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Скарачэнні і вызначэнні, якія выкарыстоўваюцца ў сапраўдным Пераліку ўзнагароджанняў за аперацыі фізічных асоб, якія праводзяцца ААТ «Белгазпрамбанк» 

 

пералік узнагароджанняў – пералiк узнагароджанняў за аперацыі фізічных асоб, якія праводзяцца ААТ «Белгазпрамбанк»; 

 

н/а - аперацыя не ажыццяўляецца; 

 

ПВГ (пункт выдачы гатоўкі) – гэта спецыяльна абсталяванае памяшканне (каса банка, яго філіяла (структурнага падраздзялення банка або яго філіяла, у тым ліку перасоўнага, размешчанага па-за месцам 

знаходжання банка, яго філіяла, і які не мае самастойнага балансу) або выдаленае працоўнае месца, аддзяленне паштовай сувязі, калі іншае не ўстаноўлена заканадаўствам) для выдачы наяўных грашовых 

сродкаў і здзяйснення іншых аперацый пры выкарыстанні карткі, калі магчымасць здзяйснення такіх аперацый устаноўлена банкам і не супярэчыць заканадаўству; 

 

аплатная картка, картка – банкаўская аплатная картка; 

 

бягучы рахунак DELAY – бягучы (разліковы) банкаўскі рахунак, адкрыты ў рамках праекта DELAY; 

 

бягучы рахунак ДБА – бягучы (разліковы) банкаўскі рахунак, адкрыты ў рамках дагавора аб аказанні паслуг дыстанцыйнага банкаўскага абслугоўвання; 

 

бягучы рахунак «Зарплатны» – бягучы (разліковы) банкаўскі рахунак, адкрыты ў рамках прадукту «Бягучы рахунак «Зарплатны»;  

 

бягучы рахунак «Дэпазіт» – бягучы (разліковы) банкаўскі рахунак, адкрыты ў рамках прадукту «Бягучы рахунак «Дэпазіт-бягучы»; 

 

бягучы рахунак з БПК – бягучы (разліковы) банкаўскі рахунак, доступ да якога забяспечваецца пры выкарыстанні аплатных картак (пры здзяйсненні аперацый без выкарыстання карткі і яе рэквізітаў); 

 

бягучы рахунак «Класічны» – бягучы (разліковы) банкаўскі рахунак, за выключэннем бягучага рахунку ДБА, бягучага рахунку «Зарплатны», бягучага рахунку «Дэпазіт», бягучага рахунку з БПК, бягучага 

рахунку DELAY; 

 

банкаўскія рахункі ў сістэме ААТ «Белгазпрамбанк» – рахункі 4-га парадку 3811, 3816, 4940, рахункі 8-га класа Плана рахункаў бухгалтарскага ўліку ў банках; 

 

варыянт прадукту «Аўтакрэдыт» – варыянт, у рамках якога выпускаецца аплатная картка, якая з'яўляецца інструментам пагашэння крэдыту, прадстаўленага ў рамках праграм крэдытавання на набыццё 

фізічнымі асобамі аўтатранспартных сродкаў. Аплатныя карткі, эмітаваныя ў рамках варыянту крэдытнага прадукту «Аўтарассрочка», абслугоўваецца згодна з пералікам узнагароджанняў, устаноўленым 

для варыянта прадукту «Аўтакрэдыт»; 

 

АІС «Разлік» – аўтаматызаваная інфармацыйная сістэма адзінай разліковай і інфармацыйнай прасторы Рэспублікі Беларусь; 

 

форма ПДБА – форма паслугі дыстанцыйнага банкаўскага абслугоўвання ААТ «Белгазпрамбанк». Формы вызначаюцца правіламі ААТ «Белгазпрамбанк» аказання паслуг дыстанцыйнага банкаўскага 

абслугоўвання; 

 

МСС (МСС-код, Merchant Category Code) – чатырохзначны нумар, які класіфікуе від дзейнасці прадпрыемства гандлю і сэрвісу (ПГС). МСС прысвойваецца ПГС банкам-экваерам у адпаведнасці з правіламі 

аплатных сістэм; 

 

НБ РБ – Нацыянальны банк Рэспублікі Беларусь; 

 

дагаворы аб выплаце пенсій (дапамог) на рахункі ААТ «Белгазпрамбанк» – дагавор аб выплаце пенсій, дапамог і іншых сацыяльных выплат праз Сумеснае беларуска-расійскае адкрытае акцыянернае 

таварыства «Белгазпрамбанк», заключаны паміж ААТ «Белгазпрамбанк», Міністэрствам працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь і Міністэрствам фінансаў Рэспублікі Беларусь, дагавор аб выплаце 

прафесійных пенсій цераз Сумеснае беларуска-расійскае адкрытае акцыянернае таварыства «Белгазпрамбанк», заключаны паміж ААТ «Белгазпрамбанк», Фондам сацыяльнай абароны насельніцтва 

Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь і Міністэрствам фінансаў Рэспублікі Беларусь.  
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№ П.П. НАЗВА ПАСЛУГІ/АПЕРАЦЫІ ПАМЕР УЗНАГАРОДЖАННЯ ЗАЎВАГІ 

Раздзел I. АБСЛУГОЎВАННЕ АПЛАТНЫХ КАРТАК, У ТЫМ ЛІКУ Ў РАМКАХ СІСТЭМЫ ДЫСТАНЦЫЙНАГА БАНКАЎСКАГА АБСЛУГОЎВАННЯ 

1.1. АПЛАТНЫЯ КАРТКІ АПЛАТНЫХ СІСТЭМ MASTERCARD, VISA, UNIONPAY, БЕЛКАРТ, 

ЯКІЯ ЭМІТУЕ ААТ «БЕЛГАЗПРАМБАНК» 

Узнагароджанне за выпуск і абслугоўванне аплатных картак па вызначаным картачным прадукце, а таксама 

па аперацыях, якія здзяйсняюцца з выкарыстаннем аплатнай карткі або яе рэквізітаў, збіраецца ў 
адпаведнасці з Дадаткамі 1–3 раздзела I., раздзелам VII. і раздзелам IX. пераліку ўзнагароджанняў. 

