операції по картці  - 10,00 грн.

6.2.
входить до вартості тарифів за розрахунково-касове обслуговування 

Рахунку

6.3.
входить до вартості тарифів за розрахунково-касове обслуговування 

Рахунку

7.

7.1. 0,5% від суми

7.2. 0,1 % від суми, min 50,00 грн. max 8 000,00 грн. 

7.3. 1,00 % від суми 

7.4.
входить до вартості тарифів за розрахунково-касове обслуговування 

Рахунку

8.

8.1.
входить до вартості тарифів за розрахунково-касове обслуговування 

Рахунку

8.2.
входить до вартості тарифів за розрахунково-касове обслуговування 

Рахунку

9. 100,00 грн.

10.

10.1. 100,00 грн.

10.2. 350,00 грн.

10.3.
входить до вартості тарифів за розрахунково-касове обслуговування 

Рахунку

10.4.

10.4.1.

а) починаючи з другої операції на добу - 1,00грн.

б) 5,00 грн

в) 0,70 євро

10.4.2. 10,00 грн.

10.4.3.

а)
входить до вартості тарифів за розрахунково-касове обслуговування 

Рахунку

б) 100,00 грн.

в) 200,00 грн.

10.4.4.

а) 100,00 грн.

б) 200,00 грн.

10.4.5. 100,00 грн. (за 1 документ)

10.5. 200,00 грн. 

10.6. 200,00 грн. (166,67 грн.+33,33 грн.ПДВ)

10.7.
1 000,00 грн.

10.8.

10.8.1. 100,00 грн.

10.8.2. 50,00 дол. США

10.9. 2 500,00 грн.(2 083,33 грн. + 416,67 грн. ПДВ)

11. встановлюються рішенням КУАП 

12.

 Вартість кожного візиту у бізнес-зали аеропортів 

Lounge Key  для кожного класу карти встановлюється  

МПС та може бути автоматично стягнута з картрахунку 

клієнта компанією-постачальником послуг доступу в такі 

бізнес-зали згідно тарифів програми Lounge Key.         

При здійсненні операцій в іноземній валюті комісія сплачується в гривнях за курсом НБУ на момент здійснення операції. 

Переказ грошових коштів з платіжної картки на інші платіжні картки, без ПДВ:

Зміна умов обслуговування платіжної картки, без ПДВ:

Купівля/продаж/обмін іноземної валюти, без ПДВ:

Операції маржинальної торгівлі, без ПДВ

за рахунок кредитних коштів:

за рахунок власних коштів:

Блокування/розблокування/призупинення дії платіжної картки

Зміна ПІН-коду:

за допомогою SMS- запиту

за допомогою інших пристроїв банку

Зміна щоденних карткових лімітів

через банкомати, мобільний додаток або інтернет банкінг АБ "УКРГАЗБАНК"

з використанням банкоматів, терміналів самообслуговування, сервісів інших банків/фінансових установ
4

через банкомати, мобільний додаток або інтернет банкінг АБ "УКРГАЗБАНК"
4%+5,00грн

з використанням сервісів інших банків/фінансових установ
4

5 - Рахунок, по якому протягом 12-ти місяців не проводилися розрахунково-касові операції (операції, ініційовані клієнтом). Комісія утримується договірним списанням, починаючи з 13-го місяця у разі відсутності активності за рахунком. Якщо 

залишок на Рахунку менше встановленого розміру комісії, комісія встановлюється в розмірі залишку на даному Рахунку. Тариф не застосовується для рахунків, відкритих на умовах ТП "Pro-Запас+".

6 - Процентні ставки встановлюються рішенням КУАП,  діють на дату укладення договору та можуть бути змінені на умовах передбачених договором, згідно з рішенням КУАП.

