
  

 

Пропозиція про зміну умов до 

Тарифних Планів за договорами, укладеними на умовах  Правил відкриття та обслуговування 

рахунків фізичних осіб та надання послуг за платіжними картками ПУБЛІЧНИМ 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ "УКРГАЗБАНК», далі – Пропозиція 

 

ШАНОВНІ КЛІЄНТИ! 

 

Повідомляємо, що з 14 квітня  2020  АБ «УКРГАЗБАНК» вносить зміни до умов Тарифних 

Планів за договорами, укладеними на умовах Правил відкриття та обслуговування рахунків фізичних 

осіб та надання послуг за платіжними картками ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ "УКРГАЗБАНК , далі – Тарифні плани, а саме: 

1. Підпункт 2.1.2. пункту 2.1.  «Зарахування коштів на Субрахунок (з використанням або без 

використання Картки)» Розділу  2 «Розрахунково-касове обслуговування Пакету, без ПДВ» «Тарифного 

плану для Пакетів для фізичних осіб в межах Зарплатних проектів», «Тарифний план для Пакетів для 

фізичних осіб в межах Зарплатних проектів з ДФС» ; «Тарифний план для Пакетів для фізичних осіб в 

межах роботи з Профспілковими Організаціями» ; «Тарифний план для Пакетів для фізичних осіб в 

межах Зарплатних проектів   УКРЗАЛІЗНИЦЯ» викладається у наступній редакції: 
№ 
п/п 

Найменування 
послуги/операції 

Тариф (за всіма пакетами) 

2. Розрахунково-касове обслуговування Пакету, без ПДВ 

2.1. «Зарахування коштів на Субрахунок (з використанням або без використання Картки) 

2.1.2. Безготівкове зарахування інших 
коштів 

Входить до вартості розрахункового обслуговування 
рахунку 

 

2. Підпункт 2.4.2. пункту 2.4.  «Зарахування коштів на картковий рахунок Комісія за 

розрахунково-касове обслуговування карткового рахунку (РКО), без ПДВ» Розділу  2 «Комісія за 

розрахунково-касове обслуговування карткового рахунку (РКО), без ПДВ» Тарифних планів: 

«Тарифний план «TOP ДРАЙВ-Пакети для Працівників Організацій/Установ (що обслуговуються в АБ 

«УКРГАЗБАНК»)»; Тарифний план «ДРАЙВ-Пакети для Працівників поліграфкомбінату Україна)»; 

«ДРАЙВ-Пакети для Працівників Організацій/Установ (що обслуговуються в АБ «УКРГАЗБАНК») 

*Ув'язнені»; «Пенсійна картка» «Соціальна картка» викладається  у наступній редакції: 
№ 
п/п 

Найменування 
послуги/операції 

Тариф (за всіма пакетами) 

2. Комісія за розрахунково-касове обслуговування карткового рахунку (РКО), без ПДВ 

2.4. Зарахування коштів на картковий рахунок: 

2.4.2. Інші безготівкові зарахування на 
картковий рахунок 

Входить до вартості розрахункового обслуговування 
рахунку 

 

3. Підпункт 2.2.2. пункту 2.2.  «Безготівкове зарахування коштів на Рахунок»  Розділу  2 

«Розрахунково - касове обслуговування рахунку, без ПДВ» Тарифного плану «Зарплатний»,  «Економ» 

викладається у наступній редакції: 
№ 
п/п 

Найменування 
послуги/операції 

Тариф (за всіма пакетами) 

2. Комісія за розрахунково-касове обслуговування карткового рахунку (РКО), без ПДВ 

2.4. Зарахування коштів на картковий рахунок: 

2.4.2. Інші безготівкові зарахування на 
картковий рахунок 

Входить до вартості розрахункового обслуговування 
рахунку 

 

4. Інші тарифи за Тарифними планами залишити без змін. 

https://www.ukrgasbank.com/upload/file/pravyla_181219.docx
https://www.ukrgasbank.com/upload/file/pravyla_181219.docx
https://www.ukrgasbank.com/upload/file/pravyla_181219.docx
https://www.ukrgasbank.com/upload/file/pravyla_181219.docx
https://www.ukrgasbank.com/upload/file/pravyla_181219.docx
https://www.ukrgasbank.com/upload/file/pravyla_181219.docx


Зазначені зміни набирають чинності з 14.04.2020 та діють до останнього дня періоду дії 

карантинних обмежень встановлених згідно постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 

2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».  

