
 

 
 

 

Тарифний план «Базовий» 
на банківське дистанційне обслуговування 

 
(застосовується до клієнтів сегменту малого та середнього бізнесів,  

які мають відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» поточні рахунки) 
 

Послуги (операції) 
Значення тарифу 

Порядок стягнення Вартість 

без ПДВ 

Крім того 

ПДВ 

Всього з 

ПДВ 

1. Підключення клієнта до дистанційної системи 

1.1. Підключення клієнта до дистанційної системи: 
1.1.1. з видачею одного захищеного носія ключів USB-токен, якщо передбачена 

одна група підпису* 
583,33 грн. 116,67 грн. 

700,00  

грн.  
Передплата окремим 

розрахунковим 
документом або 

договірне списання у 

день надання послуги 

1.1.2. з видачею двох  захищених носіїв ключів USB-токенів керівнику та 

головному бухгалтеру, якщо передбачено дві групи підпису* 
1166,67 

грн. 
233,33грн. 1400,00 грн.  

1.1.3. з видачею послідуючих захищених носіїв ключів USB-токенів 
666,67 грн. 133,33 грн. 

800,00  

грн.  

1.1.4. повторне підключення клієнта до дистанційної системи, якщо клієнт вже 

підключений до системи 
60,00 грн. без ПДВ 60,00 грн. 

1.1.5. без видачі захищених носіїв ключів USB-токенів (з генерацією ключів на 
власний носій клієнта)** 

Входить в вартість п.3.1.  

* за умови первинної видачі USB-токену(ів) відразу, кожного наступного згідно пп..1.1.3. 

** послуга пп.1.1.5. надається виключно з послугою пп.1.2.1.б) 

1.2. Підключення клієнта до додаткової аутентифікації (одноразовий пароль)*: 
1.2.1. підключення одного телефонного номеру до послуги SMS-повідомлення: 

а) для клієнтів що підключаються/підключені на умовах пп.1.1.1. – 1.1.4.  

30,00 грн. без ПДВ 30,00 грн. 

Передплата окремим  

розрахунковим 

документом або договірне 
списання у день надання 

послуги 

б) для клієнтів що підключаються на умовах пп.1.1.5. Входить в вартість п.1.1.5. - 
* додатковий механізм перевірки прав на здійснення входу в систему та/або підтвердження передачі до Банку електронного документу 

2. Абонентська плата за обслуговування в дистанційній системі (щомісячно)*: 
2.1. Абонентська плата за ведення рахунків клієнта за допомогою дистанційної 

системи 

Входить в вартість послуги (операції) 

«Абонентська плата за розрахунково-
касове обслуговування (без ПДВ)» в 

межах ТП «Розрахунковий»/ТП 
«Соціальний», або послуги/операції 

пункту 2 підпункту 2.1 «Розрахункове 

обслуговування поточного рахунку в 
національній валюті (щомісячно)*» в 

межах ТП «Базовий»/ТП «Основний 

корпоративний»/ ТП «Розрахунково-
касовий» 

 

- 

2.2. Абонентська плата за послугу «одноразовий пароль»  з доступом до послуги за допомогою SMS-повідомлень**: 

2.2.1. для клієнтів що підключаються/підключені на умовах пп.1.1.1. – 1.1.4.  

30,00 грн. без ПДВ 30,00 грн. 

Договірне списання в 

останній банківський 
день місяця 

2.2.2. для клієнтів що підключаються на умовах пп.1.1.5. Входить в вартість п.2.1. - 

*  Абонентська плата не стягується на час тимчасового припинення роботи клієнта в системі на підставі заяви клієнта про його блокування в системі від одного до шести  

повних календарних місяців. Поновлення роботи клієнта в системі здійснюється з утриманням плати відповідно до п. 1.1.4. цих Тарифів. 

** До послуги підключаються виключно номера телефонів абонентів вітчизняних операторів мобільного зв’язку. 

3. Додаткові послуги по обслуговуванню в дистанційній системі: 
3.1. виклик спеціаліста банку до офісу клієнта, робота спеціаліста банку за 

межами банку  

250,00 грн. 50,00 грн. 300,00 грн. 

Передплата окремим 

розрахунковим 
документом або 

договірне списання у 

день надання послуги 
 

 

 Комісія за обслуговування клієнта засобами СДО iTiny, на підставі Договору про дистанційне обслуговування зарплатно-карткового 

проекту, входить до вартості тарифу передбаченого Договором про надання послуг по обслуговуванню платіжних карток АБ 

«УКРГАЗБАНК» 

 


