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Переваги для Вас

Ми –ЕКО БАНК №1
Пропонуємо Вам скористатись 
унікальними ЕКО-послугами та 

переконатись в перевагах

Ми – універсальний банк
Для Вас це отримання банківських послуг 

як для бізнесу, так і для вирішення  
питань щодо особистих фінансів 

Ми – у ТОП-20
найвідоміших українських брендів

Обслуговування в нашому Банку 
посилює і Ваш бренд 

Ми у ТОП-5 найстійкіших 
банків за рейтингом Мінфіну.

Ви можете бути спокійні за 
власні заощадження

Нам довіряють понад 70 
тис. клієнтів МСБ

Ми Банк який розуміє і 
підтримує підприємництво

Ми – надійний і стабільний 
державний банк

Для Вас це високий рівень 
безпечності та впевненості 

Ми другі  серед найпрофесійніших банків за 
версією журналу «Бізнес».

Ми приймаємо участь у розробці державних 
Програм та створюємо їх для Вас

Ми у ТОП-10 банків
для сільського господарства.

Пропонуємо програми фінансування
техніки та поповнення обігових коштів

Ми присутні в усіх регіонах країни
Доступні для відвідування та 

оперативного вирішення питань 
особисто 
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В АБ «УКРГАЗБАНК»



Інформація про Банк
Надійний та динамічний банк, який вже понад 25 
років успішно функціонує на ринку фінансових послуг

НАШІ РЕЙТИНГИ НАДІЙНОСТІ

21 липня 1993 р.Дата заснування 94,9409%Належить Державі

Понад 2 млн. клієнтів Нам довіряють Понад 11 млрд грнЗалучені кошти клієнтів МСБ

Понад 7 млрд грнВидані кредити клієнтам МСБ

НАЗВА
РЕЙТИНГОВОГО 
АГЕНСТВА

ОЗНАКА
РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА 
(ВПОВНОВАЖЕНЕ, МІЖНАРОДНЕ)

ДАТА ВСТАНОВЛЕННЯ
ЧИ ОНОВЛЕННЯ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ 
ЕМІТЕНТА ЧИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЕМІТЕНТА

РІВЕНЬ
КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГУ ЕМІТЕНТА 
АБО ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЕМІТЕНТА

ТОВ Рейтингове агентство «ІВІ-рейтинг» Уповноважене рейтингове агентство 30.11.2020 uaАА

ТОВ «Рюрик» Уповноважене рейтингове агентство 27.06.2019 uaAА+

ТОВ Рейтингове агентство «Експерт-рейтинг» Уповноважене рейтингове агентство 02.12.2020 uaAА+

Міжнародне агентство «Fitch Ratings» Міжнародне агентство 21.10.2020 В
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Наші рейтинги підтверджують стабільність та професіоналізм – приєднуйтесь і Ви до АБ «УКРГАЗБАНК»!



Розрахунково-касове 
обслуговування
ДЛЯ КОГО

Суб’єкти господарської діяльності
всіх форм власності (ЮО та ФОП)

Фізичні особи, що провадять незалежну професійну 
діяльність (адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, 
лікарі)

1 2
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ДЛЯ ЧОГО ПЕРЕВАГИ

 Розрахунки з контрагентами

 Сплата податків

 Отримання готівкових коштів

 Внесення торгової виручки

 Виплата заробітної плати

 Можливість відкриття рахунку  дистанційно (через сайт), через 
відділення або контакт - центр

 Безкоштовне відкриття рахунку

 Безкоштовне підключення до клієнт-банку ЕКО БУМ 24/7

 Безкоштовне внесення коштів на  поточний рахунок

 Бізнес – картка до поточного рахунку

 Безкоштовні перекази між рахунками юридичних осіб та ФОП в межах 
АБ «УКРГАЗБАНК»



