
Додаток 2 до Протоколу тарифного комітету 

№___________ від ___________ 

 

 

Пропозиція про зміну умов до 

Тарифних Планів за договорами на комплексне банківське обслуговування, укладеними на 

умовах Правил відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи, операції за 

яким здійснюються з використанням електронних платіжних засобів, та надання послуг за 

платіжними картками ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ 

БАНКОМ «УКРГАЗБАНК», далі – Пропозиція 

 

 

ШАНОВНІ КЛІЄНТИ! 

 

Повідомляємо, що з 31.03.2020 АБ «УКРГАЗБАНК» вносить зміни до умов Тарифних Планів 

за договорами на комплексне банківське обслуговування, укладеними на умовах Правил відкриття 

та обслуговування поточного рахунку фізичної особи, операції за яким здійснюються з 

використанням електронних платіжних засобів, та надання послуг за платіжними картками 

ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ «УКРГАЗБАНК», 

далі – Тарифні плани, а саме: 

1. Вносяться зміни до «Загальних тарифів», а саме пункт 2.1. Розділу  2 «Зарахування 

грошових коштів на Рахунок без використання платіжної картки, без ПДВ» викладається у 

наступній редакції: 
№ 
п/п 

Найменування послуги/операції 
Тариф 

2.1. Готівкою через касу ( в т. ч. третьою 
особою) 

входить до вартості тарифів за розрахунково-касове 
обслуговування Рахунку 

2. Значення тарифу  «Зарахування коштів на картковий рахунок шляхом внесення 

готівки рахунок без використання платіжної картки  (в т.ч. третьою особою),без ПДВ» інших 

діючих Тарифних планів встановлюється у розмірі: 

Найменування тарифу Тариф 

Зарахування коштів на картковий рахунок 
шляхом внесення готівки рахунок без 
використання платіжної картки  (в т.ч. третьою 
особою), без ПДВ 

входить до вартості тарифів за розрахунково-касове 
обслуговування Рахунку 

 

Зазначені зміни набирають чинності з 31.03.2020. 

Звертаємо Вашу увагу, що в зв’язку з тим, що з 01.04.2020 всі поточні рахунки, операції за 

якими здійснюються з використанням електронних платіжних засобів, відкриті на умовах Правил 

переводяться  на обслуговування на умовах Правил відкриття та обслуговування рахунків фізичних 

осіб та надання послуг за платіжними картками ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ «УКРГАЗБАНК» (відповідну пропозицію розміщено на сайті Банку у 

порядку, передбаченому Правилами), Тарифні Плани продовжують застосовуватись до договорів, 

укладених на умовах Правил. 

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». 
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Заступник Голови Правління                                       __________________________ 


