
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 03.07.2020 АБ «УКРГАЗБАНК» запроваджує нову послугу щодо переказу 

коштів через мобільний/інтернет-банкінг банку («Екобанк») на оплату штрафу за порушення правил 

дорожнього руху. В зв’язку з цим в Тарифні плани за поточними рахунками фізичних осіб з 

використанням електронних платіжних засобів, далі - Тарифи, прийнято рішення внести наступні 

зміни: 

1. Доповнити Розділ 5 «Загальних тарифів» новим пунктом 5.4. у наступній редакції: 

 
№ Найменування послуги/операції Тариф 

5. Переказ грошових коштів з платіжної картки на інші платіжні картки та на рахунки за довільними 

реквізитами, без ПДВ: 

5.4. з Рахунку в національній валюті на оплату штрафів за порушення ПДР за 

допомогою мобільного/інтернет-банкінгу банку («Екобанк») 
5 грн. 

 

2. Доповнити Тарифний план «PRO-ЗАПАС+» Розділ 2, пункт 2.5 новим підпунктом  2.5.3. 

у наступній редакції:  

 
№ Найменування послуги/операції Тариф 

2.5. Переказ коштів з  Рахунку, без ПДВ: 

2.5.3. Переказ грошових коштів з Рахунку в національній валюті на оплату штрафів 

за порушення ПДР за допомогою мобільного/інтернет-банкінгу банку 

(«Екобанк») 

5 грн. 

 

3. Внести зміни в Тарифний план "Кредитна картка" та викласти в новій редакції підпункт 

г) і доповнити новим підпунктом д) Розділ 2, пункт 2.4. підпункт 2.4.1., а саме:  

 
 

№ 

 

Найменування послуги/операції 

Тариф 

Еко-

кредитка 

Універсальна 

картка 

"Домовичок" 

Premier-

картка 

2.4. Переказ коштів:  

2.4.1. Переказ власних/кредитних коштів (крім визначеного в п.2.4.2.), без ПДВ: 

г) інших коштів (в т.ч. за допомогою 

мобільного/інтернет-банкінгу банку) на рахунок  

відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" або іншому банку 

України 

2,99% 4% від суми + 5,00 грн. 

д) на оплату штрафів за порушення ПДР за допомогою 

мобільного/інтернет-банкінгу банку («Екобанк») 

 

5 грн. 

 

4. Інші пункти/підпункти тарифних планів, зазначених в пунктах 1-3, залишили без змін. 

Зазначені зміни набирають чинності з 03.07.2020. 

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                                        Василець Н.Є.  