ЕКО БУМ 24/7

Мобільність
Сумісність з усіма популярниvми 

браузерами та операційними 
системами. Доступ 24/7

Шаблони платежів
Можливість копіювання 

документів, створення шаблонів 
та регулярних платежів

Безпека
Використання ЕЦП. Управління правами 

доступу та лімітами користувачів, 
обмеження входу за IP-адресою

Групи компаній
Управління рахунками декількох 

компаній групи в одному вікні

Автоматизація
Формування платежів в бюджет, 
автоматичний розрахунок ПДВ, 

прогноз залишку на рахунку

Аналітика
Формування аналітичної 

інформації, виписок по рахункам 
та операціям. Експорт даних

ЕКО БУМ 24/7 — cучасний клієнт-банк для успішного бізнесу
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Також, користуйтеся  перевагами і мобільної версії ЕКО БУМ 24/7
для миттєвого контролю щоденних операцій по рахунку



 керування рахунками з будь-якого куточку  світу

 контроль коштів у режимі 24/7 з будь-якого пристрою

 оперативне відстеження статусу документів

 отримання інформації по рахунках (поточні і карткові 
рахунки) і договорах (кредити, депозити)

 здійснення операції в іноземній валюті в режимі онлайн

 формування відомостей та нарахування заробітної 
плати, надбавок або інших виплат працівникам

 формування виписки та експорт операцій по рахунку 
або групі рахунків 

 здійснення регулярних платежів, типових платежів (за шаблонами)

 оформлення заявок на отримання нових послуг

 оперативний обмін повідомленнями та документами з Банком

 формування аналітичної інформації для управління і контролю грошових 
операцій

 можливість Імпорту та експорту історії операцій, зарплатних 
відомостей, платежів та інше

 підбір депозиту за параметрами

 можливість роботи декількох користувачів із різними правами доступу 
«єдине операційне вікно» – контроль та отримання інформації за 
рахунками підрозділів філій та дочірніх компаній, єдиний інтерфейс для 
декількох компаній

ЕКО БУМ 24/7
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ЕКО БУМ 24/7 — можливості та переваги нового клієнт - банку

Спробуйте ЕКО БУМ 24/7 та оцініть усі його переваги та високий рівень захисту, завдяки 
використанню електронного підпису з можливістю його зберігання на USB – token!



Корпоративна картка
Корпоративна картка — невід’ємний атрибут успішної компанії і оптимальний інструмент для контролю витрат

АБ «УКРГАЗБАНК»  |  2021

Економія Прозорість Безпека Простота Контроль

Корпоративна картка використовується для:

підприємницьких витрат (подарунки контрагентам, участь в семінарах/ виставках)

господарських покупок (канцтовари, маркетинг, меблі, бензин, тощо)

витрат на відрядження по Україні та за кордон (бронювання номерів
у готелі, купівля квитків, оренда авто тощо)

Переваги
Ви не залежите від режиму роботи відділень – не потрібно отримувати в 
банку готівку

Контролюйте витрати співробітників за виписками, що надаються банком, за 
допомогою SMS- банкінгу
Не потрібно декларувати кошти на картці в разі виїзду за кордон

Спростіть роботу бухгалтерії, пов’язану з перерахунком, зберіганням і 
доставкою готівки

Оперативно поповнюйте картки в онлайн режимі в ЕКО БУМ24/7, а також 
готівкою в касах

Не потрібно купувати іноземну валюту для закордонних відряджень – гроші на 
картці автоматично конвертуються за курсом АБ «УКРГАЗБАНК»

Зменште кількість звітних документів і скоротіть витрати, пов’язані з видачею 
підзвітних сум

Операції по корпоративним карткам:
зняття готівки в рамках залишку (в касі банку або банкоматі)

безкоштовне поповнення картки (по клієнт- банку, через касу банку або 
банкомат)

розрахунок в торгово- сервісній мережі

І головне: корпоративна картка допоможе розділити Ваші власні та бізнесові витрати,
що вкрай важливо при веденні бухгалтерського обліку та оподаткуванні! 



