
Додаток 3 до Протоколу Спільного засідання 

КУАП та ТК №130320/1  від 13.03.2020 

 

 

Пропозиція про зміну умов до 

Тарифних Планів за договорами на комплексне банківське обслуговування, 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 06 травня АБ «УКРГАЗБАНК» запроваджує нові умови обслуговування 

Тарифні плани за поточними рахунками фізичних осіб з використанням електронних платіжних засобів, далі 

– Тарифи, якими затверджується нова редакція:  

1. «Загальних тарифів» (Додаток 1.1. до Пропозиції) . 

2. Тарифного плану «Кредитна картка» за пакетом «Еко-кредитка», «Універсальна картка 

«Домовичок» (Додаток 1.2. до Пропозиції) .  

3. Тарифного плану «Захисник» (Додаток 1.3. до Тарифів).  

4. Тарифного плану «Крок на зустріч» (Додаток 1.4. до Тарифів).  

Тарифи розміщено на сайті Банку за посиланням (офіційний сайт АБ «УКРГАЗБАНК» 

www.ukrgasbank.com, у розділі Приватним клієнтам/Карткові та поточні рахунки/Платіжні 

картки/Тарифи з обслуговування).  

Зазначені зміни набирають чинності з 06.05.2020. 

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                                                                             І.С. Ігнатенко  

https://ukrgasbank.com/private/card_and_current_accounts/cards/tariffs/
http://www.ukrgasbank.com/


Додаток 1.2. до Пропозиції   

№ п/п Тариф
1

1.

1.1. не тарифікується
2

2.

2.1.

2.2.

3. не тарифікується
2

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) не тарифікується
2

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

6.2. не тарифікується
2

6.3. не тарифікується
2

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. не тарифікується
2

7.5. 10 % від суми, min 200,00 грн.

7.6.

0,01- 100 000,00 грн. –  0,5 % від суми, min 200,00 грн.

100 000,01 – 1 000000,00 грн. –0,3 % від суми 

>1 000000, 00 грн. – 0,1% від суми

8.

8.1. не тарифікується
2

8.2. не тарифікується
2

9. 100,00 грн.

10.

10.1. 100,00 грн.

10.2. 350,00 грн.

10.3. не тарифікується
2

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) не тарифікується
2

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. 48% річних

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. 

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

засобів) (далі - Рахунок)

Розрахунки карткою (кожна операція), без ПДВ:

Проведення безготівкових розрахунків в торгово-сервісній мережі

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

Готівкою через касу ( в т.ч.третьою особою) входить до вартості тарифів за розрахунково-касове 

обслуговування РахункуГотівкою через касу для погашення заборгованості при закритті Рахунку 

Видача готівкою сум до 100,00 грн. при закритті Рахунку без використання платіжної картки, без ПДВ
3

Переказ грошових коштів з рахунку в іноземній валюті на інші рахунки в межах/за межі України, без ПДВ
4
:

в доларах США

в євро

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

за рахунок власних коштів:

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

з використанням банкоматів, терміналів самообслуговування, сервісів інших банків/фінансових установ
5

за рахунок кредитних коштів:

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

з використанням сервісів інших банків/фінансових установ
5

Зміна умов обслуговування платіжної картки, без ПДВ:

Зміна ПІН-коду:

за допомогою SMS- запиту

за допомогою інших пристроїв банку

Зміна щоденних карткових лімітів

Блокування/розблокування/призупинення дії платіжної картки

Купівля/продаж/обмін іноземної валюти, без ПДВ:

Купівля іноземної валюти на МВРУ для відправлення власником рахунку переказу коштів з використанням систем 

грошових переказів та/або системи кореспондентських рахунків (SWIFT) /продаж іноземної валюти на МВРУ за 

дорученням фізичної особи

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»

Купівля іноземної валюти на МВРУ за дорученням фізичної особи

Купівля іноземної валюти на МВРУ з метою подальшого розміщення купленої іноземної валюти власником рахунку на 

депозит в АБ «УКРГАЗБАНК»  відкритий на строк не менше ніж 60 днів

Операції маржинальної торгівлі, без ПДВ

Переказ коштів з метою здійснення  операцій маржинальної торгівлі

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

Комісія за розрахункове обслуговування неактивного
6
 карткового рахунку та оформлення документів під 

час такого обслуговування, без ПДВ

Інші послуги

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

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

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

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

4 - 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;

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

6 - 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+".