1 - Розмір зазначених тарифів застосовується для всіх діючих Тарифних Планів (далі - ТП), за виключенням ТП "Молодіжний, "Молодіжний 2","ТАРИФИ для кандидата у депутати в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, 

кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости" або якщо умовами відповідного ТП не передбачені інші розміри тарифів

2- Тариф застосовується для всіх тарифних планів

3 - Переказ коштів за межі Банку здійснюється в операційний та після операційний час, який визначається в актах внутрішнього регулювання Банку та/або розпорядчих документах Банку. Операційним часом вважається для:USD - 9.00-16.00; 

EUR - 9.00-15.00;

4- Додатково може стягуватись комісія за переказ коштів банками-еквайрами

Відвідування бізнес-залів аепорортів Lounge Key власникам платіжних карток MasterCard Platinum   та /або Visa 

Platinum та/або Visa Signature та/або MasterCard World Elite та/або Visa Infinite 

за  формою Банку за період не більше останніх 12 місяців з дати звернення Клієнта (за кожну)

за довільною формою/за період понад 12 місяців з дати звернення Клієнта /термінової (протягом 1 доби) (за кожну)

Надання дублікатів (завірених копій) довідок, документів (копій документів), які є документальним підтвердженням 

переказу коштів; видача дублікатів/копій касових, розрахункових документів, без ПДВ

Оформлення довіреності на право розпорядження/або виконання операцій за Рахунком, без ПДВ

Оформлення заповідального розпорядження по Рахунку

Перевірка документів для переведення/прийняття на розрахункове обслуговування договору позики/кредиту, 

укладеного з нерезидентом, без ПДВ

Відкликання, зміна умов та реквізитів розрахункових документів; розшук коштів за ініціативою клієнта, без ПДВ

в межах України

за межами України

Надання лімітів (Е-лімітів) НБУ на здійснення фізичними особами валютних операцій, з ПДВ

Проценти за користування несанкціонованим овердрафтом
6
,
 
без пдв 

Надання довідок про відкриття, наявність рахунків,підтвердження залишків та рух коштів на Рахунку), без ПДВ:

Перевипуск платіжної картки за ініціативою АБ "УКРГАЗБАНК", без ПДВ

Перевiрка балансу, без ПДВ:

у банкоматi / ПОС-терміналі АБ "УКРГАЗБАНК"

у банкоматi іншого банку на території України

у банкоматi за межами України
3 

Запит міні-виписки по Рахунку: в банкоматах АБ «УКРГАЗБАНК», без ПДВ  

Надання виписок по Рахунку у відділенні АБ «УКРГАЗБАНК», без ПДВ:

щомісячної

за період не більше останніх 12 місяців (за кожну)

за період понад 12 місяців з дати звернення Клієнта (за кожну)

Надання інформації про поточний стан та залишки коштів на Рахунку, без ПДВ:

Випуск /перевипуск додаткової картки "Вболівальник" Mastercard World Debit Сhip (в т.ч. при 

втраті/пошкодженні/вилученні банкоматом/закінченні строку дії тощо), без ПДВ

Купівля/продаж іноземної валюти на МВРУ за дорученням фізичної особи (за виключенням п.7.2)

Купівля іноземної валюти на МВРУ для погашення кредитів, отриманих в АБ «УКРГАЗБАНК»

Обмін (конвертація) іноземної валюти на МВРУ та/або на МВР

Купівля/продаж іноземної валюти через мобільний додаток АБ «УКРГАЗБАНК»

Переказ коштів з метою здійснення  операцій маржинальної торгівлі

Видача готівкою іноземної валюти, що надійшла після проведення операцій маржинальної торгівлі

Комісія за розрахункове обслуговування неактивного
5
 карткового рахунку та оформлення документів під 

час такого обслуговування, без ПДВ

Терміновий випуск картки (додатково до тарифу за випуск/перевипуск платіжної картки), без ПДВ

Інші послуги

Додаток 1.1. до Пропозиції

в доларах США

в євро

Загальні тарифи

Розрахунки карткою (кожна операція), без ПДВ:

Зарахування грошових коштів на Рахунок без використання платіжної картки, без ПДВ:

Переказ грошових коштів з рахунку в іноземній валюті на рахунки в інштх Банках (SWIFT-переказ) в межах/за межі України, без ПДВ
3
:

Найменування операції/послуги для поточних рахунків (в т.ч. з використанням електронних платіжних 

засобів) (далі - Рахунок)

Проведення безготівкових розрахунків в торгово-сервісній мережі

Готівкою через касу ( в т.ч.третьою особою)

Готівкою через касу для погашення заборгованості при закритті Рахунку 

Видача готівкою сум до 100,00 грн. при закритті Рахунку без використання платіжної картки, без ПДВ
2



Старт ДРАЙВ Престиж ДРАЙВ Преміум ДРАЙВ Люкс ДРАЙВ
припинено продаж з 01.05.19

Вояж ДРАЙВ Преміум ДРАЙВ +

1.