Депозитні програми для клієнтів 
малого та середнього бізнесу
Розміщайте кошти та заробляйте, користуючись 
депозитними програмами від АБ «УКРГАЗБАНК»

ВАЖЛИВО! Також є можливість встановлення платності на залишки по поточним рахункам
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Надійність банку Безпечне збереження Гарантія вкладів

Переваги

високі процентні ставкигнучкі умови поповнення

гнучкі терміни розміщення гарантоване примноження 
вільних коштів на вигідних умовах

Для чого розміщати кошти

заробляйте на тимчасово вільних ресурсах

надійно зберігайте кошти

накопичуйте великі суми

https://creditdnepr.com.ua/pro-bank/istoriya-ta-dosyagnennya
https://creditdnepr.com.ua/pro-bank/istoriya-ta-dosyagnennya


Переваги

Доступні кредити «5-7-9%»

СТВОРЮЙТЕ НОВІ РОБОЧІ МІСЦЯ РАЗОМ З АБ «УКРГАЗБАНК»!
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Ставка знижується на 0,5% за кожне створене робоче місце, порівняно з датою договору, але не нижче 5%, та підвищується на 0,5% за кожне скорочене робоче місце порівняно з датою договору 

Купівля с/г техніки 
та обладнання

Будівництво
та ремонт

Купівля комерційної
Нерухомості та землі

Модернізація
основних засобів

Придбання 
транспорту

Фінансування
Start-up

АБ «УКРГАЗБАНК» - банк №1 в фінансуванні по програмі «Доступні кредити 5-7-9%» 

понад 1,5 млрд. грн. виданих кредитних коштівпонад 1000 клієнтів вже отримали кредити

Можливості фінансування

Знижена ставка
Знижена відсоткова ставка завдяки компенсації 
державою

Можливість зменшувати % ставку
Можливість щокварталу змінювати % ставку 
відповідно до приросту робочих місць

Зручний графік погашення кредиту
Рівними частинами або адаптований. Спеціальні 
умови для сезонного бізнесу

Поповнення обігових коштів
Можливість збільшити обігові кошти під
ставку від 0 до 3% річних

Фінансування супутніх витрат
Поповніть обіговий капітал для покриття витрат, 
які є невід'ємною частиною реалізації 
інвестиційного проекту

Кращі умови кредитування
Можливість отримати кращі умови кредитування 
шляхом рефінансування поточної заборгованості 
в іншому банку



Доступні кредити «5-7-9%»

До 50 млн. грн UAH (можлива 
купівля іноземної 
валюти для купівлі 
основних засобів за 
кордоном)

5%, 7% або 9% річних (в 
залежності від річного 
обсягу виручки та 
кількості нових робочих 
місць, створених в 
період дії кредитного 
договору)

0,5% разова;
0,04% щомісячна 
перший рік 

до 60 місяців  для 
інвестиційних кредитів 
до 24 місяців для 
рефінансування 
кредитів на поповнення 
обігових коштів

Кредит, 
невідновлювальна, 
відновлювальна 
кредитна лінія

Сума Валюта Ставка Разова комісія Термін Тип кредиту
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Придбання нових або б.в. основних засобів Модернізація власних основних засобів 

Здійснення будівництва/реконструкції/ремонту нерухомості призначеної для ведення господарської діяльності (крім офісів)

Основні умови

Інвестиційні кредити, рефінансуванняЦільове призначення

Придбання земельних ділянок несільськогосподарського призначення, нежитлової нерухомості
для здійснення господарської діяльності, без права передачі в оренду 

Придбання об'єктів права інтелектуальної власності, за договорами комерційної концесії (франчайзингу) 

Рефінансування основної заборгованості кредитів 



Доступні кредити «5-7-9%»

До 50 млн. грн UAH 0% на час карантину та 
90 днів після його 
затвердження та 3% до 
закінчення терміну 
договору

0,5% разова; 
0,04% щомісячна 
перший рік

До 24 місяців Кредит, 
невідновлювальна, 
відновлювальна 
кредитна лінія

Сума Валюта Ставка Разова комісія Термін Тип кредиту
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Кредитування на поповнення оборотних коштів 
(діє під час карантину та 90 днів після його закінчення)

Основні умови

Поповнення обігових коштівЦільове призначення

Рухоме та нерухоме майно

Забезпечення:

Гарантія Кабінету Міністрів України в розмірі 50% від суми кредиту



Бланковий ліміт на поповнення 
обігових коштів

Від 50 тис. грн. 
До 1,5 млн. грн

UAH, USD, EUR
Від 13,78% річних в 
UAH
Від 8,2% річних в 
USD Від 7,5% річних 
в EUR

0,5 %,
min. 500 грн.