У рамках варыянтаў прадукту «Экспрэс-крэдыт», «Аўтакрэдыт», «Кропка растэрміноўкі» здзяйсненне 

расходных аперацый магчыма пры ўмове поўнага пагашэння запазычанасці па крэдыце (у выпадку 
выкарыстання фізічнай асобай уласных грашовых сродкаў). 

У выпадку ўтрымання сумы ўзнагароджання з бягучага рахунку з БПК, адкрытага ў замежнай валюце, 

прымяняецца курс НБ РБ, устаноўлены на дзень адлюстравання аперацыі па такім рахунку. 

1.1.1. Арганізацыя тэрміновага выпуску аплатнай карткі 22,00 рублі Тэрміновы выпуск на працягу 5 рабочых гадзін пры ўмове звароту кліента ў Галаўны офіс па адрасе: г. 

Мінск, вул. Прытыцкага 60/2. 

Тэрміновы выпуск картак у рамках прадукту «Крэдытныя карткі» не ажыццяўляецца. Узнагароджанне не 
збіраецца за тэрміновы выпуск аплатнай карткі, эмітаванай у рамках варыянтаў разліковых прадуктаў 

«Разліковая прэміяльная картка Visa Infinite», «Разліковая прэміяльная картка World Elite Mastercard», 

«Разліковая прэміяльная картка Mastercard Black Edition» або за тэрміновы выпуск аплатнай карткі Visa 
Infinite і Mastercard Black Edition, эмітаванай у рамках прадукту «Зарплатныя карткі» (у тым ліку па 

варыянце прадукту «ЭлІТа» і «Эліт ІП»). 

1.1.2. Перавыпуск аплатнай карткі:  Парадак спагнання ўзнагароджання за перавыпуск аплатнай карткі вызначаны: 

- у главе 7.5 раздзела VII пераліку ўзнагароджанняў – для аплатных картак Visa Infinite, выпушчаных у 
рамках варыянту разліковага прадукту «Разліковая картка Visa Infinite»; 

- у главе 7.6 раздзела VII пераліку ўзнагароджанняў – для аплатных картак World Elite Mastercard, 

выпушчаных у рамках варыянту разліковага прадукту «Разліковая прэміяльная картка World Elite 
Mastercard»; 

- у главе 7.9 раздзела VII пераліку ўзнагароджанняў – для аплатных картак Mastercard Black Edition, 
выпушчаных у рамках варыянту разліковага прадукту «Разліковая прэміяльная картка Mastercard Black 

Edition». 

Перавыпуск аплатнай карткі Visa Infinite і Mastercard Black Edition, эмітаванай у рамках прадукту 
«Зарплатныя карткі» (у тым ліку па варыянце прадукту «ЭлІТ» і «Эліт ІП»), ажыццяўляецца ў адпаведнасці 

з кіраўніком 7.5 і 7.9 раздзела VII пераліку ўзнагароджаннаў (як для аплатных картак Visa Infinite і 

Mastercard Black Edition, якія выпушчаны ў рамках варыянта картачнага прадукту «Разліковая картка Visa 
Infinite» і «Разліковая прэміяльная картка Mastercard Black Edition»). 

1.1.2.1. - па ініцыятыве банка, а таксама ў сувязі са зменай прозвішча і/або 

імя трымальніка карткі 

-  

1.1.2.2. - па іншых прычынах 22,00 рублі Узнагароджанне не збіраецца: 
- пры звароце кліента ў апошні месяц тэрміну дзеяння аплатнай карткі або пасля заканчэння тэрміну дзеяння 

аплатнай карткі для яе перавыпуску з прадаўжэннем тэрміну дзеяння; 

- пры перавыпуску аплатнай карткі ў рамках праграмы «Вялікія магчымасці». 

1.1.3. Выкарыстанне сэрвісу «SMS-інфармаванне» 3,50 рубля Узнагароджанне збіраецца штомесяц не пазней за другі працоўны дзень месяца, наступнага за 
справаздачным месяцам, пры ўмове аказання паслугі ў справаздачным месяцы. 

Узнагароджанне не збіраецца: 

- па аплатных картках, эмітаваных у рамках варыянтаў разліковых прадуктаў «Разліковая прэміяльная 
картка Visa Infinite», «Разліковая прэміяльная картка World Elite Mastercard», «Разліковая прэміяльная 

картка Mastercard Black Edition», «Картка страхавальніка» (за выключэннем аплатных картак CashAlot) або 

па аплатных картках Visa Infinite, эмітаваных у рамках прадукту «Зарплатныя карткі» (у тым ліку па 
варыянце прадукту «ЭлІТ» і «Эліт ІП»); 

- па асноўных плацежных картках, калі яны аформлены да бягучага рахунка з БПК, адкрытага ў ААТ 

«Белгазпрамбанк», на які здзяйсняецца выплата пенсіі (дапамогі) (згодна з заявай фізічнай асобы на 
выплату пенсіі (дапамогі) на рахунак у ААТ «Белгазпрамбанк», аформлены ва ўстаноўленым парадку). 

