
№ п/п Найменування операції/послуги «Старт ДРАЙВ" "Престиж ДРАЙВ" "Преміум ДРАЙВ" "Люкс ДРАЙВ"

Debit MasterCard 3D Secure                               
MasterCard Gold або Visa 

Gold

MasterCard Platinum або 

Visa Platinum 
Visa Infinite

1. Підключення до пакету послуг

Загальна вартість Оформлення основної платіжної картки, в т.ч.:
Входить до вартості послуг 

п. 2.1. тарифного плану
300,00 грн. 200,00 грн. 200,00 грн.

- щорічний платіж за оформлення основної платіжної картки, без ПДВ
Входить до вартості послуг п. 

2.1. тарифного плану

Входить до вартості послуг п. 

2.1. тарифного плану

Входить до вартості послуг п. 

2.1. тарифного плану

Входить до вартості послуг п. 

2.1. тарифного плану

-  щорічний страховий платіж за медичне страхування при виїзді за 

кордон (на користь ПрАТ "СК "УСГ") 
(3) послуга не надається 120,00 грн. ** 200,00 грн. ** 200,00 грн. **

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

"Платинум Консьерж") 
(4) послуга не надається

180,00 грн.

(150,00 грн. + 30,00 грн. ПДВ)

Входить до вартості послуг п. 

2.1. тарифного плану

Входить до вартості послуг п. 

2.1. тарифного плану

- щорічний платіж за випуск картки Priority Pass послуга не надається послуга не надається
Входить до вартості послуг п. 

2.1. тарифного плану *

Входить до вартості послуг п. 

2.1. тарифного плану *

 - Перша додаткова картка включена до вартості обслуговування
Debit MasterCard 3D Secure 

або Visa Classic                               

MasterCard Standard або Visa 

Classic або MasterCard Gold 

або Visa Gold

MasterCard Standard або Visa 

Classic або MasterCard Gold 

або Visa Gold або MasterCard 

Platinum або Visa Platinum 

MasterCard Standard або Visa 

Classic або MasterCard Gold або 

Visa Gold або MasterCard 

Platinum або Visa Platinum або 

Visa Infinite

- Френді Кард, класу "Дебетна" (умови обслуговування відповідно ТП 

"Картка Школяра")

- Перша карта MasterCard Virtual+ 3D Secure 

- Debit MasterCard + 3D Secure 50,00 грн. 50,00 грн. 50,00 грн. 50,00 грн.

- MasterCard Virtual+ 3D Secure 30,00 грн. 30,00 грн. 30,00 грн. 30,00 грн.

- Неперсоналізована картка Debit MasterCard 50,00 грн. 50,00 грн. 50,00 грн. 50,00 грн.

- Visa Classic або MasterCard Standard 70,00 грн. 70,00 грн. 70,00 грн. 70,00 грн.

- MasterCard World Debit "Картка Вболівальника" 350,00 грн. 350,00 грн. 350,00 грн. 350,00 грн.

- Visa Gold або MasterCard Gold послуга не надається 200,00 грн. 200,00 грн. 200,00 грн.

- Visa Platinum або MasterCard Platinum 250,00 грн. 250,00 грн.

- Visa Infinite 2500,00 грн.

- оформлення додаткової платіжної картки з вільним дизайном 

MasterCard FreeDesign
150,00 грн. 150,00 грн. 150,00 грн. 150,00 грн.

1.3. Оформлення документів, щодо підвищення рівня Пакетної 

пропозиції, без ПДВ

1.4. Оформлення документів, щодо зниження рівня Пакетної пропозиції 

(з закриттям карток, що не входять в обраний рівень Пакетної 

пропозиці), без ПДВ

послуга не надається 100,00 грн. 150,00 грн. 250,00 грн.

1.5. Закриття карткового рахунку, без ПДВ

2.

Загальна щомісячна комісія за обслуговування, в т.ч. 15,00 грн. 40,00 грн. 200,00 грн. 650,00 грн.

 - комісія за обслуговування 10,00 грн. 35,00 грн. 195,00 грн. 645,00 грн.

