Тарифний план «Універсальна картка «Домовичок»
Послуги (операції)

Значення тарифу

Порядок стягнення

1. Відкриття, супроводження та закриття карткового рахунку, класу «Дебетна» без ПДВ
1.1. Відкриття карткового рахунку з оформленням основної платіжної картки
1.1.1. з оформленням персоналізованої основної платіжної
картки

100,00 грн.

У рамках Пакетної пропозиції
"Престиж "Преміум
"Люкс
ДРАЙВ"
ДРАЙВ"
ДРАЙВ"
Входить до вартості послуг
50,00 грн.
розділу 2 тарифного плану
1.2. Оформлення персоналізованої додаткової платіжної картки (за кожну картку)
1.1.2. з оформленням неперсоналізованої основної платіжної
картки

а) класу «Дебетна»
б) Mastercard World Debit
в) Visa Classic Chip
г) Mastercard Gold
д) Mastercard Platinum
1.3. Оформлення неперсоналізованої додаткової
платіжної картки власнику рахунку або довіреній особі
(за кожну картку)
1.4. Закриття картрахунку

"Старт
ДРАЙВ"

100,00 грн.
70,00 грн.
100,00 грн.
200,00 грн.
250,00 грн.
У рамках Пакетної пропозиції
"Старт
"Престиж "Преміум
"Люкс
ДРАЙВ"
ДРАЙВ"
ДРАЙВ"
ДРАЙВ"

Інші
Клієнт
и
50,00
грн.

Договірне списання* (або
передплата окремим
розрахунковим документом)

Інші
Клієнт
и

Входить до вартості послуг
50,00
розділу 2 тарифного плану
грн.
Входить до вартості послуг розділу 2 тарифного плану
(крім передбаченого у п.п. 2.5.3., 2.5.6., 2.6.4.)

50,00 грн.

-

2. Комісія за розрахунково-касове обслуговування карткового рахунку, класу «Дебетна» (РКО)
2.1.

Обслуговування картрахунку, без ПДВ

Входить до вартості послуг розділу 2 тарифного плану

-

2.2. Подовження терміну дії платіжної картки, без ПДВ:
2.2.1. Перевипуск основної або додаткової персоналізованої картки за ініціативою клієнта (у тому числі при її
втраті та пошкодженні):
а) класу «Дебетна»
50,00 грн.
б) Mastercard World Debit
70,00 грн.
в) Visa Classic Chip
100,00 грн.
г) Mastercard Gold

200,00 грн.

д) Mastercard Platinum

250,00 грн.
2.2.2. Перевипуск персоналізованої основної картки
50,00 грн.
власника рахунку по закінченню терміну дії
2.2.3. Перевипуск додаткової персоналізованої картки власника рахунку або довіреної особи по закінченню
терміну дії:
а) класу «Дебетна»
50,00 грн.
б) Mastercard World Debit
70,00 грн.
в) Visa Classic Chip
100,00 грн.
г) Mastercard Gold
200,00 грн.
д) Mastercard Platinum
250,00 грн.
У рамках Пакетної пропозиції
Інші
Клієнт
2.2.4. Заміна (перевипуск) основної або додаткової картки за
"Старт
"Престиж "Преміум
"Люкс
и
ініціативою клієнта або по закінченню терміну дії на
ДРАЙВ"
ДРАЙВ"
ДРАЙВ"
ДРАЙВ"
неперсоналізовану платіжну картку
Входить до вартості послуг
50,00
50,00 грн.
розділу 2 тарифного плану
грн.
2.2.5. Заміна (перевипуск) не персоналізованої основної або
100,00 грн.
додаткової картки за ініціативою клієнта або по закінченню
терміну дії на персоналізовану платіжну картку
2.2.6. Перевипуск основної або додаткової картки за
ініціативою банку
2.3. Терміновий перевипуск платіжної картки за
ініціативою клієнта/випуск додаткової платіжної картки
(протягом одного банківського дня тільки для клієнтів
банку-резидентів України у підрозділах банку в м. Києві),
без ПДВ
2.4. Зарахування коштів на картрахунок, без ПДВ
2.4.1. за безготівковим переказом

Входить до вартості послуг розділу 2 тарифного плану

-

60,00 грн. (+ плата, що передбачена п.п.1.1.1., 1.2., 1.3.,
2.2.)

