
№ п/п Найменування операції/послуги Порядок стягнення

1.

1.1.
Загальна вартість оформлення основної платіжної картки (виключно в 

гривні)
-

- MasterCard Virtual+ 3D Secure 

- Debit MasterCard або ПРОСТІР персоналізована/неперсоналізована

- Visa Classic або MasterCard Standard

- MasterCard World Debit "Картка Вболівальника"

- Visa Gold або MasterCard Gold

1.3. Закриття карткового рахунку -

2.

2.1. Плата за обслуговування Тарифного плану, в т.ч. 

2.1.1. щомісячна комісія за обслуговування Тарифного плану

2.1.2. комісія за обовязкову послугу M-banking (1)

2.2.

- Debit MasterCard або ПРОСТІР персоналізована/неперсоналізована

- MasterCard Virtual+ 3D Secure

- Visa Classic або MasterCard Standard

- MasterCard World Debit "Картка Вболівальника"

- Visa Gold або MasterCard Gold

2.2.2. Перевипуск карток, включених у вартість, по завершенню терміну дії 

2.2.3. Перевипуск основної або додаткової картки за ініціативою банка.

2.3.
Терміновий випуск або перевипуск платіжної картки (протягом одного 

банківського дня), без ПДВ

Договірне списання (або передплата окремим 

розрахунковим документом)

2.4.

2.4.1.

Безготівкове зарахування Соціальних коштів*; зарахування переказів з 

поточних рахунків фізичних осіб, відкритих в Банку; зарахування відсотів по 

депозитах (вкладах), відкритих в Банку, та сум депозитів (вкладів) по 

закінченню строку дії; зарахування переказів через системи грошових 

переказів

-

2.4.2.
Інші безготівкові зарахування коштів на картковий рахунок (крім 

зарахувань вказаних в п.2.4.1.)
Договірне списання

2.4.3.

- через каси АБ "УКРГАЗБАНК"                                                                          - 

через банкомати                                                                                                              

- через термінали самообслуговування (поповнення карткового рахунку 

здійснюється лише при внесенні готівки у національній валюті України)

Договірне списання

2.4.4.
Шляхом внесення готівки без використання платіжної картки (в т.ч. 

третьою особою)
-

2.5.

2.5.1. Безготівкова оплата товарів чи послуг за допомогою платіжної картки -

2.5.2.

2.5.2.1. на власний депозитний/ "Ощадний" рахунок", відкриті в АБ "УКРГАЗБАНК" -

2.5.2.2. на рахунок, відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (крім зазначеного в п.п.2.5.2.1.) Договірне списання

2.5.2.3.
на власний рахунок або рахунок іншої особи, відкритий в АБ 

«УКРГАЗБАНК» у разі закриття рахунку
-

2.5.2.4. на будь-який інший рахунок в іншому банку (в т.ч. у разі закриття рахунку) Договірне списання

2.5.3.
Переказ коштів з картрахунку на інший картрахунок, відкритий в АБ 

«УКРГАЗБАНК» за допомогою терміналу самообслуговування (з 

використанням платіжнної картки)

Договірне списання

2.5.4.
Переказ коштів на користь юридичної особи КС «Українська кредитна 

спілка» за письмовим дорученням клієнта
Договірне списання

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

- з використанням сервісів інших банків/фінансових установ
4

- за кредитом, що не передбачає пільговий період
4

- за кредитом, що передбачає пільговий період
4

2.6.

2.6.1.

2.6.1.1. В касах (в т.ч. в разі закриття рахунку) та банкоматах АБ "УКРГАЗБАНК" -

В банкоматах інших банків в Україні:

-          з використанням платіжних карток Debit MasterCard, ПРОСТІР -
-          з використанням платіжних карток, передбачених тарифним планом, 

крім платіжних карток Debit MasterCard, ПРОСТІР

2.6.1.3. В касах інших банків в Україні

2.6.1.4.
В касах та банкоматах банків за межами України (послуга не передбачена 

для платіжних карток ПРОСТІР)

2.7.

2.7.1. Першої щомісячної виписки у відділенні банку -

2.7.2.