1.1.4. Прадстаўленне інфармацыі спецыялістам пры звароце ў Кантакт-

цэнтр ААТ «Белгазпрамбанк»: 
- аб даступнай суме грашовых сродкаў па аплатнай картцы; 

3,00 рублі Узнагароджанне збіраецца па кожным факце прадстаўлення Кантакт-цэнтрам адпаведнай інфармацыі па 

кожнай аплатнай картцы або па кожным рахунку/крэдыце з БПК не пазней за працоўны дзень, якi iдзе за 
днём прадстаўлення інфармацыі. 
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- аб руху грашовых сродкаў па бягучым рахунку з БПК; 

- пра суму штомесячнага плацяжу па крэдыце па крэдыце з БПК. 

 

Ўзнагароджанне не збіраецца: 

- пры прадастаўленні інфармацыі з дапамогай сістэмы галасавога памочніка; 

- за прадастаўленне інфармацыі пра суму штомесячнага плацяжу па крэдыце з БПК па праграмах 

крэдытавання «Зарплатная», «Зарплатная VIP», «Онлайн-авердрафт», «VIP». 

1.1.5. Плацёж на рахункі, адкрытыя ў банках Рэспублікі Беларусь, па 
рэквізітах, названых кліентам: 

 Узнагароджанне не збіраецца пры ажыццяўленні: 
- плацяжоў на карысць суб'ектаў гаспадарання, з якімі ААТ «Белгазпрамбанк» ўстаноўлены дагаворныя 

адносіны на прыём і пералічэнне плацяжоў ад фізічных асоб або якія падлучаныя да АІС «Разлік»; 

- плацяжоў фізічных асоб, у тым ліку зарэгістраваных у якасці індывідуальных прадпрымальнікаў, пры 
выплаце падаткаў, збораў, іншых абавязковых плацяжоў у рэспубліканскі і мясцовыя бюджэты, у тым ліку 

ў дзяржаўныя мэтавыя бюджэтныя фонды, а таксама пры выплаце абавязковых плацяжоў у Фонд 

сацыяльнай абароны насельніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. 
 

У рамках варыянта прадукту «Карта пакупак» аперацыя не ажыццяўляецца. 

У рамках варыянтаў прадукту «Аўтакрэдыт», «Экспрэс-крэдыт», «Кропка растэрміноўкі» аперацыі 
ажыццяўляюцца толькі за кошт уласных сродкаў. 

У касе ААТ «Белгазпрамбанк» не ажыццяўляюцца аперацыі: 

- у рамках варыянта прадукту «Віртуальная картка»; 
- у рамках прадукту «Разліковыя карткі» і «Зарплатныя карткі» з выкарыстаннем аплатных картак UnionPay 

Classic і UnionPay Platinum. 

1.1.5.1. у касе ААТ «Белгазпрамбанк»  

- на рахункі арганізацый, адкрытыя ў ААТ «Белгазпрамбанк» 0,15% ад сумы, мін. 1,00 рубель, 
макс. 100,00 рублёў 

- на рахункі, адкрытыя ў іншых банках Рэспублікі Беларусь 2% ад сумы, мін. 2,00 рублі, макс. 

100,00 рублёў 

1.1.5.2. пры выкарыстанні форм ПДБА:  

- на рахункі арганізацый, адкрытыя ў ААТ «Белгазпрамбанк» 0,15% ад сумы, макс. 20,00 рублёў 

- на рахункі, адкрытыя ў іншых банках Рэспублікі Беларусь 1% ад сумы, макс. 30,00 рублёў 

1.1.6. Прэтэнзійная праца па аперацыі з выкарыстаннем аплатнай карткі 

або яе рэквізітаў, якая праводзіцца ААТ «Белгазпрамбанк» з 

ужываннем інструментаў міжнародных аплатных сістэм 

65,00 рублёў за кожную аперацыю Узнагароджанне не збіраецца па аплатных картках, эмітаваных у рамках варыянтаў картачных прадуктаў 

«Разліковая прэміяльная картка Visa Infinite», «Разліковая прэміяльная картка World Elite Mastercard», 

«Разліковая прэміяльная картка Mastercard Black Edition» або па аплатных картках Visa Infinite і Mastercard 
Black Edition, эмітаваных у рамках прадукту «Зарплатныя карткі» (у тым ліку па варыянце прадукту 

«ЭлІТа» і «Эліт ІП»). 

 
Заява на аказанне паслугі ў адпаведнасці з п.п. 1.1.8 раздзела I сапраўднага пераліку ўзнагароджанняў 

накіроўваецца кліентам у ААТ «Белгазпрамбанк» толькі з дапамогай формы ПДБА «Інтэрнэт-банк». 

Узнагароджанне аплачваецца кліентам з дапамогай формаў ПДБА ААТ «Белгазпрамбанк» падчас 
афармлення заявы. Паслуга аказваецца ААТ «Белгазпрамбанк» да моманту здзяйснення банкам фактычных 

дзеянняў па выкананні плацежнай інструкцыі кліента. У выпадку немагчымасці адмены аперацыі сума 

ўзнагароджання вяртаецца ААТ «Белгазпрамбанк» на бягучы рахунак з БПК кліента. 