1.1.

а) у гривні/доларах США/євро

б) в іншій валюті
1

1.2. Закриття рахунку

1.3.

1.3.1.

а) основної 

Debit MC/ 

MС World Debit mg/ 

Visa Classic

MC Gold/

Visa Gold

MC Platinum/

Visa Platinum
Visa Infinite

MC World Elite/

Visa Infinite
−

б) першої додаткової −

MС World Debit mg/

MС World Debit/ 

Visa Classic/ 

MC Gold/ Visa Gold

MС World Debit mg/

MС World Debit/ Visa Classic/

MС Gold/ Visa Gold/

 MС Platinum/ Visa Platinum

MС World Debit mg/

MС World Debit/ Visa Classic/

MС Gold/ Visa Gold/

 MС Platinum/ Visa Platinum/ Visa 

Infinite /MC World Elite

MС World Debit mg/

MС World Debit/ Visa Classic/

MС Gold/ Visa Gold/

 MС Platinum/ Visa Platinum/ Visa 

Infinite /MC World Elite

MС World Debit mg/

MС World Debit/ Visa 

Classic/

MС Gold/ Visa Gold/

 MС Platinum/ Visa 

Platinum
1.3.2.

а) основної картки Visa Signature − − − − − 7 990,00 

б) додаткової платіжної картки Visa Signature − − − − − 1 500,00 

1.3.3.

а) MC World Debit mg

б) MC World Debit /Visa Classic

в) MC Gold/Visa Gold −

г) MC Platinum/Visa Platinum − −

д) Visa Infinite − − − 2 500,00 грн. 1500,00 грн. -

е) MC World Elite − − − − 1500,00 грн. -

2.

2.1.
Щомісячна комісія за розрахунково-касове обслуговування 

карткового рахунку
2  7,00 грн.  40,00 грн. 

200,00 грн.

 не утримується, якщо 

обсяг розрахунків
3
  протягом 

календарного місяця 

становить 

від 15 000,00 грн.

 800,00 грн. 

800,00 грн.

 не утримується, якщо обсяг 

розрахунків
3 

протягом 

календарного місяця становить

від 55 000,00 грн.

Входить до вартості 

послуг п. 1.3.2.  

тарифного плану

2.2. Безготівкове зарахування коштів на Рахунок

2.3.

2.3.1. з використанням платіжної картки

2.3.2.

а)
для відправлення грошових переказів з використанням систем 

переказів,  SWIFT

б)
для здійснення розрахунків за операціями з купівлі-продажу цінних 

паперів, торговцем за якими є АБ «УКРГАЗБАНК»

в)
для купівлі/продажу/обміну (конвертації) іноземної валюти на МВРУ 

та/або на МВР

г)

на власний Рахунок в англійських фунтах стерлінгів, швейцарських 

франках, польських злотих, японських єнах, канадських доларах, 

юанях Женьміньбі та інших валютах, що входять до 1 групи 

Класифікатора іноземних валют

д) в російських рублях

2.4.

2.4.1.

на власний строковий депозитний рахунок (від 30 календарних днів) 

або рахунок за ТП "PRO-ЗАПАС+"  (в національній валюті) в АБ 

"УКРГАЗБАНК"

2.4.2.
для погашення кредитної заборгованості в АБ"УКРГАЗБАНК"

4

2.4.3.

а)
при здійсненні операції на відділеннях Київської ОД та Управління 

Premier-банкінгу департаменту роздрібного банкінгу

б) при здійсненні операцій на інших відділеннях

в)

на поточний рахунок забудовника відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК для 

інвестування в будівництво на первинному ринку при здійсненні 

операції на відділеннях Київської ОД та Управління Premier-банкінгу 

департаменту роздрібного банкінгу

2.4.4.
на будь-який рахунок в національній валюті відкритий в іншому банку 

України

2.4.5.
для здійснення розрахунків за операціями з купівлі-продажу цінних 

паперів, торговцем за якими є АБ «УКРГАЗБАНК»

2.4.6. на інший  рахунок в АБ "УКРГАЗБАНК" в доларах США, євро

2.4.7.