-за період не більше останніх 12 місяців 

- за період понад 12 місяців з дати звернення Клієнта 

2.7.3. Електронною поштою -

2.7.4.
Надання мінівиписки по картрахунку у банкоматах та терміналах 

самообслуговування АБ «УКРГАЗБАНК» (за одну операцію)
Договірне списання

2.8.

Видача готівкових грошових коштів:

 * при здійсненні переказу здійснюється блокування картки на один банківський день

2.6.1.2.

0,50 % від суми переказу, min 5,00 грн

4%+5,00 грн.

1,90%+5,00 грн.

1,90%+5,00 грн.

1,50 % min 5,00 EUR
 (2)

Переказ коштів з карткового рахунку (з використанням Картки) на карту Банку/картки українських банків:

5,00 грн.

0,5%+5,00 грн.

Договірне списання або сплата окремим документом

Переказ власних коштів без використання платіжної картки *: 

Здійснення операцій по картковому рахунку:

Входить до вартості Розділу 2 Тарифного плану

Перевипуск за ініціативою клієнта (у тому числі при її втраті та пошкодженні) або по закінченню терміну платіжних карток:

за рахунок власних коштів

за рахунок кредитних коштів (ліміту Дозволеного овердрафту) Договірне списання

Другої та кожної наступної щомісячної виписки у відділенні банку:

Входить до вартості послуг п. 2.1. тарифного плану

Видача власних готівкових грошових коштів:

Входить до вартості послуг п. 2.1. тарифного плану

2,00 грн.

Входить до вартості послуг п. 2.1. тарифного плану

1,50% від суми переказу min. 15,00 грн.

Входить до вартості послуг п. 2.1. тарифного плану

Входить до вартості послуг п. 2.1. тарифного плану

0,50 % від суми переказу, min 1,00 грн

0,50 % від суми переказу, min 1,00 грн

0,5% від суми зарахування

350,00 грн.

1,0 % від суми переказу

Договірне списання (або передплата окремим 

розрахунковим документом)

350,00 грн.

Входить до вартості послуг п. 2.1. тарифного плану

Входить до вартості послуг п. 2.1. тарифного плану

100,00 грн.(+ плата, що передбачена п.п. 1.2., 2.2.)

-

Зарахування коштів на картковий рахунок:

*Соціальні кошти - грошові надходження на Субрахунок Клієнта цільового призначення (такі як заробітна плата, стипендія, пенсія, грошова допомога та/або інші передбачені законом соціальні 

виплати), що надходять від Підприємств - роботодавців на умовах укладених з Банком Договорів обслуговування Зарплатного проекту, або від органів Пенсійного фонду України або органів 

Міністерства соціальної політики України та інших органів соціального захисту на умовах укладних з Банком Договорів на виплату пенсій та грошової допомоги.

Подовження терміну дії платіжної картки

Входить до вартості послуг п. 2.1. тарифного плану

Нарахування щомісяця (в останній банківський день). Договірне 

списання починається з місяця, в якому відбулись операції, що 

ініційовані Клієнтом (Карткою, платіжним документом) та/або 

операції із зарахування (готівкового або безготівкового) коштів на 

рахунок (за виключенням зарахування нарахованих на залишки за 

рахунком відсотків). При відсутності коштів комісія не стягується 

до моменту їх надходження.

Входить до вартості послуг п. 2.1.2 тарифного плану

Комісія за розрахунково-касове обслуговування карткового рахунку (РКО), без ПДВ

Договірне списання (або передплата окремим 

розрахунковим документом)

1.2.

"Старт ДРАЙВ"

ПРОСТІР (персоналізована/неперсоналізована)

Входить до вартості послуг п. 2.1. тарифного плану

Відкриття, супроводження та закриття карткового рахунку, без ПДВ

Шляхом внесення готівки за допомогою платіжної картки на власний картрахунок:

Тарифи для отримувачів пенсії та грошової допомоги від Пенсійного фонду України

Тарифний план "ПЕНСІЙНА КАРТКА"

2.2.1.

70,00 грн.

200,00 грн.

2,00 грн.

2,00 грн.

50,00 грн.

30,00 грн.

50,00 грн.

30,00 грн.

70,00 грн.

200,00 грн.

Тип базової картки, що входить до тарифного плану

Відкриття додаткової платіжної картки (виключно в гривні)

2.5.5.

2%+5,00 грн.