1.1.7. Адмена плацежнай інструкцыі кліента, аформленай з 
выкарыстаннем формаў ПДБА «Інтэрнэт-банк» і «Мабільны 

дадатак» 

10,00 рублёў за кожны плацёж 

1.1.8. Аперацыя змены РМ-кода ў банкаматах ААТ «Белгазпрамбанк» 2,00 рублі  

1.1.9. Аперацыі з аплатнымі карткамі, эмітаванымі ААТ «Белгазпрамбанк» 

у рамках прадукту «Крэдытныя карткі» 

Узнагароджанне збіраецца згодна 

з Дадаткам 1 да сапраўднага 

Раздзела 

 

1.1.10. Аперацыі з аплатнымі карткамі, эмітаванымі ААТ «Белгазпрамбанк» 
у рамках прадукту «Разліковыя карткі» па дагаворах, заключаных з 

11.05.2016 г. 

Узнагароджанне збіраецца згодна 
з Дадаткам 2 да сапраўднага 

Раздзела 

 

1.1.11. Аперацыі з аплатнымі карткамі, эмітаванымі ААТ «Белгазпрамбанк» 

у рамках прадукту «Зарплатныя карткі» 

Узнагароджанне збіраецца згодна 

з Дадаткам 3 да сапраўднага 

Раздзела 

 

1.1.12. Абслугоўванне асобных прадуктаў ААТ «Белгазпрамбанк» з 
аплатнымі карткамі 

Узнагароджанне збіраецца згодна 
з Раздзелам VII 

 

1.1.13. Аперацыі з аплатнымі карткамі, афармленне якіх не ажыццяўляецца Узнагароджанне збіраецца згодна 

з Раздзелам IX 

 

1.2. АПЕРАЦЫІ, ЯКІЯ ПРАВОДЗЯЦЦА Ў ПРЫЛАДАХ ААТ «БЕЛГАЗПРАМБАНК» АБО З 

ВЫКАРЫСТАННЕМ ФОРМ ПДБА, ПА АПЛАТНЫХ КАРТКАХ АПЛАТНЫХ СІСТЭМ VISA, 

MASTERCARD, UNIONPAY І БЕЛКАРТ 

Узнагароджанне па аперацыях пераводу выплачваецца адпраўшчыкам грашовых сродкаў. 
Пераводы з выкарыстаннем аплатных картак БЕЛКАРТ-СТАНДАРТ даступныя толькі ў банкаматах і ў 

форме ПДБА «Мабільны дадатак». 

З выкарыстаннем аплатных картак, эмітаваных у рамках варыянтаў прадукту «Экспрэс-крэдыт», 
«Аўтакрэдыт», «Кропка растэрміноўкі», «Карта пакупак» або іх рэквізітаў пераводы не ажыццяўляюцца. 

У рамках пераводаў з аплатнай карткі, эмітаванай у ААТ «Белгазпрамбанк», спісанне сумы ўзнагароджання 
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з бягучага рахунку з БПК, адкрытага ў замежнай валюце, выконваецца з ужываннем абменнага курсу, 

усталяванага банкам для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх аплатных картак на момант 

ажыццяўлення аперацыі. 

1.2.1. Пераводы з аплатнай карткі, эмітаванай ААТ «Белгазпрамбанк», на 

аплатную картку, эмітаваную ААТ «Белгазпрамбанк» 

-  

1.2.2. Пераводы з аплатнай карткі, эмітаванай банкам- рэзідэнтам 

Рэспублікі Беларусь, на аплатную картку, эмітаваную ААТ 
«Белгазпрамбанк» 

-  

1.2.3. Перавод з аплатнай карткі, эмітаванай банкам-рэзідэнтам Рэспублікі 

Беларусь, у тым ліку ААТ «Белгазпрамбанк», на аплатную картку, 
эмітаваную іншым банкам-рэзідэнтам Рэспублікі Беларусь 

1,5% ад сумы, мін. 0,55 рубля Пераводы з аплатнай карткі аплатнай сістэмы UnionPay даступныя толькі ў банкаматах ААТ 

«Белгазпрамбанк»  і ў форме ПДБА «Інтэрнэт-банк» і «Мабільны дадатак». 

1.2.4. Перавод з аплатнай карткі, эмітаванай банкам-рэзідэнтам Рэспублікі 

Беларусь, у тым ліку ААТ «Белгазпрамбанк», на аплатную картку 

аплатнай сістэмы Mastercard, эмітаваную банкам-нерэзідэнтам 

1,5% ад сумы, мін. 1,50 рубля Пераводы даступныя толькі ў банкаматах ААТ «Белгазпрамбанк». 

Пералік краін, даступных для здзяйснення пераводу, размешчаны на афіцыйным сайце ААТ 

«Белгазпрамбанк». 

1.2.5. Пераводы з аплатнай карткі аплатнай сістэмы Mastercard і Visa, 

эмітаванай ААТ «Белгазпрамбанк», на аплатную картку аплатнай 

сістэмы Mastercard, Visa, эмітаваную банкам-нерэзідэнтам: 

- у нацыянальнай валюце 

- у доларах ЗША 

 

- у еўра 

- у расійскіх рублях 

1,5% ад сумы, мін. 5,00 рубля 

 

 

1,5% ад сумы, мін. 5,00 рублёў 

1,5% ад сумы, мін. 2,00 долара 

ЗША 

1,5% ад сумы, мін. 2,00 еўра 

1,5% ад сумы, мін. 150,00 

расійскіх рублёў 

Пераводы даступныя толькі ў форме ПДБА «Інтэрнэт-банк» і «Мабільны дадатак». 