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

Проценти за користування несанкціонованим овердрафтом
7
,
 
без пдв 

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 

Примітки

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- Комісія за надання банківських послуг вказаних у цьому розділі окремо не тарифікується, оскільки вартість цих послуг включена до вартості тарифів за відкриття та розрахунково-касове обслуговування карткового рахунку відповідного 

Тарифного плану за яким обслуговується рахунок клієнта.

3- Тариф застосовується для всіх тарифних планів



Найменування операції/послуги Еко-кредитка
Універсальна картка 

"Домовичок"
Premier-картка

1. Відкриття/закриття, супроводження рахунку, без ПДВ

1.1.

а) у гривні

б) в іншій валюті

1.2.

1.2.1.

а) Debit MC /MC World Debit mg, Visa Classic неперсоналізованої Входить до вартості п.2.4, 2.5

б) Debit MC /MC World Debit mg персоналізованої 50,00 грн.

в) MC World Debit, Visa Rewards, Visa Classic персоналізованої 70,00 грн.

1.2.2.
Перевипуск по закінченню строку дії основної  платіжної картки 

Debit MC /MC World Debit mg /MC World Debit/Visa Classic/Visa Rewards
-

1.2.3.

а) Visa Signature - - 7 990,00 грн.

б) MC Platinum/MC Platinum Debit/Visa Platinum - - 2 000,00 грн.

1.2.4.

а) Debit MC /MC World Debit mg

б) MC World Debit,  Visa Rewards, Visa Classic

в) MC Gold/MС Gold Debit/Visa Gold

г) MC Platinum/MC Platinum Debit/Visa Platinum

д) Visa Signature
1 - - 1 500,00 грн.

2.

2.1. Комісія за розрахунково-касове обслуговування Рахунку

2.2. Безготівкове зарахування коштів на Рахунок

2.3.
Зарахування готівкових коштів на Рахунок з використанням платіжної 

картки

2.4.

2.4.1.

а)
кредитних коштів, виданих в АБ "УКРГАЗБАНК" на умовах беззаставних 

кредитів та програми "ЕКО ЕНЕРГІЯ" 
4,50%

б)

кредитних коштів, виданих АБ "УКРГАЗБАНК" на умовах програм/продуктів 

роздрібних заставних кредитування (окрім продукту «ЕКО ЕНЕРГІЯ») на 

інші рахунки в АБ "УКРГАЗБАНК"

0,5% від суми

 (max 1000 грн.)

в) 

кредитних коштів, виданих АБ "УКРГАЗБАНК" на умовах програм/продуктів 

роздрібних заставних кредитування (окрім продукту «ЕКО ЕНЕРГІЯ») на 

рахунки в інших банках 

1% від суми

 (max 1000 грн.)

г)
інших коштів на рахунок  відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" або іншому банку 

України
2,99%

2.4.2.

2.4.2.1.

а)
через банкомати, мобільний додаток або інтернет банкінг АБ 

"УКРГАЗБАНК"

б)
з використанням банкоматів, терміналів самообслуговування, сервісів інших 

банків/фінансових установ
2

2.4.2.2.

а)
через банкомати, мобільний додаток або інтернет банкінг АБ 

"УКРГАЗБАНК"

б)
зз використанням банкоматів, терміналів самообслуговування, сервісів 

інших банків/фінансових установ
2

2.5.


2.5.1.

а) в банкоматах/касах АБ "УКРГАЗБАНК"

б) в банкоматах та касах інших банків в Україні 0,5 %, min 4,00 грн.

в) в установах та банкоматах за межами України 

2.5.2.

а) в банкоматах/касах АБ "УКРГАЗБАНК"

б) в банкоматах та касах інших банків в Україні

в) в установах та банкоматах за межами України 2,99% min 5,00 EUR 

2.5.3.
в касах АБ "УКРГАЗБАНК" в межах отриманого кредиту за програмами/ 

продуктами роздрібного цільового кредитування АБ "УКРГАЗБАНК" 
0,70%

2.5.4.
в касах АБ "УКРГАЗБАНК" без використання картки (за рахунок 

власних/кредитних коштів), за виключення вказаних в п.2.5.3.

0,01-100,00 грн. – 6,00 грн.