 - комісія за обов'язкову послугу M-banking 5,00 грн. 5,00 грн. 5,00 грн. 5,00 грн.

2.2.

- Debit MasterCard + 3D Secure 50,00 грн. 50,00 грн. 50,00 грн. 50,00 грн.

- MasterCard Virtual+ 3D Secure 30,00 грн. 30,00 грн. 30,00 грн. 30,00 грн.

- Visa Classic або MasterCard Standard 70,00 грн. 70,00 грн. 70,00 грн. 70,00 грн.

- MasterCard World Debit "Картка Вболівальника" 350,00 грн. 350,00 грн. 350,00 грн. 350,00 грн.

- Visa Gold або MasterCard Gold послуга не надається 200,00 грн. 200,00 грн. 200,00 грн.

- Visa Platinum або MasterCard Platinum 250,00 грн. 250,00 грн.

- Visa Infinite 2500,00 грн.

2.2.2. Перевипуск основної картки та додаткової картки, включеної у вартість, 

по завершенню терміну дії 

2.2.3. Перевипуск основної або додаткової картки за ініціативою банка.

2.2.4. Перевипуск за ініціативою клієнта (у тому числі при її втраті та 

пошкодженні) основної або додаткової платіжної картки, що включена у 

вартість обслуговування.

2.3.
Терміновий випуск або перевипуск платіжної картки (протягом 

одного банківського дня) 
(1)

100,00 грн.(+ плата, що 

передбачена п.п. 1.1., 1.2., 

2.2.)

60,00 грн.(+ плата, що 

передбачена п.п. 1.1., 1.2., 

2.2.)

Входить до вартості послуг 

п. 2.1. тарифного плану

Входить до вартості послуг п. 

2.1. тарифного плану

2.4.

2.4.1.

- за договором між Банком та судоплавною/крюїнговою компанією

- інші зарахування 0,50% 0,30% 0,20% 0,10%

2.4.2.

2.4.2.1. - через каси АБ "УКРГАЗБАНК"                                                                       - 

через банкомати                                                                                                              

- через термінали самообслуговування на власний картрахунок в 

національній валюті України за допомогою платіжної картки 

(поповнення карткового рахунку здійснюється лише при внесенні готівки 

у національній валюті України)

2.4.3. Шляхом внесення готівки без використання платіжної картки (в т.ч. 

третьою особою)

2.5.

2.5.1.
Безготівкова оплата товарів чи послуг за допомогою платіжної картки

2.5.2.

2.5.2.1. на власний поточний**/депозитний/ "Ощадний" рахунок, відкриті в АБ 

"УКРГАЗБАНК"

2.5.2.2. на рахунок, відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (крім зазначеного в 

п.п.2.5.2.1)

2.5.2.3 на власний рахунок або рахунок іншої особи, відкритий в АБ 

«УКРГАЗБАНК» у разі закриття рахунку

2.5.2.4. на будь-який інший рахунок (в т.ч. у разі закриття рахунку)

Входить до вартості послуг п. 2.1 тарифного плану

Входить до вартості послуг п. 2.1 тарифного плану

Подовження терміну дії платіжної картки

1,50% від суми переказу min. 15,00 грн.

Шляхом внесення готівки за допомогою платіжної картки на власний картрахунок:

Здійснення операцій по картковому рахунку:

Входить до вартості послуг п. 2.1 тарифного плану

2.1.

Переказ власних коштів без використання платіжної картки*: 

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

Перевипуск за ініціативою клієнта (у тому числі при її втраті та пошкодженні) або по закінченню терміну платіжних карток, не включених у  вартість обслуговування;

послуга не надається

послуга не надається

2.2.1.

