
Найменування операції/послуги БІЗНЕС СТАРТ БІЗНЕС ПРЕСТИЖ БІЗНЕС ПРЕМІУМ БІЗНЕС ЕЛІТ Порядок стягнення

Тип базової картки, що входить до пакету

Visa Business Silver/Visa 

Classic/Mastercard Business 

Debit

Visa Business Gold /  

MasterCard Gold

MasterCard Platinum / Visa 

Platinum
MasterCard World Elite

1.1. Загальна вартість Оформленням персоналізованої основної 

платіжної картки, в т.ч.
250,00 грн. 600,00 грн. 1200,00 грн. 1800,00 грн. -

- щорічний платіж за оформлення основної платіжної картки, без ПДВ 250,00 грн. 600,00 грн. 1200,00 грн. 1800,00 грн.
 Договірне списання ( або передплата 

окремим розрахунковим документом)

- плата за обов'язкову послугу М-банкінг
Входить до вартості послуг п. 1.1. 

тарифного плану

Входить до вартості послуг п. 

1.1. тарифного плану

Входить до вартості послуг п. 

1.1. тарифного плану

Входить до вартості послуг п. 

1.1. тарифного плану
-

- щорічний платіж за підключення до послуги Консьєрж-сервіс (ТОВ 

"Платинум Консьерж") (1)
Послуга не надається

Входить до вартості послуг 

п. 1.1. тарифного плану

Входить до вартості послуг п. 

1.1. тарифного плану

Входить до вартості послуг п. 

1.1. тарифного плану
-

- Visa Business Silver/Visa Classic/Mastercard Business Debit (за кожну картку) 

(власнику та/або довіреній особі)
50,00 грн. 50,00 грн. 50,00 грн. 50,00 грн.

- Visa Business Gold/ MasterCard Gold (за кожну картку) (власнику та/або 

довіреній особі)
Не передбачено 75,00 грн. 75,00 грн. 75,00 грн.

-MasterCard Platinum/Visa Platinum (за кожну картку) (власнику та/або 

довіреній особі)
Не передбачено Не передбачено 100,00 грн. 200,00 грн.

-MasterCard ЕКО-Platinum (за кожну картку) (власнику та/або довіреній особі) Послуга не надається Послуга не надається 1000,00 грн. 1000,00 грн.

-MasterCard World Elite (за кожну картку) (власнику та/або довіреній особі) Послуга не надається Послуга не надається Послуга не надається 1200,00 грн.

1.3. Перехід на обслуговування на вищий/нижчий рівень Тарифного 

плану, в рамках РКО**
-

1.4. Закриття карткового рахунку, без ПДВ -

2.1. Загальна щомісячна комісія за обслуговування, без ПДВ
Входить до вартості послуг 

п. 1.1. тарифного плану

Входить до вартості 

послуг п. 1.1. 

тарифного плану

Входить до вартості 

послуг п. 1.1. тарифного 

плану

Входить до вартості 

послуг п. 1.1. тарифного 

плану

-

2.2.1. Перевипуск персоналізованої основної картки по закінченню терміну дії 

або за ініціативою клієнта (у тому числі при її втраті та пошкодженні) (за 

кожну картку)

250,00 грн. 600,00 грн. 1200,00 грн. 1800,00 грн.

Договірне списання* (або передплата 

окремим розрахунковим документом) 

до моменту отримання картки

- Visa Business Silver/Visa Classic/Mastercard Business Debit (за кожну картку) 

(власнику та/або довіреній особі)
50,00 грн. 50,00 грн. 50,00 грн. 50,00 грн.

- Visa Business Gold/ MasterCard Gold (за кожну картку) (власнику та/або 

довіреній особі)
Послуга не надається 75,00 грн. 75,00 грн. 75,00 грн.

-MasterCard Platinum (за кожну картку) (власнику та/або довіреній особі) Послуга не надається Послуга не надається 200,00 грн. 200,00 грн.

-MasterCard ЕКО-Platinum (за кожну картку) (власнику та/або довіреній особі) Послуга не надається Послуга не надається 1000,00 грн. 1000,00 грн.

-MasterCard World Elite (за кожну картку) (власнику та/або довіреній особі) Послуга не надається Послуга не надається Послуга не надається 1200,00 грн.