а) в російських рублях

б)

в англійських фунтах стерлінгів, швейцарських франках, польських 

злотих, японських єнах, канадських доларах, юанях Женьміньбі та 

інших валютах, що входять до 1 групи Класифікатора іноземних 

валют та банківських металів

2.5.

2.5.1.

а) в банкоматах/касах АБ "УКРГАЗБАНК" 1% від суми 0,9% від суми 0,7% від суми 0,7% від суми 0,5% від суми 0,5% від суми

б) в банкоматах та касах інших банків в Україні

в) в установах та банкоматах за межами України

2.5.2.
за рахунок власних коштів (без використанням картки) в касах АБ 

"УКРГАЗБАНК"
1% від суми 0,9% від суми 0,7% від суми 0,7% від суми 0,5% від суми 0,5% від суми

2.5.3.

а) в банкоматах/касах АБ "УКРГАЗБАНК"

б) в банкоматах та касах інших банків в Україні

в) в установах та банкоматах за межами України

2.5.4.
за рахунок дозволеного овердрафту (без використання картки) в 

касах АБ "УКРГАЗБАНК" 

3.

3.1.
Проценти (річні), які нараховуються на залишки власних 

коштів на Рахунку

3.2.

Sms-інформування щодо стану рахунку та операцій за 

рахунком, інформаційні послуги засобами Мобільного 

банкінгу/Інтернет-банкінгу щодо стану рахунку та операцій за 

рахунком

3.3.

а)
за  формою Банку за період не більше останніх 12 місяців з дати 

звернення Клієнта (за кожну)

б)
за довільною формою/за період понад 12 місяців з дати звернення 

Клієнта /термінової (протягом 1 доби) (за кожну)

4.

4.1.
Щорічний страховий платіж за медичне страхування при виїзді 

за кордон (на користь АТ «СК «АХА Страхування»)
6

Послуга не надається 168,00 грн. 204,00 грн.

4.2. Користування послугою Консьєрж-сервіс
7 Послуга не надається 150,00 грн

без використання платіжної картки власником Рахунку:

Переказ власних коштів без використання картки (за виключенням операцій з використанням мобільного або інтернет-банкінгу):

Входить до вартості п.2.1.

Входить до вартості п.2.1.

Випуск/перевипуск платіжних карток, що не входять до вартості пакету (в т.ч. при втраті/пошкодженні/вилученні банкоматом/закінченні строку дії тощо) :

Додаток 1.2. до Пропозиції

Відкриття/закриття, супроводження рахунку, без ПДВ

Розрахунково - касове обслуговування рахунку, без ПДВ:

Випуск персоналізованих/неперсоналізованих платіжних карток, що входять до вартості пакету та їх перевипуск по завершенню терміну дії:

Випуск/перевипуск платіжних карток

Входить до вартості п.2.1.

Додаткові послуги в рамках пакету ( за бажанням клієнта), без ПДВ:

Видача готівки:

за рахунок власних коштів (з використанням картки):

на інший Рахунок в АБ "УКРГАЗБАНК" в національній валюті:

0,5% від суми min min 15,00 грн., max 500,00 грн.

1% від суми /min 2000,00 рос.руб. /max 40 000,00 рос.руб.

1% від суми/ min 30,00 євро /max 500,00 євро

200,00 грн. 400,00 грн.

Надання довідок про відкриття, наявність рахунків,підтвердження залишків та рух коштів на Рахунку), без ПДВ:

Переказ коштів на інші рахунки в межах/за межі України, без ПДВ
5
:

Входить до вартості п.2.1. 

480,00 грн.

5,00% min 8,00 EUR

1 000,00 грн.

Входить до вартості п.2.1.

0,5% від суми

min 15,00 грн. max 250,00 грн.

Входить до вартості п.2.1.

10% від суми

0,5% від суми

min 15,00 грн., max 1000,00 грн.

0,5% від суми min 15,00 грн., max 500,00 грн.

0,5% від суми

min 100,00 грн. max 750,00 грн

1% від суми переказу

min 15,00 грн. max 1000,00 грн

Зарахування готівкових коштів на Рахунок:  

Входить до вартості п.2.1.

100,00 грн. 200,00 грн.