Договірне списання* (або
передплата окремим
розрахунковим документом)

Входить до вартості послуг розділу 2 тарифного плану
2.4.2. шляхом внесення готівки за допомогою платіжної картки на власний картрахунок:
- через каси АБ "УКРГАЗБАНК"
- через банкомати
- через термінали самообслуговування (поповнення
карткового рахунку здійснюється лише при внесенні
Входить до вартості послуг розділу 2 тарифного плану
готівки у тій же валюті, у якій відкрито картковий
рахунок, що поповнюється)
2.4.3. шляхом внесення готівки без використання платіжної
картки (в т.ч. третьою особою)
2.5. Здійснення операцій по картковому рахунку), без
ПДВ

Договірне списання* (або
передплата окремим
розрахунковим документом)

Входить до вартості послуг розділу 2 тарифного плану
За рахунок власних коштів

За рахунок
кредитного ліміту

-

-

-

2.5.1. Безготівкова оплата товарів чи послуг за допомогою
Входить до вартості послуг розділу 2 тарифного плану
платіжної картки
2.5.2. Переказ коштів з карткового рахунку (з використанням Картки) на карту Банку/картки українських банків:
- через банкомати, мобільний або інтернет банкінг АБ
1%+5,00 грн.
"УКРГАЗБАНК"
- з використанням сервісів інших банків/фінансових
1%+5,00 грн.
установ*
*Додатково може стягуватись комісія за переказ коштів банками-еквайрами.
1,5 % від залишку суми
2.5.3. переказ на рахунок в інший банк у разі закриття
(+ комісія за рахунок
рахунку
бенефіціара)
2.5.4. переказ коштів з власного картрахунку на інший
картрахунок, відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» за
0,5 % від суми переказу,
допомогою терміналу самообслуговування з використанням
min 1,00 грн.
платіжної картки
2.5.5. переказ коштів на користь юридичних осіб, з якими
банком укладено договори на приймання платежів за
1,00 грн.
допомогою терміналу самообслуговування УКРПЛАТ
2.5.6. Переказ коштів на рахунок, відкритий в АБ
«УКРГАЗБАНК», у разі закриття рахунку

1,0 % від залишку суми

4% + 5,00 грн.
4% + 5,00 грн.

-

Договірне списання*
Договірне списання*

Послуга не передбачена

Договірне списання* (або
передплата окремим
розрахунковим документом)

4,0 % від суми
переказу,
min 1,00 грн.

Договірне списання*

4,0 % від суми
переказу,
min 1,00 грн.

Договірне списання*

Послуга не передбачена

Договірне списання* (або
передплата окремим
розрахунковим документом)

2.5.7. Переказ коштів з карткового рахунку на рахунок клієнта в АБ «УКРГАЗБАНК» без використання платіжної картки***:
-на поточний рахунок

0,6% від суми переказу

0,5 %, min 1,00 грн. від суми
переказу
***Лише для переказів в національній валюті України (сума переказу більше 299 999,00 грн.)
2.6. Видача готівкових грошових коштів, без ПДВ:

Послуга не передбачена

Договірне списання*

-на депозитний рахунок

2.6.1. В установах та банкоматах АБ "УКРГАЗБАНК"
0,5 %, min 1,00 грн.
2.6.2. В установах та банкоматах інших банків в Україні
2.6.3 В установах та банкоматах за межами України

1-100 грн. – 6,00 грн.
101-500 грн. – 35,00 грн.

Договірне списання*

501-1000 грн. – 60,00 грн.
1,0 %, min 4,00 грн.

>1001 грн. – 4,0%

1,5 %, min 6,00 EUR

5,5 %, min 6,00 EUR 2

Договірне списання*
Договірне списання*

1-100 грн. – 6,00 грн.
101-500 грн. – 35,00 грн.

2.6.4. Видача готівкових грошових коштів без використання
платіжної картки

501-1000 грн. – 60,00 грн.

Договірне списання*

>1001 грн. – 4,0%
2.7. Надання виписок по картрахунку, без ПДВ:
Надання щомісячної виписки:
а) першої щомісячної виписки у відділенні банку

Входить до вартості послуг розділу 2 тарифного плану

-

б) другої та кожної наступної щомісячної виписки у відділенні банку:
- за період не більше останніх 12 місяців

100,00 грн.

- за період понад 12 місяців з дати звернення Клієнта

200,00 грн.

в) електронною поштою (плата стягується щомісячно)

3,00 грн.

Договірне списання* або
сплата окремим документом

г) надання мінівиписки по картрахунку у банкоматах та
1,00 грн.
терміналах самообслуговування АБ «УКРГАЗБАНК»
(за одну операцію)
2.7.2. Надання інформації про поточний стан картрахунку (операція перевірки балансу)
2.7.2.1. За допомогою банкомату, ПОС-терміналу на території України або терміналу самообслуговування АБ "УКРГАЗБАНК" або банків-партнерів:
а) перша операція за добу

0,50 грн.

б) починаючи з другої операції за добу

1,00 грн.

2.7.2.2. За допомогою банкомату іншого банку на території
України

5,00 грн.