2.2.3. Перевипуск персоналізованої основної або додаткової картки за 

ініціативою банка
-

2.3. Терміновий випуск або перевипуск платіжної картки (протягом 

одного банківського дня) 
(2)

, без ПДВ 

100,00 грн.(+ плата, що 

передбачена п.п. 

1.1.та/або 1.2.та/або 2.2.1 

та/або 2.2.2.)

60,00 грн.(+ плата, що 

передбачена п.п. 1.1. 

та/або 1.2.та/або 2.2.1 

та/або 2.2.2.)

Входить до вартості 

послуг п. 2.1. тарифного 

плану

Входить до вартості 

послуг розділу 2 

тарифного плану

Договірне списання (або 

передплата окремим 

розрахунковим документом)

2.4.1. за безготівковим переказом -

2.4.2. шляхом внесення готівки без використання платіжної картки через каси 

АБ "УКРГАЗБАНК" на власний картковий рахунок
-

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

2.5.2  Сплата послуг організацій, з яким банком укладено договори на 

приймання платежів за допомогою банкомату/терміналу самообслуговування

Договірне списання (або передплата 

окремим розрахунковим 

документом)

2.5.3. Переказ коштів з картрахунку в національній валюті на інший 

картрахунок, відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" або іншому банку-учаснику 

платіжної системи УкрКарт, за допомогою термналу самообслуговування

Договірне списання

- з картрахунку в національній валюті на власний рахунок в АБ 

"УКРГАЗБАНК"* (в т.ч. у разі закриття рахунку)

- з картрахунку в національній валюті на будь-який інший рахунок в АБ 

"УКРГАЗБАНК"* (в т.ч. у разі закриття рахунку)

- з картрахунку в національній валюті на рахунок в іншому банку* (в т.ч. у разі 

закриття рахунку)

- в іноземній валюті на власний рахунок в АБ "УКРГАЗБАНК"* (в т.ч. у разі 

закриття рахунку)

- з картрахунку в іноземній валюті на власний рахунок в іншому банку* (в т.ч. у 

разі закриття рахунку)

а) до 25 000,00 грн. включно 0,7% min 5,00 грн. 0,6% min 5,00 грн. 0,6% min 5,00 грн. 0,6% min 5,00 грн.

б) від 25 000,01 грн. 0,65% 0,55% 0,50% 0,50%

2.6.1.2. В банкоматах банків – учасників платіжної системи УкрКарт, 

банкоматів банків-партнерів (3)
1,0% + 5,00 грн. 0,75% + 5,00 грн. 0,75% + 5,00 грн. 0,75% + 5,00 грн.

2.6.1. Видача власних готівкових грошових коштів, без ПДВ:

2.6. Видача готівкових грошових коштів, без ПДВ:

Договірне списання*

  Повідомляємо, що з 01.07.2019 АБ «УКРГАЗБАНК» вносить зміни до тарифів обслуговування банківського рахунку з використанням електронних 

платіжних засобів та публікує тарифний план «БІЗНЕС КАРТКА» в новій редакції:

Пакетна пропозиція АБ "УКРГАЗБАНК"

БІЗНЕС КАРТКА

Входить до вартості послуг розділу 2 тарифного плану

Входить до вартості послуг розділу 1 тарифного плану

Входить до вартості послуг розділу 1 тарифного плану

Входить до вартості послуг розділу 2 тарифного плану

2.4. Зарахування коштів на картрахунок, без ПДВ:

Згідно умов Договору на приймання платежів

0,5% від суми переказу min. 1,00 грн.

Входить до вартості послуг розділу 1 тарифного плану

Входить до вартості послуг розділу 1 тарифного плану

1,00% від суми переказу

2.5.4. Переказ коштів з картрахунку без використання платіжної картки

0,2% від суми переказу

1,00% від суми переказу

2.6.1.1. В  банкоматах та установах АБ "УКРГАЗБАНК" (в т.ч. у разі закриття рахунку): 

* при здійсненні переказу відбувається блокування картки на один банківський день

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

Договірне списання

2.2. Подовження терміну дії платіжної картки, без ПДВ

Односторонній правочин

до договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку з використанням електронних платіжних засобів

за тарифним планом

«БІЗНЕС КАРТКА» 

2.5. Здійснення операцій по картрахунку, без ПДВ:

ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!