До 36 місяців Відновлювальна 
кредитна лінія

Сума Валюта Ставка Разова комісія Термін Тип кредиту

АБ «УКРГАЗБАНК»  |  2021

Переваги
без застави до 1,5 млн. грн.

швидке прийняття рішення

відсутність додаткових витрат
на оцінку і страховку 
прозорі умови фінансування

простий пакет документів

термін фінансування до 3 років

Основні умови

Поповнення обігових коштівЦільове призначення

Для кого
Юридичних осіб усіх форм власності та фізичних осіб – підприємців:

Торгівля Сільське господарство Виробництво Сфера послуг



Welcome овердрафт
Найшвидша кредитна пропозиція без комісій
та застави — Welcome овердрафт для клієнтів МСБ

Поповнення обігових коштів, ліквідація касових розривівЦільове призначення

Застава/Порука
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Мах. сума Валюта Ставка Термін договору Термін обнуління Комісія

До 100 тис. грн.¹ Гривня 20,30% річних 12 місяців До кінця 
наступного місяця

Відсутня

¹ Розмір кредитного ліміту розраховується за формулою: 5% від офіційної виручки позичальника за останній звітний рік, але не більше 100 тис. грн.

Для кого Переваги
Юридичних осіб усіх форм власності та 
фізичних осіб – підприємців:

- виробництво
- HoReCa
- торгівля

 прийняття рішення за 1 день
 відсутні будь які комісії
 без застави та страхування
 порука не вимагається
 вільне користування кредитними коштами без

надання будь яких заявок на видачу траншу
Основні умови



Мікрокредит для ФОП
Спеціальна кредитна програма на розвиток 
бізнесу для приватних підприємців

До 500 тис. грн 12 місяцівГривня 19,30% річних 1%, min. 250 грн

Сума ТермінВалюта Ставка Разова комісія

Форма видачі
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Поповнення обігових коштівЦільове призначення

Для кого Переваги

Виключно для фізичних осіб – підприємців:
- торгівля
- сімейний бізнес
- HoReCa
- виробництво
- сільське господарство

 швидке прийняття рішення
 дистанційна подача заявки
 без застави та страхування
 порука не вимагається
 дострокове погашення без штрафних санкцій

Основні умови



Юридичних осіб усіх форм власності та 
фізичних осіб – підприємців:

- Перевізники
- Комунальні підприємства
- Сільське господарство
- HoReCa

Фінансовий лізинг для клієнтів МСБ

Фінансовий 
лізинг

Гривня Від 12 до 60 
місяців

Об’єкт лізингу, 
порука

Вид операції Валюта Строк операції Забезпечення

Нові сільськогосподарська техніка, обладнання, спецтехніка, 
комерційний транспорт (в т. ч. легкові авто)Об’єкт лізингу

Комісія
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Авансовий платіж

Від 30%

Комісія

1% мін. 1 000 грн.

Вигідні умови фінансового лізингу для 
придбання основних засобів

 Ви заощадите кошти і в найкоротші терміни отримаєте нові 
основні фонди;

 Скорочення витрат оборотних коштів за рахунок невеликого 
первісного платежу і розтягнутих по місяцях внесків;

 Транспорт / обладнання ставиться на баланс лізингоодержувача, 
на нього нараховується амортизація, зменшуючи базу для 
нарахування податку на прибуток;

 ПДВ від вартості транспорту / обладнання відноситься на 
податковий кредит

ПеревагиДля кого

Основні умови



Експрес гарантія для клієнтів МСБ

Для участі у відкритих торгах (тендерних/конкурсних)Для чого потрібна гарантія

Строк операції

Форма надання гарантії
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Банківська 
гарантія

Гривня До 6 місяців Без 
забезпечення

Вид операції Валюта Строк операції Забезпечення Максимальна 
сума гарантії

До 250 000 грн.