Входить до вартості послуг п. 2.1. тарифного плану

Входить до вартості послуг п. 2.1 тарифного плану

Зарахування коштів на картковий рахунок:

Плата, що передбачена п.2.2.1 тарифного плану

Входить до вартості послуг п. 2.1 тарифного плану

Входить до вартості послуг п. 2.1. тарифного плану

Безготівкові зарахування коштів на картковий рахунок

Входить до вартості послуг п. 2.1 тарифного плану

Входить до вартості послуг п. 2.1. тарифного плану

Входить до вартості послуг п. 2.1 тарифного плану

 * при здійсненні переказу здійснюється блокування картки на один банківський день                                                                                                                                                                        

1,50% від суми переказу min. 15,00 грн.

Відкриття додаткової платіжної картки, без ПДВ:

послуга не надається

Входить до вартості послуг п. 2.1  тарифного плану

Входить до вартості послуг п. 2.1  тарифного плану

Тип базової картки, що входить до пакету

КАРТКА МОРЯКА

1.1.

* Послуга надається виключно для карток Visa Platinum та Visa Infinite. Додаткові послуги Priority Pass (усі, окрім випуску картки Priority Pass) сплачуються згідно тарифів програми "Priority Pass" (2). 

Cплачуються Клієнтом згідно договірного списання на основі інвойсу виставленого постачальником послуг.

** сплачується Клієнтом безпосередньо постачальнику послуг

послуга не надається

1.2.



2.5.3.
Переказ коштів з картрахунку на інший картрахунок, відкритий в АБ 

«УКРГАЗБАНК»  за допомогою терміналу самообслуговування (з 

використанням платіжнної картки)

2.5.4.

- через банкомати, мобільний або інтернет банкінг АБ "УКРГАЗБАНК"

- з використанням сервісів інших банків/фінансових установ
5

- за кредитом, що не передбачає пільговий період
5

- за кредитом, що передбачає пільговий період
5

2.6.

2.6.1. В банкоматах та установах АБ "УКРГАЗБАНК", в т.ч. у разі закриття 

рахунку

2.6.2. В банкоматах та установах інших банків в Україні 1,9%+5,00 грн. 1,9%+5,00 грн. 1,9%+5,00 грн. 1,9%+5,00 грн.

2.6.3. В банківських установах та банкоматах за межами України 2,0% min 5,00 EUR 
(2)

2,0 % min 5,00 EUR 
(2)

2,0 % min 5,00 EUR 
(2)

2,0 % min 5,00 EUR 
(2)

2.7.

2.7.1. Першої щомісячної виписки у відділенні банку

2.7.2.

-за період не більше останніх 12 місяців 

-за період понад 12 місяців з дати звернення Клієнта 

2.7.3.
Електронною поштою 

2.7.4. Надання мінівиписки по картрахунку у банкоматах та терміналах 

самообслуговування АБ «УКРГАЗБАНК» (за одну операцію)
5,00 грн. 2,00 грн.

Входить до вартості послуг п. 

2.1 тарифного плану

Входить до вартості послуг п. 

2.1 тарифного плану

2.8.

- перша операція за добу
Входить до вартості послуг п. 

2.1 тарифного плану

Входить до вартості послуг п. 

2.1 тарифного плану

- починаючи з другої операції за добу 0,50 грн. 0,50 грн.

2.8.2. За допомогою банкомату іншого банку на території України 5,00 грн. 5,00 грн. 5,00 грн. 5,00 грн.

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

кожну операцію 

2.9.

2.9.1.
Заміна ПІН-коду 5,00 грн. 2,00 грн.

Входить до вартості послуг п. 

2.1 тарифного плану

Входить до вартості послуг п. 2.1 

тарифного плану

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 

2.10. Постановка картки до Стоп-листу

2.11. Плата за здіснення розслідування в МПС по платіжній картці

2.12.

-стандартної (за затвердженою в Банку формою, із зазначенням  даних 

по рахунку  давниною  не більше 12 місяців з дати подання запиту)

-індивідуальної, із зазначенням  даних по рахунку давниною понад 12 

місяців з дати запиту або  термінової (протягом 1 доби)

2.13. Плата за вилучення ПК банкоматом іншого банку

2.14. Комісія за розрахункове обслуговування неактивного карткового 

рахунку та оформлення документів під час такого обслуговування, без 

ПДВ

3.