Пералік краін, даступных для здзяйснення пераводу, размешчаны на афіцыйным сайце ААТ 

«Белгазпрамбанк». 
Перавод у замежнай валюце ажыццяўляецца толькі на карысць фізічных асоб - нерэзідэнтаў Рэспублікі 

Беларусь. 

1.3. АБСЛУГОЎВАННЕ ПА АПЕРАЦЫЯХ З АПЛАТНЫМІ КАРТКАМІ АПЛАТНЫХ СІСТЭМ 

MASTERCARD, VISA, UNIONPAY, БЕЛКАРТ, МИР, ЭМІТАВАНЫМІ ІНШЫМІ БАНКАМІ 

 

1.3.1. Выдача наяўных грашовых сродкаў у ПВГ ААТ «Белгазпрамбанк» 

(за выключэннем ПВГ, арганізаваных ААТ «Белгазпрамбанк» у 

аддзяленнях РУП «Белпошта») 

3% ад сумы Узнагароджанне не збіраецца пры выдачы наяўных грашовых сродкаў: 

- у ПВГ ААТ «Белгазпрамбанк» з выкарыстаннем картак, эмітаваных банкам «Газпромбанк» (Акцыянернае 

таварыства). 

У ПВГ ААТ «Белгазпрамбанк» аплатныя карткі аплатнай сістэмы UnionPay не абслугоўваюцца. 

1.3.2. Зняцце наяўных грашовых сродкаў у банкаматах ААТ 
«Белгазпрамбанк» 

-  

1.3.3. Ажыццяўленне безнаяўнага плацяжу ў касе ААТ «Белгазпрамбанк» з 

выкарыстаннем аплатнай карткі, эмітаванай іншым банкам, на 

карысць вытворцаў паслуг – юрыдычных асоб і індывідуальных 
прадпрымальнікаў; па рэквізітах, названых кліентам, на рахункі, 

адкрытыя ў банках Рэспублікі Беларусь; у аплату ўзнагароджанняў 

ААТ «Белгазпрамбанк»; у пагашэнне запазычанасці па крэдытных 
дагаворах ААТ «Белгазпрамбанк», у тым ліку ў рамках праекта 

DELAY (за выключэннем крэдытных дагавораў з выкарыстаннем 

працежных картак) 

2,5% ад сумы, мін. 2,00 рублі Узнагароджанне не збіраецца пры ажыццяўленні: 

- плацяжоў па аплаце ўзнагароджанняў ААТ «Белгазпрамбанк»; 

- плацяжоў па пагашэнні запазычанасці па крэдытных дагаворах ААТ «Белгазпрамбанк», у тым ліку ў 
рамках праекта DELAY, але за выключэннем крэдытных дагавораў з выкарыстаннем працежных картак; 

- плацяжоў на карысць суб'ектаў гаспадарання, з якімі ААТ «Белгазпрамбанк» устаноўлены дагаворныя 

адносіны на прыём і пералічэнне плацяжоў ад фізічных асоб; 
- плацяжоў фізічных асоб, у тым ліку зарэгістраваных у якасці індывідуальных прадпрымальнікаў, пры 

выплаце падаткаў, збораў, іншых абавязковых плацяжоў у рэспубліканскі і мясцовыя бюджэты, у тым ліку 

ў дзяржаўныя мэтавыя бюджэтныя фонды, а таксама пры выплаце абавязковых плацяжоў у Фонд 

сацыяльнай абароны насельніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. 

1.4. ІНШЫЯ АПЕРАЦЫІ З АПЛАТНЫМІ КАРТКАМІ АПЛАТНЫХ СІСТЭМ MASTERCARD, VISA, 

UNIONPAY, БЕЛКАРТ, ЭМІТАВАНЫХ БАНКАМІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

 

1.4.1. Перавод грашовых сродкаў на аплатную картку, эмітаваную ААТ 
«Белгазпрамбанк» або іншым банкам Рэспублікі Беларусь, які 

ажыццяўляецца ў кошт аплаты тавараў (работ, паслуг) непасрэдна 

пры выкарыстанні сайта molamola.by, здзейснены з выкарыстаннем 
рэквізітаў аплатнай карткі 

5,0% ад сумы аперацыі 

плюс 0,4 рублі за кожную 
аперацыю 

Узнагароджанне збіраецца з атрымальніка грашовых сродкаў. 
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Дадатак 1 

Дадатак 1 да Раздзела I пераліку ўзнагароджанняў 

Узнагароджанне па аперацыях, якія здзяйсняюцца з аплатнымі карткамі, эмітаванымі ААТ «Белгазпрамбанк» у рамках прадукту «Крэдытныя карткі» 

№ 

Прадукт Крэдытныя карткі 

Нататка 
Варыянт прадукту 

 
 

Назва ўзнагароджання 

Хуткія грошы, Наш 

кліент, 
Суперкрэдытка, Пад 

патрэбы 

Экспрэс-крэдыт, 

Аўтакрэдыт, 
Кропка 

растэрміноўкі 

Карта Пакупак 

1.1. Выпуск асноўнай аплатнай карткі - - - Крэдытныя аплатный карткі «Карта пакупак» выкарыстоўваюцца для здзяйснення  безнаяўных 

аперацый аплаты тавараў (работ, паслуг) у прадпрыемствах-партнёрах ААТ «Белгазпрамбанк», 
з якімі ААТ «Белгазпрамбанк» заключыла адпаведнае пагадненне (сець партнёраў). 