100,01-500,00 грн. – 35,00 грн.

500,01-1000,00 грн. – 60,00 грн.

>1000,00 грн. – 2,99%

3.

3.1.

а) Підвищена процентна ставка
3

б) Стандартна процентна ставка
4 

3.2.

а)
на  Пільговий період (до 30-го дня з дати виникнення кредитної 

заборгованості) 

б)
по закінченні Пільогового періоду (з 31-го дня з дати виникнення кредитної 

заборгованості)
42% річних

36 % річних (для 

зарплатних проектів 

Банку/ отримувачів 

пенсій та соціальних 

виплат)

42 % річних (для інших 

клієнтів)

42% річних

3.3. Щомісячний страховий платіж
6 не передбачено

0,7% від суми кредитної 

заборгованості на 

перший банківський 

день місяця

не передбачено

3.4. Мінімальний щомісячний платіж 

3.5. Строк погашення заборгованості

3.6.

Sms -інформування щодо стану рахунку та операцій за рахунком, 

інформаційні послуги засобами Мобільного банкінгу/Інтернет-банкінгу 

щодо стану рахунку та операцій за рахунком

1- Випускається виключно  в пакетах Premier-картка, за умови, якщо клас основної картки Visa Signature 

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

3  - Підвищена процентна ставка  - процентна ставка, за якою нараховуються проценти на суму мінімального постійного залишку на картрахунку протягом розрахункового періоду (місяця). 

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

6 - не стягується у разі, якщо на перший банківський день місяця сума заборгованості становить менше 100 грн.

Примітки

Операції визначені в розділі 4,7,8 "Загальних тарифів" не розповсюджуються на даний Тарифний план

4- Стандартна процентна ставка – процентна ставка, за якою нараховуються проценти на суму залишку на рахунку, що перевищує мінімальний постійний залишок на картрахунку протягом розрахункового періоду 

(місяця).

3,0%

Процентна ставка за користування дозволеним овердрафтом
5

0,00001 % річних

7% від суми фактичної заборгованості на кінець останнього банківського дня 

кожного календарного місяця (мінімум 50,00 грн. але більше фактичної 

заборгованості) + строкові відсотки (при наявності)+ прострочена заборгованість 

до 25 числа кожного календарного місяця

Входить до вартості п.2

5 %, min 5,00 EUR

не передбачено

0,01-100,00 грн. – 6,00 грн.

100,01-500,00 грн. – 35,00 грн.

500,01-1000,00 грн. – 60,00 грн.

>1000,00 грн. – 4,0%

Інші параметри обслуговування Рахунку, без ПДВ:

Проценти (річні), які нараховуються на залишки власних коштів на рахунку

8,0%

0,5 %, min 1,00 грн.

1,0 %, min 4,00 грн.

1,5 %, min 5,00 EUR

за рахунок кредитних коштів  (з використанням картки):

0,01-100,00 грн. – 6,00 грн.

100,01-500,00 грн. – 35,00 грн.

500,01-1000 грн. – 60,00 грн.

>1000,00 грн. – 2,99%

0,01-100,00 грн. – 6,00 грн.

100,01-500,00 грн. – 35,00 грн.

500,01-1000,00 грн. – 60,00 грн.

>1000,00 грн. – 4,0%

за рахунок кредитних коштів:

2,99%+5,00грн 4%+5,00грн 4%+5,00грн

Видача  готівки:

за рахунок власних коштів (з використанням картки):  

не передбачено

не передбачено

4% від суми + 5,00 грн.

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

за рахунок власних коштів:

0,5% від суми+5,00грн

Входить до вартості п.2.4, 2.5

Входить до вартості п.2.4, 2.5

Входить до вартості п.2.4, 2.5

Переказ коштів:

Переказ власних/кредитних коштів  (за виключенням операцій з використанням мобільного або інтернет-банкінгу):

не передбачено

Випуск додаткових платіжних карток/перевипуск платіжних карток (в т.ч. при втраті/пошкодженні/вилученні банкоматом/закінченні строку дії тощо) (в т.ч. при 

втраті/пошкодженні/вилученні банкоматом/закінченні строку дії тощо), крім визначених в п.1.2.2, 1.2.3:

50,00 грн.

70,00 грн.

200,00 грн.

1 000,00 грн.