4- В рамках програм/продуктів цільового роздрібного кредитування 

5- Переказ коштів за межі Банку здійснюється в операційний та після операційний час, який визначається в актах внутрішнього регулювання Банку та/або розпорядчих документах Банку. Операційним часом вважається для: CAD - 9.00-15.00; CNY - до 16:30 попереднього банківського дня; RUB, JPY, CHF, PLN, GBP, та інших 

валют, що входять до 1 групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів - 9.00-12.00.

6 - У рамках цього Тарифного плану на рівні "Престиж ДРАЙВ" надається медичне страхування при виїзді за кордон у рамках програми страхування «Престиж» на суму EUR 30 тис.; на рівні  "Преміум ДРАЙВ" надається медичне страхування при виїзді за кордон у рамках програми страхування «Преміум» на суму EUR 30 

тис.; на рівні "Люкс ДРАЙВ" та "Вояж ДРАЙВ" надається медичне страхування при виїзді за кордон у рамках програми страхування «Люкс» на суму EUR 50 тис. Медичне страхування при виїзді за кордон надається держателям основної та додаткових карток (на усі класи карток, оформлених відповідно до Тарифного плану). 

За страхування кожного держателя карток у рамках Тарифного плану, Клієнт оплачує безпосередньо постачальнику послуг окремий страховий платіж за медичне страхування при виїзді за кордон. У рамках Тарифного плану кожному держателю карток надається один страховий поліс незалежно від кількості оформлених на 

нього карток.

7 -  Інформаційно-організаційні послуги в рамках обслуговування Карток та Рахунку надаються компанією - партнером Банку власнику Рахунку незалежно від кількості оформлених Карток в Пакеті. 

 Банк залишає за собою право змінити постачальника даних послуг без зменшення обсягу послуг, що надаються.

1,9% + 5,00 грн.

1,5% min 5,00 EUR

за рахунок дозволеного овердрафту (з використанням картки):

4,0%

не передбачено

5%+5,00грн.

1 - Відкриття рахунку у канадських доларах або англійських фунтах стерлінгах або швейцарських франках або російських рублях або польських злотих або японських єнах, канадських доларах, юанях Женьміньбі та інших валютах, що входять до 1 групи Класифікатора іноземних валют. Рахунок відкривається без видачі 

платіжної картки в рамках даного Тарифного плану.  На обслуговування цього Рахунку розповсюджуються пункти щодо операцій без використання платіжної картки, а саме: п.п. 1.1, 1.2, 2.2, 2.3.2, 2.4.7, 3.1. цього Тарифного плану та пункти 2, 3, 7, 8, 9, 10.4.3-10.4.5., 10.5-10.9,11 Загальних тарифів.

2- Комісія нараховується щомісяця в останній банківський день. Нарахування та договірне списання комісії за розрахунково-касове обслуговування починає здійснюватися з місяця, в якому були операції по Рахунку ініційовані Клієнтом (платіжною карткою/платіжним документом) та/або операції із зарахування (готівкового або 

безготівкового) коштів на Рахунок (за виключенням зарахування нарахованих на залишки за Рахунком відсотків). У разі відсутності коштів на Рахунку комісія не стягується до моменту їх надходження.

3- До безготівкових розрахунків включаються операції покупки, які здійснені з використанням всіх платіжних карток Пакету в торговельно-сервісній мережі/мережі Інтернет протягом календарного місяця (не враховуються операції у пристроях самообслуговування, операції покупки у банкоматах, переказ коштів з картки на 

картку). У випадку відміни операції покупки здійсненої з використанням  картки, загальна сума обсягу здійснених безготівкових розрахунків по Рахунку зменшується на суму операції за якою було повернуто грошові кошти. В розрахунок обсягу операцій входять тільки операції, які відображені на рахунку в календарному місяці, 

за який здійснюється нарахування комісії за розрахунково-касове обслуговування Пакету.

Інші параметри обслуговування поточного рахунку, без ПДВ:

не нараховуються

№ п/п Найменування операції/послуги
Тарифний план "Приватний"

Відкриття рахунку:

200,00 грн.

100,00 грн.

Входить до вартості п.2.1.

Випуск додаткових платіжних карток та перевипуск основних/додаткових платіжних карток (в т.ч. при втраті/пошкодженні/вилученні банкоматом/закінченні строку дії тощо) крім визначеного в п.1.3.1.

50,00 грн.

70,00 грн.