1.2. Узнагароджанне па аперацыях, якія здзяйсняюцца з выкарыстаннем аплатнай карткі або яе рэквізітаў  

1.2.1 Зняцце наяўных грашовых сродкаў з выкарсыстаннем аплатнай карткі: У рамках варыянтаў прадукту «Экспрэс-крэдыт», «Аўтакрэдыт», «Кропка растэрміноўкі» 
здзяйсненне расходных аперацый магчыма пры ўмове поўнага пагашэння запазычанасці па 

крэдыце (у выпадку выкарыстання фізічнай асобай уласных грашовых сродкаў). 

1.2.1.1 - у банкаматах ААТ «Белгазпрамбанк» - - н/а  

1.2.1.2 - у ПВГ ААТ «Белгазпрамбанк» (у тым ліку ў 
ПВГ, арганізаваных ААТ «Белгазпрамбанк» у 

аддзяленнях РУП «Белпошта») 

1,5 % ад сумы н/а 
 

1.2.1.3 - у банкаматах і ПВГ іншых банкаў на тэрыторыі 

Рэспублікі Беларусь 
3,5% ад сумы, мін. 2,00 рубля н/а 

 

1.2.1.4 - у банкаматах і ПВГ іншых банкаў за межамі 

Рэспублікі Беларусь 
3,5% ад сумы, мін. 6,00 рублёў н/а 

 

1.2.2 Унясенне наяўных грашовых сродкаў на бягучы 

рахунак з БПК, ажыццёўленае з выкарыстаннем 
аплатнай карткі, эмітаванай да такога рахунку, у 

касе ААТ «Белгазпрамбанк» 

- 

 

1.2.3 Прадстаўленне інфармацыі аб даступнай суме па 

аплатнай картцы ў прыладах іншых банкаў 
3,00 рублі за 1 запыт н/а 

 

1.2.4 Узнагароджанне кліенту за безнаяўныя аперацыі, 

здзейсненыя з выкарыстаннем карткі або яе 

рэквізітаў (cash-back) згодна з раздзелам X 
пераліку 

ўзнагароджанняў 

н/а 
згодна з раздзелам X 

пераліку 

ўзнагароджанняў 

Узнагароджанне выплачваецца ў рамках варыянтаў прадуктаў «Хуткія грошы» і «Карта 

пакупак». 

Памеры ўзнагароджанняў і парадак іх выплаты ўстанаўліваюцца ў адпаведнасці з раздзелам X 
пераліку ўзнагароджанняў. 

У рамках варыянта прадукту «Хуткія грошы» ўзнагароджанне выплачваецца ААТ 

«Белгазпрамбанк» толькі па аперацыях з выкарыстаннем картак Mastercard World у адпаведнасці 
з Раздзелам X пераліку ўзнагароджанняў. 
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Дадатак 2 

Дадатак 2 да Раздзела I пераліку ўзнагароджанняў 

Узнагароджанне па аперацыях, якія здзяйсняюцца з аплатнымі карткамі, эмітаванымі ААТ «Белгазпрамбанк» у рамках прадукту «Разліковыя карткі» 

№ 

Прадукт Разліковыя карткі 

Нататка 

(У выпадку ўтрымання сумы ўзнагароджання з бягучага 
рахунку з БПК, адкрытага ў замежнай валюце, прымяняецца 

курс НБ РБ, устаноўлены на дзень адлюстравання аперацыі 

па такім рахунку) 

Варыянт прадукту Класічная Прэміяльная 

CashAlot 

Страхавы 

партнёр 

Віртуальная 

картка 

Тып асноўнай аплатнай карткі, якая 
эмітуецца 

 

Назва ўзнагароджання 

Mastercard 

Standard, Visa 
Classic 

Mastercard 

Gold, Visa 
Gold 

Mastercard 

World 
Visa Platinum 

Visa Electron, 
Visa Classic, 

Mastercard 

Standard 

Mastercard Gold 

1.1. Узнагароджанне за выпуск аплатнай карткі   

1.1.1 Выпуск асноўнай аплатнай карткі - 
35,00 

рублёў1,2,4 

45,00 

рублёў1,2,4 

135,00 

рублёў2,4,5 
- - - 

Узнагароджанне за выпуск аплатнай карткі збіраецца 

адначасова пры выпуску або перавыпуск аплатнай карткі на 
новы тэрмін. 

Аплатная картка CashAlot выпускаецца толькі ў беларускіх 

рублях. 
Пры атрыманні кліентам аплатнай карткі Visa 

Classic/Mastercard Standard варыянта прадукту «Класічная», 

CashAlot у офісах ААТ «Белгазпрамбанк», выпуск 
ажыццяўляецца без нанясення на нарыхтоўку інфармацыі аб 

трымальніку аплатнай карткі (Instant Issue), за выключэннем 

аплатных картак, выпушчаных на падставе заяўкі кліента , 
аформленай пры дапамозе формы ПДБА. 

Выпуск аплатных картак у рамках варыянта прадукту 

«Страхавы партнёр» ажыццяўляецца ў выпадку звароту ў 
страхавую кампанію, з якой у ААТ «Белгазпрамбанк» 

заключаны адпаведны дагавор, пры надыходзе страхавога 

выпадку. 

Выпуск аплатнай карткі Mastercard Gold у рамках варыянта 

прадукту «Віртуальная картка» ажыццяўляецца без 

выкарыстання нарыхтоўкі аплатнай карткі на падставе заяўкі, 
аформленай з выкарыстаннем форм ПДБА для фізічных асоб. 

