Односторонній правочин
до договорів банківського рахунку
за тарифними планами «Поточний», «Вільний рух», «Успішний рух», «Необмежений
рух», «ОСББ», «Валютний рух», «Урожайний», «Підприємець», «Приватний»,
«Стандарт», «Стандарт Корпоративний», «Фенікс», «Прометей», «Основний
корпоративний», «Платіжний», «Розрахунково-касовий», «Зовнішньоекономічний»,
«Комунальний», «Сільськогосподарський», «Тепла зима», «Інвестиційний
(теплопостачання)», «Інвестиційний (водопостачання та водовідведення)»,
«Інвестиції в ЖКГ», «Спеціальний комунальний», «Залізничний спецрахунок»,
«Залізничний спецрахунок_2», Тарифів на розрахункове-касове обслуговування
поточних рахунків у банківських металах для клієнтів - юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців та Тарифів та інших параметрів розрахунково-касового
обслуговування неприбуткових підприємств, установ, організацій
ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!
Повідомляємо, що з 01.01.2019 АБ «УКРГАЗБАНК» вносить зміни до тарифів на
розрахунково-касове обслуговування клієнтів корпоративного, малого та середнього
бізнесу, в частині скасування плати за залишки на поточному рахунку в розділі «Інші
параметри, які впливають на розрахунково-касове обслуговування» Тарифних планів.
У зв’язку з цим, керуючись пунктом 8.7. Договорів банківського рахунку, що були
укладені або переукладені з клієнтами починаючи з 18.11.2010, цим одностороннім
правочином АБ «УКРГАЗБАНК» вносить зміни до тарифів банку в частині скасування
плати за залишки на поточному рахунку в розділі «Інші параметри, які впливають на
розрахунково-касове обслуговування» наступних Тарифних планів: «Поточний»,
«Вільний рух», «Успішний рух», «Необмежений рух», «ОСББ», «Валютний рух»,
«Урожайний», «Підприємець», «Приватний», «Стандарт», «Стандарт Корпоративний»,
«Фенікс», «Прометей», «Основний корпоративний», «Платіжний», «Розрахунковокасовий», «Зовнішньоекономічний», «Комунальний», «Сільськогосподарський», «Тепла
зима», «Інвестиційний (теплопостачання)», «Інвестиційний (водопостачання та
водовідведення)», «Інвестиції в ЖКГ», «Спеціальний комунальний», «Залізничний
спецрахунок», «Залізничний спецрахунок_2», Тарифів на розрахункове-касове
обслуговування поточних рахунків у банківських металах для клієнтів - юридичних осіб
та фізичних осіб-підприємців та Тарифів та інших параметрів розрахунково-касового
обслуговування неприбуткових підприємств, установ, організацій.
Зазначені зміни вносяться в рамках одностороннього письмового правочину АБ
«УКРГАЗБАНК» відповідно до умов договорів банківського рахунку та набирають
чинності з 01.01.2019 р.
Детальну інформацію щодо зазначених змін Ви можете дізнатись:
на офіційному веб-сайті АБ «УКРГАЗБАНК» www.ukrgasbank.com у розділі
«Малому та середньому бізнесу» та «Корпоративним клієнтам»;
у відділенні АБ «УКРГАЗБАНК»;
за телефонами Служби цілодобової клієнтської підтримки: 0-800-309-000
(безкоштовно в межах України).
У разі незгоди із доведеними АБ «УКРГАЗБАНК» тарифами пропонуємо звернутись
до найближчого відділення АБ «УКРГАЗБАНК».