З дня, наступного за днем, що слідує за днем закінчення періоду дії карантинних обмежень 

визначеного вищевказаною постановою Кабінету Міністрів України Тарифи діють у наступній 

редакції: 

1. Підпункт 2.1.2. пункту 2.1.  «Зарахування коштів на Субрахунок (з використанням або без 

використання Картки)» Розділу  2 «Розрахунково-касове обслуговування Пакету, без ПДВ» «Тарифного 

плану для Пакетів для фізичних осіб в межах Зарплатних проектів», «Тарифний план для Пакетів для 

фізичних осіб в межах Зарплатних проектів з ДФС» ; «Тарифний план для Пакетів для фізичних осіб в 

межах роботи з Профспілковими Організаціями» ; «Тарифний план для Пакетів для фізичних осіб в 

межах Зарплатних проектів   УКРЗАЛІЗНИЦЯ»: 
№ 
п/п 

Найменування послуги/операції Вартість послуг (за всіма 
пакетами) 

2. Розрахунково-касове обслуговування Пакету, без ПДВ 
2.1. Зарахування коштів на Субрахунок (з використанням або без використання 

Картки) 
2.1.2. Безготівкове зарахування інших коштів 1% від суми зарахування 

 

2. Підпункт 2.4.2. пункту 2.4.  «Зарахування коштів на картковий рахунок Комісія за 

розрахунково-касове обслуговування карткового рахунку (РКО), без ПДВ» Розділу  2 «Комісія за 

розрахунково-касове обслуговування карткового рахунку (РКО), без ПДВ» Тарифних планів: 

«Тарифний план «TOP ДРАЙВ-Пакети для Працівників Організацій/Установ (що обслуговуються в АБ 

«УКРГАЗБАНК»)»; Тарифний план «ДРАЙВ-Пакети для Працівників поліграфкомбінату Україна)»; 

«ДРАЙВ-Пакети для Працівників Організацій/Установ (що обслуговуються в АБ «УКРГАЗБАНК») 

*Ув'язнені» : 
№ 
п/п 

Найменування послуги/операції Вартість послуг (за всіма 
пакетами) 

2. Комісія за розрахунково-касове обслуговування карткового рахунку (РКО), без 
ПДВ 

2.4. Зарахування коштів на картковий рахунок: 

2.4.2. Інші безготівкові зарахування на картковий рахунок 0,7% від суми переказу 

 

3. Підпункт 2.4.2. пункту 2.4.  «Зарахування коштів на картковий рахунок Комісія за 

розрахунково-касове обслуговування карткового рахунку (РКО), без ПДВ» Розділу  2 «Комісія за 

розрахунково-касове обслуговування карткового рахунку (РКО), без ПДВ» Тарифних планів: 

«Пенсійна картка», «Соціальна картка» : 
№ 
п/п 

Найменування послуги/операції Вартість послуг (за всіма 
пакетами) 

2. Комісія за розрахунково-касове обслуговування карткового рахунку (РКО), без 
ПДВ 

2.4. Зарахування коштів на картковий рахунок: 

2.4.2. Інші безготівкові зарахування на картковий рахунок 0,7% від суми переказу 

 

4. Підпункт 2.2.2. пункту 2.2.  «Безготівкове зарахування коштів на Рахунок»  Розділу  2 

«Розрахунково - касове обслуговування рахунку, без ПДВ» Тарифного плану «Зарплатний»,  «Економ» 

: 
№ 
п/п 

Найменування 
операції/послуги 

Вартість послуг (за всіма пакетами) 

2. Розрахунково - касове обслуговування рахунку, без ПДВ 
2.2 Безготівкове зарахування коштів на Рахунок 
2.2.2. інші безготівкові зарахування 1,0% від суми зарахування 

 

 

Детальну інформацію щодо вищезазначених змін Ви можете отримати на дошках оголошень, що 

розміщені в операційних залах АБ «УКРГАЗБАНК», на офіційному веб-сайті АБ «УКРГАЗБАНК» 



www.ukrgasbank.com (у розділі «Платіжні картки»), за телефонами Контакт-центру АБ 

«УКРГАЗБАНК» 0 800 309 000 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів в межах України), (044) 494-46-

50 або в операційному відділі будь-якого відділення АБ «УКРГАЗБАНК». 

У разі незгоди із доведеними АБ «УКРГАЗБАНК» Тарифними планами, пропонуємо звернутись 

до найближчого відділення АБ «УКРГАЗБАНК». 

 

 

Заступник Голови Правління                                                      ____________________ 