Узнагароджанне згодна з п.п. 1.1.2 сапраўднага дадатку да 

пераліку ўзнагароджанняў пры выпуску аплатнай карткі 
«Віртуальная картка» збіраецца ў выпадку, калі ўжо 

выпушчана асноўная аплатная картка «Віртуальная картка» ў 

той жа замежнай валюце або беларускіх рублях. 
Выпуск аплатнай карткі Mastercard World ў беларускіх рублях 

ажыццяўляецца без спагнання ўзнагароджання, у выпадку 

афармлення аплатнай карткі ў офісах ААТ «Белгазпрамбанк» 
з мэтай атрымання пенсіі (дапамогі) у ААТ «Белгазпрамбанк» 

(бягучы рахунак з БПК, доступ да якога забяспечваецца пры 

выкарыстанні аплатнай карткі Mastercard World, павінен быць 
паказаны ў заяве на пералік пенсіі (дапамогі) на рахунак 

фізічнай асобы, адкрыты ў ААТ «Белгазпрамбанк»). 

1.1.2 
Выпуск другой (і наступнай) асноўнай 

аплатнай карткі 
22,00 рублі3 

35,00 

рублёў2,4 
45,00 рублёў4 

135,00 

рублёў2,4,5 
н/а н/а 10,00 рублёў 

1.1.3 
Дадатковая плата за выпуск аплатнай 

карткі ў валюце злотыя 
11,00 рублёў - - - н/а н/а н/а 

Узнагароджанне збіраецца дадаткова да ўзнагароджання, 
названага ў п.п. 1.1.1., 1.1.2. Дадатку 2 да Раздзела I пераліку 

ўзнагароджанняў. 

1.1.4 
Выпуск аплатнай карткі ў якасці 

дадатковай 
22,00 рублі 35,00 рублёў 45,00 рублёў 135,00 рублёў - н/а н/а 

У якасці дадатковай можа эмітавацца аплатная картка таго ж 

класа, што і асноўная, або ніжэй (за ўзнагароджанне, 
прадугледжанае для адпаведнага тыпу аплатнай карткі). 

У рамках варыянта прадукту «Віртуальная картка» 

ажыццяўляецца выпуск дадатковай аплатнай карткі з 
1.1.5 

Выпуск другой (і наступнай па ліку) 
аплатнай карткі ў якасці дадатковай 

 22,00 рублі  35,00 рублёў  45,00 рублёў 
 135,00 
рублёў 

22,00 рублі н/а н/а 
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выкарыстаннем нарыхтоўкі аплатнай карткі адпаведнага тыпу 

аплатнай карткі або «CashAlot». 

Узнагароджанне за выпуск аплатнай карткі збіраецца 
адначасова пры выпуску або перавыпуск аплатнай карткі на 

новы тэрмін. 

Аплатная картка CashAlot выпускаецца толькі ў беларускіх 
рублях. 

Аплатная картка CashAlot у якасці дадатковай выпускаецца да 

аплатных карткак, эмітаваных у рамках прадукту «Разліковыя 
карткі». 

1.1.6 

Узнагароджанне за наведванне ВІП-

залаў аэрапортаў з выкарыстаннем карты 

Priority Pass 

н/а 

75,00 рублёў 

за кожнае 

наведванне 

н/а н/а н/а 

Карта Priority Pass выпускаецца толькі трымальнікам 

разліковай аплатнай карткі Visa Platinum. 
Узнагароджанне збіраецца за наведванне трымальнікам і яго 

гасцямі ВІП-залаў аэрапортаў (за кожнага наведвальніка па 

карце). Узнагароджанне за выпуск і абслугоўванне карты 
Priority Pass на працягу тэрміну яе дзеяння не збіраецца. 

1.2. Узнагароджанне па аперацыях, якія здзяйсняюцца з выкарыстаннем аплатнай карткі або яе рэквізітаў   

1.2.1 Зняцце наяўных грашовых сродкаў з аплатнай карткі:   

1.2.1.1 

- у банкаматах ААТ «Белгазпрамбанк», у 

банкаматах «Газпрамбанк» 
(Акцыянернае таварыства), ЗАТ 

«МТБанк» і ААТ «Белаграпрамбанк» 

- -6 

 

1.2.1.2 - у ПВГ ААТ «Белгазпрамбанк» - -  

1.2.1.3 
- у ПВГ, арганізаваных ААТ 
«Белгазпрамбанк» у аддзяленнях РУП 

«Белпошта» 

1,5 % ад сумы н/а 
 

1.2.1.4 - у банкаматах і ПВГ іншых банкаў на 
тэрыторыі Рэспублікі Беларусь (у 

залежнасці ад тыпу аплатнай карткі): 

 
3,5% ад 

сумы, мін. 

2,00 рублі 3,5% ад 

сумы, мін. 

2,00 рублі 

3,0% ад сумы, 
мін. 2,00 рублі6 

 

- Visa Electron / Mastercard Standard / Visa 

Classic / Mastercard World 
3,5% ад сумы, мін. 2,00 рублі 

- Mastercard Gold / Visa Gold 3,0% ад сумы, мін. 2,00 рублі 

- Visa Platinum 2% ад сумы, мін. 2,00 рублі 

1.2.1.4 - у банкаматах і ПВГ іншых банкаў за 

межамі Рэспублікі Беларусь (у 
залежнасці ад тыпу аплатнай карткі): 

 

3,5% ад 

сумы, мін. 
6,00 рублёў 3,5% ад 

сумы, мін. 