Розрахунково - касове обслуговування Рахунку, без ПДВ:

Випуск/перевипуск платіжної картки

Випуск основної платіжної картки 

Входить до вартості 

п.2.4, 2.5
-

Входить до вартості п.2.4, 2.5

Випуск (перевипуск по закінченню строку дії)  основної  персоналізованої/неперсоналізованої платіжної картки

Додаток 1.2. до Пропозиції   

№ п/п

Тарифний план "Кредитна картка"

Відкриття/закриття рахунку 

Входить до вартості п.2.4, 2.5

не передбачено



Старт ДРАЙВ Престиж ДРАЙВ Преміум ДРАЙВ Люкс ДРАЙВ

1.

1.1.

а) у гривні

б) в іншій валюті

1.2. Закриття рахунку

1.3.

а) MC Debit mg/World Debit mg  30,00 грн. 

б) MC World Debit,  Visa Rewards, Visa Classic не передбачено

в) MC Gold не передбачено

2.

2.1.
Щомісячна комісія за розрахунково-касове 

обслуговування карткового рахунку
1
:

155,00 грн. 355,00 грн. 355,00 грн. 355,00 грн.

2.2. Безготівкове зарахування коштів на Рахунок

2.3.
Зарахування готівкових коштів на Рахунок з 

використанням платіжної картки

2.4.

2.4.1.

а) на рахунок в АБ "УКРГАЗБАНК"

б) на будь-який рахунок відкритий в іншому банку України

2.4.2.

2.4.2.1. за рахунок власних коштів:

а)
через банкомати, мобільний додаток або інтернет банкінг АБ 

"УКРГАЗБАНК"

б)
з використанням банкоматів, терміналів самообслуговування, 

сервісів інших банків/фінансових установ

2.4.2.2. за рахунок кредитних коштів:

а)
через банкомати, мобільний додаток або інтернет банкінг АБ 

"УКРГАЗБАНК"

б)
з використанням банкоматів, терміналів самообслуговування, 

сервісів інших банків/фінансових установ

2.5.

2.5.1.

а) В банкоматах та касах АБ "УКРГАЗБАНК" 

б) В мережі інших українських банків та банкоматів

в)
В мережі банків та банкоматів за межами України (без 

врахування комісії інших банків)

2.5.2.

а) в банкоматах/касах АБ "УКРГАЗБАНК"

б) в банкоматах та касах інших банків в Україні

в) в установах та банкоматах за межами України

2.5.3.
в касах АБ "УКРГАЗБАНК" без використання картки за рахунок 

власних та кредитнх коштів"

3.

3.1.

3.1.1. на залишки власних коштів

3.1.2. за дозволеним овердрафтом

3.1.3.
на прострочену заборгованість/ за несанкціонованим 

овердрафтом

3.3. Щомісячний страховий платіж

3.4. Мінімальний щомісячний платіж 

3.5. Строк погашення заборгованості

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

 Входить до вартості послуг п. 2.1 тарифного плану 

Випуск/перевипуск основної/додаткової/персоналізованої/неперсоналізованої платіжної картки

 Входить до вартості послуг п. 2.1 тарифного плану 

Додаток 1.3. до Пропозиції

№ п/п Найменування операції/послуги
Тарифний план Захисник

 Входить до вартості послуг п. 2.1 тарифного плану 

Відкриття/закриття, супроводження рахунку
,
, без ПДВ

Входить до вартості п.2.1.

не передбачено

Входить до вартості п.2.1.

Відкриття рахунку:

4,00%

5%+5,00грн.

4,0%

за рахунок дозволеного овердрафту (з використанням картки):

Примітки

Операції визначені в розділі 4,7,8 "Загальних тарифів" не розповсюджуються на даний Тарифний план

0,00001% річних

Входить до вартості п.2.1.

0,00001% річних

0,00001% річних

Проценти, які нараховуються на залишки коштів на картрахунку:

Входить до вартості послуг п. 2.1. тарифного плану

Переказ  коштів

Розрахунково - касове обслуговування рахунку, без ПДВ:

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

1-- Комісія нараховується щомісяця в день укладання договору. У разі відсутності коштів на Рахунку комісія не стягується до моменту їх надходження.

В АТМ - входить до вартості послуг; в касах - 0,25%

 1,9%+5,00 грн. 

