
 
 

Односторонній правочин 

до Публічної пропозиції АБ «УКРГАЗБАНК» на укладання договору комплексного 

банківського обслуговування суб’єктів господарювання та договорів про 

дистанційне обслуговування 

  
ШАНОВНІ КЛІЄНТИ! 

 

Повідомляємо, що з 01.12.2018 АБ «УКРГАЗБАНК», керуючись пунктом 8.9. Публічної 

пропозиції АБ «УКРГАЗБАНК» на укладання договору комплексного банківського обслуговування 

суб’єктів господарювання від 01.03.2018 (далі - Публічна пропозиція),  що акцептована клієнтами, та, 

керуючись пунктом 6.3. Договору про дистанційне обслуговування, що були укладені або переукладені 

з клієнтами, починаючи з 01.11.2015, цим одностороннім правочином АБ «УКРГАЗБАНК» вносить 

зміни до тарифів на банківське дистанційне обслуговування (розділ 2 «Абонентська плата за 

обслуговування в дистанційній системі (щомісячно)» та викладає п.2.1. тарифних планів в новій 

редакції 

1.1. Тарифний план «Корпоративний», а саме: 
 

Послуга/операція Затверджені умови 

2. Абонентська плата за обслуговування в 

дистанційній системі (щомісячно)*: 

 

2.1. Абонентська плата за ведення рахунків 

клієнта за допомогою дистанційної системи 

Входить до вартості послуги/операції «Щомісячне 

розрахункове обслуговування поточного рахунку²»/ 

Розрахункове обслуговування поточного рахунку в 

національній валюті (щомісячно)* (без ПДВ) тарифних пакетів 

на розрахунково-касове обслуговування корпоративного 

бізнесу 

 

1.2. Тарифний план «Неприбутковий», а саме : 

Послуга/операція Затверджені умови 

2. Абонентська плата за обслуговування в 

дистанційній системі (щомісячно)*: 

 

2.1. Абонентська плата за ведення рахунків 

клієнта за допомогою дистанційної системи 

Входить до вартості послуги/операції «Щомісячне 

розрахункове обслуговування поточного рахунку»/ 

«Абонентська плата за розрахунково-касове обслуговування» 

(без ПДВ) тарифних пакетів на розрахунково-касове 

обслуговування корпоративного/ малого та середнього бізнесу 

*Абонентська плата не стягується на час тимчасового припинення роботи клієнта в системі «Клієнт-

Інтернет-Банк» на підставі заяви клієнта про його блокування в системі. Поновлення роботи клієнта 

в системі здійснюється з утриманням плати відповідно до п. 1.1.4. цих Тарифів 
 

 Цей односторонній правочин набуває чинності з 01.12.2018. 
 

У разі, якщо клієнтом письмово та на умовах договору про дистанційне обслуговування/ 

акцептованої Публічної пропозиції не заявлено незгоду з умовами правочину, є обов’язковим для 

виконання всіма клієнтами банку, якими, починаючи з 01.11.2015 укладено договір про дистанційне 

обслуговування / починаючи з 01.03.2018 акцептовано Публічну пропозицію. 
 

Детальну інформацію щодо зазначених змін Ви можете дізнатися: 

- на дошках оголошень, що розміщені в операційних залах АБ «УКРГАЗБАНК»; 

- на офіційному веб-сайті АБ «УКРГАЗБАНК» www.ukrgasbank.com у розділі «Корпоративним 

клієнтам»; 

- у відділенні АБ «УКРГАЗБАНК»; 

- за телефонами Служби цілодобової клієнтської підтримки: 0-800-309-000 (безкоштовно в межах 

України). 

http://www.ukrgasbank.com/

