
 

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 06.08.2020 АБ «УКРГАЗБАНК» запроваджує нові умови обслуговування 

Тарифних планів за поточними рахунками фізичних осіб з використанням електронних платіжних 

засобів, далі - Тарифи, а саме затверджено нову редакцію пунктів тарифних планів: 

1. Розділу 5 «Загальних тарифів»: 
№ Найменування послуги/операції Тариф 
5. Переказ грошових коштів з платіжної картки на інші платіжні картки та на рахунки за довільними реквізитами, 

без ПДВ: 

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

а) за перерахування коштів на платіжні картки, емітовані іншими 

банками України6 

1% від суми переказу* 

б) за переказ  власних коштів 5,00 грн. 

в) за переказ кредитних коштів 4,00% від суми переказу+5,00 грн. 

* додатково стягується плата відповідно до б). або в) залежно від джерела походження коштів.  

При цьому при розрахунку комісії згідно підпункту б)  та  в) до суми переказу додається плата утримана відповідно до п.. а) цього підпункту 
 

5.2. 

 

з використанням банкоматів, терміналів самообслуговування, сервісів інших банків/фінансових установ5  

а) за переказ  власних коштів 1,5% від суми переказу+5,00грн. 

б) за переказ кредитних коштів 5,00% від суми переказу+5,00 грн. 
5- 

Додатково може стягуватись комісія за переказ коштів банками-еквайрами. 
6 – 

Операція з переказу коштів відображається по рахунку клієнта єдиною сумою, як сума переказу та комісія утримана  згідно пункту 
5.1. а).  
Відповідно до цього примітки 6-8 «Загальних тарифів» вважати примітками 7-9. 

1.2.підпункту 2.5.2. пункту 2.5. розділу 2 «Розрахунково - касове обслуговування Рахунку, без 

ПДВ» ТП «PRO-ЗАПАС+» у редакції: 
№ Найменування послуги/операції Тариф 
2. Розрахунково - касове обслуговування Рахунку, без ПДВ 

2.5.2. Переказ грошових коштів з платіжної картки на інші платіжні картки та на рахунки за довільними реквізитами, 

без ПДВ: 

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

а) за перерахування коштів на платіжні картки, емітовані 

іншими банками України3 

1% від суми переказу 

 

б) за переказ  власних коштів 0,50% від суми переказу+5,00грн 
* додатково стягується плата відповідно до п.  б)  цього підпункту 

При цьому при розрахунку комісії згідно підпункту б)  до суми переказу додається плата утримана відповідно до п.. а) цього підпункту 

2.5.2.1. з використанням банкоматів, терміналів самообслуговування, 

сервісів інших банків/фінансових установ2 

1,50% від суми переказу + 

5,00 грн. 

2 - Додатково може стягуватись комісія за переказ коштів банками-еквайрами 
3 

– Операція з переказу коштів відображається по рахунку клієнта єдиною сумою, як сума переказу та комісія утримана  згідно 

пункту 2.5.2.1. а).  
Відповідно до цього примітки 3-5 ТП «PRO-ЗАПАС+»   вважати примітками 4-6. 

1.3. підпункту 2.4.2. розділу 2 «Розрахунково - касове обслуговування Рахунку, без ПДВ» 

пакету «Еко-кредитка» Тарифного плану «Кредитна картка»: 
№ Найменування послуги/операції Тариф 
2. Розрахунково - касове обслуговування Рахунку, без ПДВ 

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

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

а) за перерахування коштів на платіжні картки, емітовані іншими 

банками України3 

1% від суми переказу* 

б) за переказ  власних коштів 0,50% від суми переказу+5,00грн 

в) за переказ кредитних коштів 2,99% від суми переказу+5,00грн 
* додатково стягується плата відповідно до б). або в) залежно від джерела походження коштів.  



При цьому при розрахунку комісії згідно пункту б)  та  в) до суми переказу додається плата утримана відповідно до п.2.4.2.1. а) 

2.4.2.2. з використанням банкоматів, терміналів самообслуговування, сервісів інших банків/фінансових установ2 

а) за переказ власних коштів   1,50% від суми переказу+5,00грн 

б) за переказ кредитних коштів 3,99% від суми переказу +5,00 грн. 
2- Додатково може стягуватись комісія за переказ коштів банками-еквайрами. 
3 

–  Операція з переказу коштів відображається по рахунку клієнта єдиною сумою, як сума переказу та комісія утримана  згідно 

пункту 2.4.2.1. а).  
Відповідно до цього примітки 3-6 ТП «Кредитна картка»   вважати примітками 4-7. 

 

1.4. підпункту 2.4.2. розділу 2 «Розрахунково - касове обслуговування Рахунку, без ПДВ» пакетів 

«Домовичок», «Premier-картка» Тарифного плану «Кредитна картка»: 
№ Найменування послуги/операції Тариф 
2. Розрахунково - касове обслуговування Рахунку, без ПДВ 

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

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

а) за перерахування коштів на платіжні картки, емітовані іншими 

банками України3 

1% від суми переказу* 

б) за переказ  власних коштів 0,50% від суми переказу+5,00грн 

в) за переказ кредитних коштів 4,00% від суми переказу+5,00грн 
* додатково стягується плата відповідно до б). або в) залежно від джерела походження коштів.  

При цьому при розрахунку комісії згідно пункту б)  та  в) до суми переказу додається плата утримана відповідно до п.2.4.2.1. а) 

2.4.2.2. з використанням банкоматів, терміналів самообслуговування, сервісів інших банків/фінансових установ2 

а) за переказ власних коштів 1,50% від суми переказу+5,00грн 

б) за переказ кредитних коштів 5,00% від суми переказу +5,00 грн. 
2 - Додатково може стягуватись комісія за переказ коштів банками-еквайрами 
3 

– Операція з переказу коштів відображається по рахунку клієнта єдиною сумою, як сума переказу та комісія утримана  згідно 

пункту 2.4.2.1. а).  
 

Зазначені зміни набирають чинності з 06.08.2020. 

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» змінами до Тарифних планів, пропонуємо 

звернутись до найближчого відділення АБ «УКРГАЗБАНК». 

 

 

Заступник Голови Правління                               Н.Є. Василець 


