
 

 

 

 

Тарифи 

за операціями (послугами) з управління банківськими кредитами 

фізичним особам 
 

Найменування операції (послуги) Тариф Порядок стягнення 

1. Надання виписок, довідок щодо розрахунків 

протягом дії кредитного договору (за один 

документ), без ПДВ 

  

Перша операція на місяць 
Безоплатно* ----- 

Починаючи з другої операції на місяць, без ПДВ 150 грн. 

Передплата окремим 

розрахунковим документом 

у день проведення операції 

2. Надання виписок, довідок щодо розрахунків 

після закінчення дії кредитного договору (за 

один документ), без ПДВ 

200 грн. 

Передплата окремим 

розрахунковим документом 

у день проведення операції 

3. Надання виписок, довідок про 

підтвердження відсутності кредитної 

заборгованості та/або розрахунків за 

такими операціями (у випадку, якщо клієнт 

не отримував кредитів в АБ 

«УКРГАЗБАНК»), без ПДВ 

300 грн. 

Передплата окремим 

розрахунковим документом 

у день проведення операції 

4. Комісія за управління коштами в частині 

надання кредиту готівкою через касу АБ 

«УКРГАЗБАНК» з позичкового рахунку 

Позичальника, без ПДВ 

Входить до вартості 

наданого кредиту 
 

5. Комісія за управління коштами або 

управління кредитом в частині переказу 

кредитних коштів з позичкового рахунку 

Позичальника на користь юридичної особи 

Входить до вартості 

наданого кредиту 
 

6. Внесення запису про реєстрацію 

обтяження предмету застави в 

державному реєстрі обтяжень рухомого 

майна, з ПДВ 

625,00 грн., крім того ПДВ – 

125,00 грн. 

всього 750,00 грн. 

Шляхом договірного 

списання у день внесення 

запису 

7. Надання дозволу на реєстрацію осіб в 

квартирі, яка знаходиться в іпотеці Банку, 

з ПДВ (за кожну особу) 

208,33 грн.,  

крім того ПДВ – 41,67 грн. 

всього 250,00 грн.  

(за кожну особу) 

з поточного рахунку 

шляхом договірного 

списання при наданні 

дозволу 

8. За надання дозволу на повторну заставу / 

іпотеку, з ПДВ (за один дозвіл) 

4166,67 грн., 

крім того ПДВ – 833,33 грн. 

всього – 5 000,00 грн. 

(за один дозвіл) 

з поточного рахунку 

шляхом договірного 

списання при наданні 

дозволу 

9. Надання дозволу для виїзду за кордон на 

заставному автомобілі 

625,00 грн., 

крім того ПДВ – 125,00 грн. 

всього – 750,00 грн. 

(за один дозвіл) 

з поточного рахунку 

шляхом договірного 

списання при наданні 

дозволу 

10. Надання дозволу на сплату річного 

страхового платежу двома частинами або 

щоквартально 

або 

416,67 грн., 

крім того ПДВ – 83,33 грн. 

всього – 500,00 грн. 

(за один дозвіл) 

з поточного рахунку 

шляхом договірного 

списання при наданні 

дозволу 



Надання дозволу на перестрахування 

шляхом розірвання позичальниками 

(майновими поручителями) діючих та 

укладання нових багаторічних договорів 

страхування з іншою страховою компанією 

11. За управління кредитними коштами, в 

частині зміни умов кредитування (розміру 

процентної ставки по діючому кредитному 

договору) за ініціативою Клієнта. 

Комісія не застосовується  у разі проведення 

реструктуризації. 

1% від суми залишку 

заборгованості по кредиту 
на дату прийняття рішення 

(мінімум 500,00 грн. - 

максимум 10 000,00 грн.), 

без ПДВ 

(за одне рішення) 

з поточного рахунку 

шляхом договірного 

списання в день підписання  

додаткової угоди до 

кредитного договору 

12. Комісія за управління кредитними 

коштами, в частині оформлення договорів 

забезпечення, без ПДВ** 

0,03% від суми 

кредиту/ліміту кредитної 

лінії, без ПДВ 

шляхом договірного 

списання в день надання 

кредитних коштів 

**не застосовується для кредитів без забезпечення та для кредитів, виданих на умовах продуктів/програм 

цільового роздрібного кредитування: «Кредит під депозит», «Кредит під заставу облігацій внутрішніх державних 

позик України (ОВДП)», «ЕКО-ЕНЕРГІЯ»,  «Доступна іпотека 7%», інші державні іпотечні та/або окремі 

партнерські варіанти кредитування, про що буде зазначено в окремому рішенні відповідного колегіального органу 

Банку, який затверджуватиме умови (цінові параметри) за цими умовами кредитування. 

* Відповідно до Закону України «Про споживче кредитування». 

 

 

 

 


