
 
Пропозиція про зміну умов  

Правил надання та обслуговування кредитів за програмами/продуктами «Еко оселя» / 
«Кредит на придбання відновлювальних джерел енергії»/ 
 «Кредит на придбання зарядних станцій для ЕКО авто» 

 
 

Шановні клієнти! 
Повідомляємо, що АБ «УКРГАЗБАНК» вносить зміни до Правила надання та обслуговування 

кредитів за програмами/продуктами «Еко оселя»/«Кредит на придбання відновлювальних джерел 
енергії»/«Кредит на придбання зарядних станцій для ЕКО авто» (далі – Правила), а саме:  

 доповнити розділ  «ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ» новим терміном:  

««Істотні умови» - умови, які викладені у Договорі на приєднання до Правил 
надання та обслуговування кредитів за програмою «Тепла оселя» в АБ 
"УКРГАЗБАНК" (кредитний договір), а саме, строк кредитування та проценти за 
користування кредитними коштами/процентна ставка 

Мобільний банкінг – Продукт, що передбачає обслуговування Клієнта в системі 
дистанційного банківського обслуговування (далі – Система ДБО) з використанням 
платіжного застосунку на мобільному пристрої Клієнта (що рекомендований Банком 
та працює під операційною системою iOS/Android). Продукт дозволяє Клієнту 
отримувати Інформаційні послуги Банку, послуги з переказу коштів з використанням 
платіжних реквізитів Картки та виконувати інші дії в рамках технологічної 
функціональності Продукту після завантаження платіжного застосунку на свій 
мобільний пристрій, реєстрації Клієнта як користувача у Системі ДБО та успішної 
його автентифікації Банком при кожному вході в Систему ДБО через платіжний 
застосунок» 

 внести зміни до п.9.2, виклавши його у наступній редакції: 

9.2. Після розміщення на Сайті Банку інформації про зміну істотних умов, Банк 
надсилає Клієнту повідомлення про Пропозицію Банку шляхом направленням SMS-
повідомлення на номер мобільного телефону та/або електронною поштою на адресу, 
зазначену у Договорі про приєднання або відповідній Заяві-Анкеті Позичальника на 
отримання кредиту, та/або push-повідомлень від Банку на мобільний пристрій на якому 
встановлено Мобільний банкінг, повідомлення в Інтернет/ Мобільному банку  тощо. 
Сторони домовляються, що Позичальник самостійно (не рідше двох разів на місяць та не 
пізніше 10 (десятого) та 25 (двадцять п’ятого) календарного дня кожного поточного 
місяця) ознайомлюється з Пропозицією, розміщеною на Сайті Банку, та в разі незгоди із 
запропонованою Пропозицією, зобов’язаний письмово повідомити Банк про таку незгоду. 

Зазначені зміни вносяться відповідно до умов Правил надання та обслуговування кредитів за 
програмою «Еко оселя» в АБ «УКРГАЗБАНК», та набирають чинності з 20.08.2020 року. 

Детальну інформацію щодо вищезазначених змін можна отримати на офіційному сайті АБ 
«УКРГАЗБАНК» www.ukrgasbank.com (у розділі «Приватним клієнтам/Кредити»), за телефонами 
Контакт-центру АБ «УКРГАЗБАНК»: 0 800 309 000 (044) 494-46-50, 358 – з мобільного телефону або в 
будь-якому відділенні  АБ «УКРГАЗБАНК». 

У разі незгоди зі змінами до Правил пропонуємо звернутись до найближчого відділення Банку. 
 
 