Комісія

1 200 грн.

Для кого Переваги

 швидке прийняття рішення
 фіксована комісія
 без застави
 порука не вимагається
 відсутня комісія за дострокове припинення
 можливий випуск в електронній та паперовій формі 

Експрес гарантія від АБ «УКРГАЗБАНК» - найкращий 
інструмент для участі у тендерних торгах

Основні умови

Юридичних осіб усіх форм власності та 
фізичних осіб – підприємців:

- Торгівля
- Виробництво
- Комунальні підприємства
- HoReCa



Торговий еквайринг

* Якщо проведення операцій по Терміналу не здійснювалося, плата за відповідний місяць стягується в обов’язковому порядку та в повному розмірі

ТАРИФИ НА ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ПО ТОРГОВОМУ ЕКВАЙРИНГУ

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ТОРГОВОГО ЕКВАЙРИНГУ

ПОСЛУГА КОМІСІЯ

Тариф за проведення операції •від 2,10% від суми кожної операції

Абонентська плата за розрахункове обслуговування* •З місячним оборотом до 50 тис. грн — 300,00 грн
•З місячним оборотом понад 50 тис. грн — 100,00 грн

 Збільшення виручки торгової точки до 20%

 Зниження витрат на інкасацію готівки

 Відсутність ризику прийому підроблених купюр

 Підвищення якості сервісу та лояльності покупців
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ДЛЯ КОГО

Юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців за напрямком діяльності:

 Торгівля

 Сфера послуг



ПЕРЕРАХУВАННЯ 
ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
на карткові рахунки 
співробітників

0,5%
Для юридичних 

осіб та ФОП

0,15%
Для бюджетних 

організацій

Зарплатний проект від УКРГАЗБАНКУ — це комплексне рішення для компанії та співробітників

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ПЕРЕВАГИ ДЛЯ СПІВРОБІТНИКІВ

2
Конфіденційність 

інформації
про заробітну 

плату співробітників

3
Скорочення 

витрат
та обсягу касових 

операцій бухгалтерії 
підприємства

4
Відсутність 

ризиків
зберігання

та транспортування 
готівки для виплати 

співробітникам

1
Гнучка тарифна 

політика —
ми пропонуємо одні з найбільш 

конкурентних тарифів серед 
українських банків

1
Безкоштовне 

зняття готівки —
в гривнях у будь-якому 

банкоматі України
(за картками MC Debit)

4
Безкоштовні звіти

кожному співробітнику про нарахування 
заробітної плати та здійснені операції

5
Винагорода

за безготівкові розрахунки карткою від 
Бонусної програми Mastercard Rewards

2
Можливість 

контролю
за рухом коштів 
за допомогою

мобільного банкінгу

3
Спеціальні 
програми

кредитування працівників 
підприємства/установи 
за зарплатною карткою

5
Відсутність 
порушень

робочого ритму підприємства 
в дні видачі заробітної плати 
—

виплата заробітної плати 
співробітникам 

проводиться через мережу 
понад 4 400 банкоматів на 

всій території України

6
Можливість 
віддаленого 

обслуговування
зарплатного проекту 

за допомогою системи
інтернет-банкінгу

Зарплатний проект
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Запрошуємо до співпраці!

КОНТАКТИ АБ «УКРГАЗБАНК»

Виділена лінія для клієнтів МСБ
+38 (044) 494 09 70

(згідно тарифів вашого оператора зв’язку)

Контакт-центр: 0 800 309 000
(дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України безкоштовні)

94,94% акцій УКРГАЗБАНКУ належать державі

www.ukrgasbank.com
м. Київ, вул. Б. Хмельницького,16–22

Ліцензія НБУ № 123 від 06.10.2011 р.

Відділення №356/12 м. Сєвєродонецьк 
АБ«УКРГАЗБАНК» 
Овчаренко Наталія Юріївна +38 050 384 93 94
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