3.1.

 - в національній валюті

 - в долларах США

 - в євро

3.2. Проценти за користування несанкціонованим овердрафтом 

(овердрафтом (кредитом))

3.3.

- по гривневих картрахунках

- по картрахунках в євро

- по картрахунках у доларах США

4

4.1. Відкриття додаткового рахунку з випуском універсальної кредитної 

картки "Домовичок", без ПДВ

(у разі відповідності Програми "Домовичок", Обслуговування відповідно 

Тарифного плану "Універсальна картка "Домовичок"")

50,00 грн.

Входить до вартості послуг п. 

2.1 тарифного плану

Входить до вартості послуг п. 2.1 

тарифного плану

2.8.1.

За допомогою банкомату, ПОС-терміналу або терміналу самообслуговування АБ "УКРГАЗБАНК"

Другої та кожної наступної щомісячної виписки у відділенні банку:

100,00 грн.

200,00 грн.

** крім поточних рахунків, операції за якими здійснюються з використанням електронних платіжних засобів

0,50 % від суми переказу, min 1,00 грн

4% + 5,00 грн.

Переказ коштів з карткового рахунку (з використанням Картки) на карту Банку/картки українських банків:

2% + 5,00 грн.

за рахунок власних коштів

0,5% + 5,00 грн.

за рахунок кредитних коштів (ліміту Дозволеного овердрафту)

5,00 грн.

не нараховуються *

Видача готівкових грошових коштів:

100,00 грн.

(5) Додатково може стягуватися комісія за переказ коштів іншими банками-еквайрами

* під "не нараховуються" вважати ставку у розмірі 0,0001%

Входить до вартості послуг п. 2.1 тарифного плану

100,00 грн.

Проценти, які нараховуються на залишки коштів на картрахунку (% річних) – у валюті картрахунку:

 (3) У рамках Тарифного плану "Престиж ДРАЙВ" надається медичне страхування при виїзді за кордон у рамках програми страхування «Програма А» на суму EUR 30 тис.; у рамках Тарифних планів "Преміум 

ДРАЙВ" та "Люкс ДРАЙВ" надається медичне страхування при виїзді за кордон у рамках програми страхування «Програма В» 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 спачується Клієнтом 

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.

1,9% від суми коштів на картковому рахунку клієнта + 5,00 грн.

1,9% від суми коштів на картковому рахунку клієнта + 0,5 EUR

1,9% від суми коштів на картковому рахунку клієнта + 0,5 USD

Ліміт обов’язкового залишку на картрахунку

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

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

Довідково:

- Курс конвертаці ї , конверсії по клієнтським операціям (якщо валюта розрахунку  відрізняється від валюти картрахунку)  - поточний курс купівлі (продажу) валюти АБ “УКРГАЗБАНК”.

48,00% річних

(4) У рамках Тарифних планів надається консьєрж-сервіс за програмою: для ТП "Престиж ДРАЙВ" за програмою "Голд", для ТП "Преміум ДРАЙВ" за програмою "Платинум", для ТП "Люкс ДРАЙВ" за програмою 

Додаткові послуги в рамках пакету: (обираються за бажанням клієнта)

не нараховуються *не нараховуються * не нараховуються *

Інші параметри обслуговування картрахунків, без ПДВ:

Входить до вартості послуг п. 2.1 тарифного плану

Зміна умов розрахункового обслуговування

Входить до вартості послуг п. 2.1 тарифного плану

0,70 USD 
(2)

Входить до вартості послуг п. 2.1 тарифного плану

Входить до вартості послуг п. 2.1 тарифного плану

Входить до вартості послуг п. 2.1 тарифного плану

Входить до вартості послуг п. 2.1 тарифного плану

200,00 грн.

Надання довідок про відкриття, наявність рахунків, підтвердження залишків та рух коштів на рахунку

Входить до вартості послуг п. 2.1 тарифного плану

Входить до вартості послуг п. 2.1 тарифного плану

Входить до вартості послуг п. 2.1 тарифного плану

Надання виписок по картрахунку

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