2.7.2.3. За допомогою банкомату або ПОС-терміналу за
межами України - за кожну операцію

Договірне списання*

0,70 USD 3

2.7.3. Користування системою M-банкінг: надання інформації про рух коштів та стан картрахунку (не передбачає плату за послуги мобільного зв’язку) 1:
а) доставка SMS-повідомлень про рух коштів та стан
картрахунку через GSM-канал за операціями з
Договірне списання*
Входить до вартості послуг розділу 2 тарифного плану
використанням платіжної картки (для абонентів вітчизняних
операторів мобільного зв’язку), за кожний звіт

- Передбачено обов’язкове підключення до системи М-банкінг, в тому числі до послуги «Повідомлення про зарахування коштів на картковий
рахунок».
1

б) доставка SMS-повідомлень про рух коштів та стан
картрахунку через GSM-канал за операціями з
використанням платіжної картки (для абонентів
закордонних операторів мобільного зв‘язку), за кожний звіт
в) доставка SMS-повідомлень через GSM-канал про
зарахування коштів на картковий рахунок (за операціями
без присутності платіжної картки), за кожний звіт
г) доставка SMS-повідомлень через GSM-канал про планове
завершення терміну дії платіжної картки/кредитного ліміту
(в разі наявності)/планова зміна процентних ставок по
картрахунку/ планову зміну кредитного ліміту (в разі
наявності)/ збільшення нестандартної заборгованості по
рахунку/планове закінчення строку обов’язкового платежу,
за кожний звіт
д) замовлення послуги М-банкінг через банкомат
2.8.Зміна умов розрахункового обслуговування, без ПДВ:
2.8.1. зміна щоденних карткових лімітів за заявою клієнта:

1,00 грн.
Входить до вартості послуг розділу 2 тарифного плану

2.8.2. зміна ПІН-коду
1,00 грн.
Договірне списання* (або
2.8.3. блокування або тимчасове призупинення дії платіжної
передплата окремим
Входить до вартості послуг розділу 2 тарифного плану
картки
розрахунковим документом
2.8.4. розблокування за заявою клієнта дії платіжної картки,
15,00 грн.
що раніше була призупинена
2.9. Плата за здійснення розслідування в МПС по
Входить до вартості послуг розділу 2 тарифного плану
платіжній картці, без ПДВ
2.10. Надання довідок про відкриття, наявність рахунків, підтвердження залишків та рух коштів на рахунку, без ПДВ
- стандартної (за затвердженою в Банку формою, із
Договірне списання* або
100,00 грн.
зазначенням даних по рахунку давниною не більше 12
сплата окремим документом
місяців з дати подання запиту)
- індивідуальної, із зазначенням
даних по рахунку
200,00 грн.
давниною понад 12 місяців з дати запиту або термінової
(протягом 1 доби)
Картковий рахунок, по якому
2.11. Комісія за розрахункове обслуговування
протягом 12-ти місяців не
неактивного карткового рахунку та оформлення
проводилися розрахунководокументів під час такого обслуговування, без ПДВ
касові операції (операції,
ініційовані клієнтом). Комісія
утримується договірним
списанням, починаючи з 13-го
100,00 грн.,
місяця у разі відсутності
активності за рахунком. Якщо
залишок на картковому
рахунку менше встановленого
розміру комісії, комісія
встановлюється в розмірі
залишку на даному
картковому рахунку.

3. Інші параметри обслуговування картрахунків
Параметри
3.1 Мінімальний первинний внесок на картковий
рахунок

Значення тарифу
-

5% від суми коштів на цьому рахунку на дату проведення
3.2. Ліміт обов’язкового залишку на картрахунку (Сума
операції
в банку), без ПДВ
3.3. Проценти, які нараховуються на залишки коштів на картрахунку** (% річних), без ПДВ
- Підвищена % ставка 4
8,0%
- Стандартна % ставка 5
3,0%
** - вказані процентні ставки діють на дату укладення договору та можуть бути змінені на умовах передбачених договором
згідно з рішенням КУАП.
3.4. Проценти за користування овердрафтом
(несанкціонований кредит), без ПДВ

48,0 % річних

Порядок стягнення
Передплата окремим
розрахунковим
документом

Сплачується протягом
3-ох банківських днів
після закінчення
кожного місяця
Нараховується
останнього
банківського дня
місяця

* В день проведення операції по картковому рахунку
- Підвищена процентна ставка - процентна ставка, за якою нараховуються проценти на суму мінімального постійного залишку на картрахунку
протягом розрахункового періоду (місяця).
5 - Стандартна процентна ставка – процентна ставка, за якою нараховуються проценти на суму залишку на рахунку, що перевищує мінімальний
постійний залишок на картрахунку протягом розрахункового періоду (місяця).
Мінімальний постійний залишок –мінімальний із всіх залишків на картрахунку, на кінець кожного операційного дня розрахункового місяця.
Довідково:

До карток класу “Дебетна” належать наступні картки: Debit MasterCard.

Всі комісії щодо операцій по картрахунках сплачуються у гривнях по офіційному курсу НБУ на день проведення операції (операції щодо
видачі готівки через банкомати – у валюті картрахунку в сумі, еквівалентній визначеному тарифу по офіційному курсу НБУ).
Курс конвертації по видатковим клієнтським операціям (якщо валюта операції відрізняється від валюти картрахунку) - поточний курс
купівлі (продажу) валюти АБ “УКРГАЗБАНК”.
4