1,5 % min 5,00 EUR

5,5 %, min 6,00 EUR

не передбачено

10% від суми фактичної заборгованості на кінець останнього банківського 

дня кожного календарного місяця (мінімум 50,00 грн. але більше фактичної 

заборгованості) + строкові відсотки (при наявності)+ прострочена 

заборгованість 

до 25 числа кожного календарного місяця

Переказ власних/кредитних коштів  (за виключенням операцій з використанням мобільного або інтернет-банкінгу):

4,0% від суми переказу min. 15,00 грн.

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

4,0 % від суми переказу, min 1,00 грн

Видача готівкових коштів:

за рахунок власних коштів (з використанням картки):

Інші параметри обслуговування поточного рахунку, без ПДВ:



№ п/п Найменування операції/послуги Тариф

1.

1.1.

а) у гривні Входить до вартості послуг п. 2 1.

б) в іншій валюті не передбачено

1.2. Випуск/перевипуск платіжної картки

1.2.1.

а) персоналізованої платіжна картка 50,00 грн.

б) неперсоналізованої платіжна картка Входить до вартості послуг п. 2 1.

1.2.2.

- MC Debit mg/World Debit mg 50,00 грн.

2. Розрахунково - касове обслуговування рахунку, без ПДВ:

2.1.
Щомісячна комісія за розрахунково-касове обслуговування 

карткового рахунку
1 10,00 грн.

2.2. Безготівкове зарахування коштів на Рахунок

2.3.
Зарахування готівкових коштів на Рахунок з використанням 

платіжної картки

2.4.

а) для погашення кредитної заборгованості в АБ"УКРГАЗБАНК" Входить до вартості послуг п. 2 1.

б) на рахунок в АБ "УКРГАЗБАНК"

в) на будь-який рахунок відкритий в іншому банку України

2.5. Видача готівкових коштів:

2.5.1.

а) в банкоматах/касах АБ "УКРГАЗБАНК" 4,0 % від суми переказу, min 1,00 грн.

б) в установах та банкоматах  українських банків 5,5% (+6,00 грн.)

в) в установах та банкоматах за межами України 5 %, min 5,00 EUR

2.5.2.
в касах АБ "УКРГАЗБАНК" без використання картки за рахунок 

власних та кредитнх коштів"
4,0 % від суми переказу, min 1,00 грн.

3.

3.1.

3.1.1. на залишки власних коштів 0,00001% річних

3.1.2. за дозволеним овердрафтом 36%річних

3.3. Щомісячний страховий платіж не передбачено

3.4. Мінімальний щомісячний платіж 

сума перевищення фактичної заборгованості по 

овердрафту звітного періоду над лімітом 

овердрафту наступного періоду
3
 + строкові 

відсотки (при наявності)+ прострочена 

заборгованість. 

3.5. Строк погашення заборгованості до 25 числа кожного календарного місяця

3.6.

Sms-інформування щодо стану рахунку та операцій за рахунком, 

інформаційні послуги засобами Мобільного банкінгу/Інтернет-

банкінгу щодо стану рахунку та операцій за рахунком

Входить до вартості п.2.1.

Відкриття/закриття  рахунку 

Входить до вартості послуг п. 2 1.

Інші параметри обслуговування поточного рахунку, без ПДВ:

Відкриття/закриття, супроводження рахунку, без ПДВ

Проценти, які нараховуються на залишки коштів на картрахунку:

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.1.2.1.:

Переказ власних/кредитних коштів  (за виключенням операцій з використанням мобільного або інтернет-

банкінгу)

4% від суми + 5,00 грн.

Випуск (перевипуск по закінченню строку дії)  основної  платіжної картки Debit MC/MC World Debit mg

Додаток 1.4. до Пропозиції

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

1-- Комісія нараховується щомісяця в день укладання договору. У разі відсутності коштів на Рахунку комісія не стягується до моменту їх надходження.

3- Ліміт овердрафту зменшується 25-го числа кожного місяця, рівними частинами починаючи з місяця наступного за місяцем встановлення ліміту.

Операції визначені в розділі 4,7,8 "Загальних тарифів" не розповсюджуються на даний Тарифний план

Тарифний план "Крок на зустріч"

Видача готівки за рахунок власних коштів/ за рахунок дозволеного овердрафту

Примітки