1. Підключення до пакету послуг, без ПДВ

1.2. Відкриття додаткової платіжної картки, без ПДВ*:

*Відкриття додаткової платіжної картки здійснюється виключно при наявності (оформленні) основної платіжної картки

Договірне списання (або передплата 

окремим розрахунковим документом)

Входить до вартості послуг розділу 2 тарифного плану 

Входить до вартості послуг розділу 2 тарифного плану

2.2.2. Перевипуск* додаткової картки по закінченню терміну дії або за ініціативою клієнта (у тому числі при її втраті та пошкодженні) (за кожну картку)

Договірне списання* (або передплата 

окремим розрахунковим документом) 

до моменту отримання картки

**крім того,додатково стягується загальна вартість оформлення персоналізованої основної платіжної картки 

*Перевипуск додаткової платіжної картки здійснюється виключно при наявності основної платіжної картки



2.6.1.3. В банкоматах та установах інших банків в Україні, в т.ч. в установах 

банків-учасників платіжної системи УкрКарт

2.6.1.4. В банківських установах та банкоматах за межами України: 2,20 % min 8,00 USD (4) 1,5 % min 5,00 USD (5) 1,5 % min 5,00 USD (4) 1,5 % min 5,00 USD (4)

2.6.2.1. В банкоматах АБ "УКРГАЗБАНК", банків – учасників платіжної 

системи УкрКарт, банків-партнерів (3):

2.6.2.2. В установах АБ "УКРГАЗБАНК"

2.6.2.3. В банкоматах та установах інших банків в Україні, в т.ч. в установах 

банків-партнерів

2.6.2.4. В банківських установах та банкоматах за межами України

2.7.1.Особисто у приміщенні банку раз на місяць -

2.7.2.Додаткової щомісячної виписки особисто у приміщенні банку 10,00 грн. 10,00 грн.

Входить до вартості 

послуг розділу 2 

тарифного плану

Входить до вартості 

послуг розділу 2 

тарифного плану

Договірне списання

2.7.3.Електронною поштою 5,00 грн. Договірне списання

2.7.4.Надання мінівиписки по картрахунку у банкоматах та терміналах 

самообслуговування АБ «УКРГАЗБАНК» або іншого банку-учасника платіжної 

системи УкрКарт  (за одну операцію)

3,00 грн. 3,00 грн.

Входить до вартості 

послуг розділу 2 

тарифного плану

Входить до вартості 

послуг розділу 2 

тарифного плану

Договірне списання

- перша операція на добу

- починаючи з другої операції на добу 1,00 грн. 1,00 грн. 1,00 грн. 1,00 грн.

2.8.2. За допомогою банкомату іншого банку на території України, за кожну 

операцію

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

кожну операцію

2.9.1. Зміна ПІН-коду 10,00 грн. 10,00 грн.

Входить до вартості 

послуг розділу 2 

тарифного плану

Входить до вартості 

послуг розділу 2 

тарифного плану

Договірне списання*

2.9.2. Зміна щоденних карткових лімітів -

2.9.3. Блокування або тимчасове призупинення дії платіжної картки -

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

призупинена 
10,00 грн. 20,00 грн. 25,00 грн. 25,00 грн.

Передплата окремим 

розрахунковим документом

2.10. Постановка картки до Стоп-листу, без ПДВ

Входить до вартості 

послуг розділу 2 

тарифного плану

-

2.11.Плата за здіснення розслідування в МПС по платіжній картці, без 

ПДВ

Входить до вартості 

послуг розділу 2 

тарифного плану

-

2.12. Надання письмової довідки про стан та рух коштів по картковому 

рахунку по запиту клієнта, без ПДВ
50,00 грн. 30,00 грн.

Входить до вартості 

послуг розділу 2 

тарифного плану

Входить до вартості 

послуг розділу 2 

тарифного плану

Передплата окремим 

розрахунковим документом

2.13. Плата за вилучення платіжної картки Visa банкоматом іншого банку, 

без ПДВ

Входить до вартості 

послуг розділу 2 

тарифного плану

Договірне списання

- по гривневих картрахунках

- по картрахунках в євро

- по картрахунках у доларах США

- по гривневих картрахунках

- по картрахунках в євро

- по картрахунках у доларах США

3.3. Проценти за користування овердрафтом в межах ліміту дозволеного 

овердрафту (якщо такий ліміт передбачений договором)
-

3.4. Проценти за користування несанкціонованим овердрафтом 

(овердрафтом (кредитом))

Сплачується останнього 

банківського дня місяця

2%+5,00 грн.

