
Додаток 3 до Протоколу  Спільного засідання КУАП  

та ТК №19032020/01  від 19.03.2020 

 

Пропозиція про зміну умов до 

Тарифних Планів за договорами на комплексне банківське обслуговування, 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 04 травня 2020 АБ «УКРГАЗБАНК» запроваджує зміни до  Тарифних 

планів за поточними рахунками фізичних осіб з використанням електронних платіжних засобів, далі 

- Тарифи, якими затверджується нова редакція:  

1. Тарифного плану «ЗАРПЛАТНИЙ» (Додаток 1 до Пропозиції). З дати набуття чинності 

Тарифного плану «ЗАРПЛАТНИЙ»  його умови застосовуються для діючих договорів, укладених на 

умовах Тарифного плану для Пакетів для фізичних осіб в межах Зарплатних проектів. 

Зазначені зміни набирають чинності з 04.05.2020. 

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» Тарифними планами, пропонуємо звернутись 

до найближчого відділення АБ «УКРГАЗБАНК». 

 

 



Старт ДРАЙВ новий Медіум ДРАЙВ новий Престиж ДРАЙВ новий Преміум ДРАЙВ новий Вояж ДРАЙВ  новий

1

1.1.

а) у гривні

б) в іншій валюті

1.2. Закриття рахунку

1.3.

1.3.1.

а) основної 

Debit MasterCard/Visa 

Classic/Visa Rewаrds/ 

Mastercard World Debit mg

MC World Debit / Visa 

Classic /Visa Rewаrds

MC World Debit Gold / Visa 

Gold 

MC Platinum Debit /

Visa Platinum

MC World Elite/

Visa Infinite

б) першої додаткової −

MC World Debit mg/  

     MC World Debit / Visa 

Classic/Visa Rewаrds

MC World Debit mg/ 

MC World Debit /

Visa Classic /Visa Rewаrds/

MC World Debit Gold/ 

Visa Gold 

MC World Debit mg/ 

MC World Debit /

Visa Classic /Visa Rewаrds/

MC World Debit Gold/ 

Visa Gold/

MC Platinum  Debit /

Visa Platinum

MC World Debit mg/ 

MC World Debit/

Visa Classic/  Visa Rewards/

MC World Debit Gold/ 

Visa Gold/

MC Platinum  Debit /

Visa Platinum/

MC World Elite/Visa Infinite

1.3.2.

а) Debit MC 50,00 грн.

б) MC World Debit mg

в) MC World Debit/Visa Classic/Visa Rewаrds

г) MC Gold / MC World Debit Gold/ Visa Gold −

д) MC Platinum/MC Platinum Debit/Visa Platinum
− −

е) Visa Infinite /MC World Elite − − − - 1500,00 грн.

1.3.3.
Випуск/перевипуск основної чи додаткової картки МС World Debit 

mg індивідуального дизайну 

Сплачується підприємством 

/організацією  відповідно до умов 

Договору про надання послуг по 

обслуговуванню платіжних карток, 

в рамках якого випускається 

картка

2.

2.1.

2.1.1.

для рахунків, відкритих для зарахувань заробітної плати, стипендії, 

пенсії, грошової допомоги та/або інших передбачених законом 

соціальних коштів

7,00 грн. 

не утримується, якщо 

обсяг розрахунків
2
  протягом 

календарного місяця 

становить 

від 1 000 грн. та 2 операції

15,00 грн.

не утримується, якщо 

обсяг розрахунків
2  

протягом календарного 

місяця становить 

від 1 500 грн.

30,00 грн.

не утримується, якщо 

обсяг розрахунків
2  

протягом календарного 

місяця становить 

від 2 000 грн.

70,00 грн.

не утримується, якщо 

обсяг розрахунків
2  

протягом календарного 

місяця становить 

від 7 000 грн.

550,00 грн.

не утримується, якщо 

обсяг розрахунків
2
 протягом 

календарного місяця 

становить 

від 30 000 грн.

2.1.2. 

для рахунків, відкритих  для зарахувань виплат за оренду 

земельних ділянок, дивідендів, інших виплат, відмінних від 

передбачених п..2.1.1., що надходять до Банку на умовах 

укладених Договорів про обслуговування платіжних карток 

Входить до вартості послуг 

Розділу 2

2.2. Безготівкове зарахування коштів на Рахунок

2.2.1. коштами цільового призначення
3

2.2.2. інші безготівкові зарахування

2.3.
Зарахування готівкових коштів на Рахунок з використанням 

платіжної картки

2.4.

2.4.1. на будь-який  рахунок в АБ УКРГАЗБАНК» (в т.ч. власний рахунок)

2.4.2. на будь-який рахунок відкритий в іншому банку України

2.5.

2.5.1.

а) в банкоматах/касах АБ "УКРГАЗБАНК"

б) 

в банкоматах та касах інших банків в Україні по картках 

MasterCard "Debit" (в т.ч. World Debit, Debit Gold, Debit Platinum), 

Visa Classic

в) 
в банкоматах та касах інших банків в Україні (крім визначеного в 

п.б) 2.5.1.)

г) в установах та банкоматах за межами України
починаючи з 2ї операції за 

добу - 1,5% min 5,00 євро

2.5.2.
за рахунок власних коштів (без використанням картки) в касах АБ 

"УКРГАЗБАНК"

2.5.3.

а) в банкоматах/касах АБ "УКРГАЗБАНК"

б) в банкоматах та касах інших банків в Україні 

в) в установах та банкоматах за межами України

2.5.4.
за рахунок дозволеного овердрафту (без використання картки) в 

касах АБ "УКРГАЗБАНК" 

3.