Договірне списання

Входить до вартості послуг п. 2.1. тарифного плану

Надання виписок по картрахунку

Входить до вартості послуг п. 2.1. тарифного плану

Входить до вартості послуг п. 2.1. тарифного плану

Надання інформації про поточний стан картрахунку за допомогою банкомату, ПОС-терміналу або терміналу самообслуговування 

(операція перевірки балансу)

100,00 грн.

200,00 грн.



2.8.1.

- перша операція за добу -

-починаючи з другої операції на добу Договірне списання

2.8.2. За допомогою банкомату іншого банку на території України:

2.8.3.
За допомогою банкомату або ПОС-терміналу за межами України - за кожну 

операцію (послуга не передбачена для платіжних карток ПРОСТІР)

2.9.

2.9.1. Зміна щоденних карткових лімітів

2.9.2. Заміна ПІН-коду

2.9.3. Блокування або тимчасове призупинення дії платіжної картки

2.9.4.
 Розблокування за заявою клієнта дії платіжної картки,  що раніше була 

призупинена 

2.10. Постановка картки до Стоп-листу

2.11. Плата за здійснення розслідування в МПС по платіжній картці

2.12.
-стандартної (за затвердженою в Банку формою, із зазначенням  даних по рахунку  

давниною  не більше 12 місяців з дати подання запиту)

-індивідуальної, із зазначенням  даних по рахунку давниною понад 12 місяців з дати 

запиту або  термінової (протягом 1 доби)

2.13. Плата за вилучення ПК банкоматом іншого банку -

2.14.
Термінове повернення платіжної картки, вилученої банкоматом АБ 

«УКРГАЗБАНК»
Передплата окремим розрахунковим документом

2.15.
Комісія за розрахункове обслуговування неактивного карткового рахунку та 

оформлення документів під час такого обслуговування, без ПДВ

Картковий 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 картковому рахунку менше встановленого розміру 

комісії, комісія встановлюється в розмірі залишку на даному 

картковому рахунку.

3.

3.1.
Проценти, які нараховуються на залишки коштів на картрахунку (% річних) – 

у валюті картрахунку
3 -

3.2.
Проценти за користування несанкціонованим овердрафтом (овердрафтом 

(кредитом))
Сплачується останнього банківського дня місяця

Довідково:

- Курс конвертаці ї , конверсії по клієнтським операціям (якщо валюта розрахунку  відрізняється від валюти картрахунку)  - поточний курс купівлі (продажу) валюти АБ “УКРГАЗБАНК”.

(4)Додатково може стягуватися комісія за переказ коштів іншими банками-еквайрами

Входить до вартості послуг п. 2.1. тарифного плану

Входить до вартості послуг п. 2.1. тарифного плану

Входить до вартості послуг п. 2.1. тарифного плану

Входить до вартості послуг п. 2.1. тарифного плану

5,00 грн.

Входить до вартості послуг п. 2.1. тарифного плану

Входить до вартості послуг п. 2.1. тарифного плану

8,0% річних

50,00 грн.

Договірне списання 

-

Зміна умов розрахункового обслуговування

Входить до вартості послуг п. 2.1. тарифного плану

0,30 грн.

За допомогою банкомату, ПОС-терміналу або терміналу самообслуговування АБ "УКРГАЗБАНК" 

Надання довідок про відкриття, наявність рахунків, підтвердження залишків та рух коштів на рахунку

200,00 грн.
Договірне списання або сплата окремим документом

(1) В тому числі замовлення послуги М-банкінг через банкомат     

(2) Всі комісії щодо операцій по картрахунках сплачуються у гривнях по курсу (крос-курсу) НБУ на день проведення операції за рахуном клієнта. 
(3)Відкриття такого картрахунку та встановлення відповідної процентної ставки на залишок коштів на картрахунку здійснюється лише в разі

надання пенсіонером до підрозділу банку Заяви про виплату пенсій та грошової допомоги на цей картковий рахунок, складеної на адресу 

відповідного підрозділу Пенсійного фонду (або копії такої Заяви з проставленим вхідним номером підрозділу Пенсійного фонду).

Входить до вартості послуг п. 2.1. тарифного плану

100,00 грн.

100,00 грн.

Інші параметри обслуговування картрахунків, без ПДВ:

0,70 USD 
(2)

48,00% річних