4%

Договірне списання*

Договірне списання
4,50%

4,50 % + 8,00 грн.

2.6.2. Видача готівкових грошових коштів за рахунок ліміту Овердрафту, без ПДВ:

4,70 % min 8,00 USD (4)

48% річних

Входить до вартості послуг розділу 2 тарифного плану

0,70 USD (4)

Входить до вартості послуг розділу 2 тарифного плану

Входить до вартості послуг розділу 2 тарифного плану

Входить до вартості послуг п. 2.1 тарифного плану

Входить до вартості послуг п. 2.1 тарифного плану

15,00 USD (4)

За ставкою, встановленою відповідним колегіальним органом з питань кредитування

3.2. Відсотки, які нараховуються на залишки коштів на картрахунку (% річних) - у валюті картрахунку

2,0% від суми залишку коштів  + 0,5 USD

Не встановлюється 

2.9.Зміна умов розрахункового обслуговування, без ПДВ:

-

-

2,0% від суми залишку коштів + 5,00 грн.

(1) Інформаційні послуги в рамках обслуговування БПК та банківського рахунку надаються компанією - партнером Банку власнику рахунку незалежно від кількості оформлених Карток в Пакеті. 

(2) В разі випуску платіжної картки з чіпом послуга надається лише клієнтам Головної установи банку в м. Києві

(3) Банки – партнери – українські банки, які уклали відповідні угоди з  АБ „УКРГАЗБАНК”.

(4) Всі комісії щодо операцій по картрахунках сплачуються у гривнях по курсу (крос-курсу) НБУ на день проведення операції за рахуном клієнта. 

Довідково:

-Всі комісії щодо операцій по картрахунку сплачуються у гривнях по курсу (крос-курсу) НБУ на день проведення операції (а операції щодо видачі готівки через банкомати  - у валюті картрахунку в сумі, еквівалентній 

визначеному тарифу по курсу (крос-курсу) НБУ).

-Курс конвертації по видатковим клієнтським операціям (якщо валюта операції відрізняється від валюти картрахунку) - поточний курс купівлі (продажу) валюти АБ „УКРГАЗБАНК”.                                                                 - 

Держателі карток MasterCard Platinum, MasterCard ЕКО-Platinum, Visa Platinum, MasterCard World Elite мають право відвідувати бізнес-зали аеропортів Lounge Key. Вартість кожного візиту в бізнес-зали аеропортів 

Lounge Key автоматично стягується із рахунку Клієнта компанією - постачальником послуг згідно з тарифами програми Lounge Key.

Зазначені зміни вносяться в рамках одностороннього письмового правочину АБ «УКРГАЗБАНК» відповідно до умов договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку з використанням електронних 

платіжних засобів, та набирають чинності з 01.07.2019.

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 «Корпоративні клієнти/ «Малому та середньому бізнесу»), 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».

Детальну інформацію щодо зазначених змін Ви можете дізнатись:

     - на дошках оголошень, що розміщені в операційних залах АБ «УКРГАЗБАНК»;

     - на офіційному веб-сайті АБ «УКРГАЗБАНК» www.ukrgasbank.com у розділі «Малому та середньому бізнесу»;

     - в операційному відділі будь-якого відділення АБ «УКРГАЗБАНК»

     - за телефонами Служби цілодобової клієнтської підтримки: 0-800-309-000 (безкоштовно в межах України), (044) 494-09-70 (згідно тарифів вашого оператора зв’язку).

2,0% від суми залишку коштів  + 0,5 EUR

3.1. Ліміт обов'язкового залишку на картрахунку

3. Інші параметри обслуговування картрахунків, без ПДВ:

Договірне списання*

2.7. Надання виписок по картрахунку, без ПДВ

2.8. Надання інформації про поточний стан картрахунку за допомогою банкомату, ПОС-терміналу або терміналу самообслуговування (операція перевірки балансу), без ПДВ:

2.8.1. За допомогою банкомату, ПОС-терміналу на території України або терміналу самообслуговування АБ "УКРГАЗБАНК" або банків-партнерів(2):

5,00 грн.

Входить до вартості послуг розділу 2 тарифного плану

Входить до вартості послуг розділу 2 тарифного плану