3.1.
Проценти, які нараховуються на залишки коштів на 

картрахунку (% річних)

3.2.

Sms-інформування щодо стану рахунку та операцій за 

рахунком, інформаційні послуги засобами Мобільного 

банкінгу/Інтернет-банкінгу щодо стану рахунку та операцій за 

рахунком

4.

4.1.
Щорічний страховий платіж за медичне страхування при 

виїзді за кордон (на користь АТ «СК «АХА Страхування»
4 168,00 грн. 204,00 грн. 480,00 грн.

4.2. Користування послугою Консьєрж-сервіс, без ПДВ
5 150,00 грн.

Примітки

Відкриття рахунку:

Додаток 1 до Пропозиції №19032020/1  від 19.03.2020

№ п/п Найменування операції/послуги
Тарифний план "ЗАРПЛАТНИЙ"

Відкриття/закриття, супроводження рахунку, без ПДВ

не передбачено

Входить до вартості п.2.1.

не передбачено

Входить до вартості п.2.1.

Випуск/перевипуск платіжних карток, без ПДВ

Випуск персоналізованих/неперсоналізованих платіжних карток, що входять до вартості пакету та їх перевипуск по завершенню терміну дії:

Випуск додаткових платіжних карток/перевипуск платіжних карток (в т.ч. при втраті/пошкодженні/вилученні банкоматом/закінченні строку дії тощо) крім визначеного в п.1.3.1.

-

50,00 грн.

70,00 грн.

150,00 грн.

1 000,00 грн.

за рахунок власних коштів (з використанням картки):

Розрахунково - касове обслуговування рахунку, без ПДВ:

Щомісячна комісія за розрахунково-касове обслуговування Рахунку
1

не передбачено

Входить до вартості послуг п. 2.1 

1,0% від суми зарахування

Входить до вартості п.2.1.

Переказ власних коштів (за виключенням операцій з використанням мобільного або інтернет-банкінгу), без ПДВ: 

Входить до вартості п.2.1..

1% від суми переказу min 30,00 грн. max 3 000,00грн

Видача  готівки, без ПДВ:

Входить до вартості п.2.1.

Входить до вартості послуг п. 2.1.

1,9%+5 грн.

1,5% min 5,00 євро

1%

за рахунок дозволеного овердрафту (з використанням картки):

4%

5%+5,00грн.

5,0 %, min 5,00 EUR

не передбачено

Інші параметри обслуговування поточного рахунку, без ПДВ:

не нараховуються

2-До обсягу розрахунків включаються операції покупки, які здійснені з використанням всіх карток Пакету в торговельно-сервісних підприємствах та в мережі Інтернет протягом календарного місяця (не враховуються операції у пристроях самообслуговування, операції покупки у банкоматах, 

переказ коштів з картки на картку). У випадку відміни покупок за допомогою картки, загальна сума фінансового показника зменшується на суму операцій повернення грошових кошті. В розрахунок обсягу операцій входять тільки операції, які відображені на рахунку в календарному місяці, за 

який здійснюється нарахування комісії за щомісячне обслуговування Пакету.

3- Грошові надходження на Рахунок 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 укладених Договорів про виплату пенсій та грошової допомоги; виплати за оренду земельних ділянок, дивіденди, інші 

виплати, що надходять до Банку на умовах укладеного Договору про надання послуг по обслуговуванню платіжних карток; зарахування переказів через системи грошових  переказів; зарахування переказів з поточних рахунків фізичних осіб, відкритих в Банку; перекази з картки на картку р2р; 

зарахування відсотків по депозитах (вкладах), відкритих в Банку, та сум депозитів (вкладів) по закінченню строку дії.          

4- У рамках цього Тарифного плану на рівні "Престиж ДРАЙВ" надається медичне страхування при виїзді за кордон у рамках програми страхування «Престиж» на суму EUR 30 тис.; на рівні  "Преміум ДРАЙВ" надається медичне страхування при виїзді за кордон у рамках програми 

страхування «Преміум» на суму EUR 30 тис.; на рівні "Люкс ДРАЙВ" та "Вояж ДРАЙВ" надається медичне страхування при виїзді за кордон у рамках програми страхування «Люкс» на суму EUR 50 тис. Медичне страхування при виїзді за кордон надається держателям основної та 

додаткових карток (на усі класи карток, оформлених відповідно до Тарифного плану). За страхування кожного держателя карток у рамках Тарифного плану, Клієнт оплачує безпосередньо постачальнику послуг окремий страховий платіж за медичне страхування при виїзді за кордон. У 

рамках Тарифного плану кожному держателю карток надається один страховий поліс незалежно від кількості оформлених на нього карток.

5-  Інформаційно-організаційні послуги в рамках обслуговування Карток та Рахунку надаються компанією - партнером Банку власнику Рахунку незалежно від кількості оформлених Карток в Пакеті.  Банк залишає за собою право змінити постачальника даних послуг без зменшення обсягу 

послуг, що надаються.

Додаткові послуги в рамках пакету ( за бажанням клієнта), без ПДВ:

Послуга не надається

Послуга не надається Входить до вартості послуг п. 2.1.

Операції визначені в розділі 4, 8 "Загальних тарифів" не розповсюджуються на даний Тарифний план

1- Комісія нараховується щомісяця в останній банківський день. Нарахування та договірне списання комісії за розрахунково-касове обслуговування починає здійснюватися з місяця, в якому були операції по Рахунку ініційовані Клієнтом (платіжною карткою/платіжним документом) та/або 

операції із зарахування (готівкового або безготівкового) коштів на Рахунок (за виключенням зарахування нарахованих на залишки за Рахунком відсотків). У разі відсутності коштів на Рахунку комісія не стягується до моменту їх надходження.