6,00 рублёў 

3,0% ад сумы, 

мін. 6,00 
рублёў6 

 

- Visa Electron / Mastercard Standard / Visa 

Classic / Mastercard World 
3,5% ад сумы, мін. 6,00 рублёў 

- Mastercard Gold / Visa Gold 3,0% ад сумы, мін. 6,00 рублёў  

- Visa Platinum 2% ад сумы, мін. 6,00 рублёў 

1.2.2 Унясенне наяўных грашовых сродкаў на 

бягучы рахунак з БПК, ажыццёўленае з 

выкарыстаннем аплатнай карткі, 
эмітаванай да такога рахунку, у касе ААТ 

«Белгазпрамбанк» 

- - - н/а 

 

1.2.3 
Прадстаўленне інфармацыі аб даступнай 
суме па аплатнай картцы ў прыладах 

іншых банкаў 

3,00 рублі за 1 запыт 
3,00 рублі за 1 

запыт6 

 

1.2.4 

Узнагароджанне кліенту за безнаяўныя 

аперацыі, здзейсненыя з выкарыстаннем 
аплатнай карткі або яе рэквізітаў (cash-

н/а 

згодна з 

раздзелам X 
пераліку 

н/а 

згодна з 

раздзелам X 
пераліку 

н/а н/а 

Памеры ўзнагароджанняў і парадак іх выплаты 

ўстанаўліваюцца ў адпаведнасці з раздзелам X пераліку 
ўзнагароджанняў. 
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back) ўзнагароджа

нняў 

ўзнагароджа

нняў 

Нататка: 
1Узнагароджанне згодна з п.п. 1.1.1 сапраўднага дадатку да пераліку ўзнагароджанняў не збіраецца па разліковых картках Mastercard Gold, Visa Gold, эмітуемых фізічным асобам: 

- якія маюць статус VIР-кліента, значнага кліента ў ААТ «Белгазпрамбанк»; 

- размясцілі ўклад у ААТ «Белгазпрамбанк» на суму не менш чым 50 000 даляраў ЗША (у эквіваленце па курсе НБ РБ на дату афармлення заявы-анкеты на выпуск аплатнай карткі ў офісе ААТ «Белгазпрамбанк»). Наяўнасць 
укладу, які адпавядае названым умовам (незалежна ад колькасці такіх укладаў у аднолькавай валюце) дае права на выпуск адной аплатнай карткі ў валюце ўкладу. 
2Выпуск новай аплатнай карткі на падставе заяўкі, аформленай з выкарыстаннем формы ПДБА для фізічных асоб, ажыццяўляецца ААТ «Белгазпрамбанк» пры ўмове папярэдняй аплаты кліентам узнагароджання за выпуск. Пры 

гэтым узнагароджанне згодна з п.п. 1.1.1, 1.1.2. сапраўднага дадатку да пераліку ўзнагароджанняў збіраецца ў памеры 75% ад прадугледжанага названым падпунктам на момант выплаты ўзнагароджання. 
3Узнагароджанне згодна з п.п. 1.1.2 сапраўднага дадатку да пераліку ўзнагароджанняў збіраецца за выпуск другой (і наступнай) асноўнай дзеючай аплатнай карткі Visa Classic/Mastercard Standard: 

- у беларускіх рублях, калі першая асноўная дзеючая аплатная картка Visa Classic/Mastercard Standard/Visa Bonus «Разам з намi» выпушчаная ў беларускіх рублях; 

- у замежнай валюце, калі першая асноўная дзеючая аплатная картка Visa Classic/Mastercard Standard выпушчана ў той жа замежнай валюце. 
Асноўныя дзеючыя аплатныя карткі Visa Classic/Mastercard Standard, раней эмітаваных без выплаты ўзнагароджання за выпуск і абслугоўванне ў рамках праграм «Карта ўкладчыка», «Зарплатны бонус» (на імя трэцяй асобы) 

прыраўноўваюцца да асноўнай дзеючай аплатнай карткі «Класічная» Visa Classic/Mastercard Standard. 
4Пры афармленні ў перыяд з 01.02.2018 г. асноўных разліковых прэміяльных аплатных картак у беларускіх рублях з тэрмінам дзеяння 5 гадоў у офісах банка і на падставе заяўкі, аформленай з выкарыстаннем формы ПДБА для 
фізічных асоб, выпуск ажыццяўляецца са спагнаннем узнагароджання згодна з п.п. 1.1.1., 1.1.2. сапраўднага дадатку да пераліку ўзнагароджанняў у памеры:  

40% ад прадугледжанага названым падпунктам на момант выплаты ўзнагароджання. 

Пры выпуску аплатнай карткі ў беларускіх рублях на падставе заяўкі, аформленай з выкарыстаннем формы ПДБА для фізічных асоб, не прымяняюцца ўмовы нататкі 2 сапраўднага дадатку да пераліку ўзнагароджанняў. 
5Пры афармленні асноўнай разліковай прэміяльнай аплатнай карткі Visa Platinum у офісах банка выпуск ажыццяўляецца са спагнаннем узнагароджання згодна з п.п. 1.1.1., 1.1.2. сапраўднага дадатку да пераліку ўзнагароджанняў 

у памеры 60% ад прадугледжанага названым падпунктам на момант выплаты ўзнагароджання, пры наяўнасці дзеючай (актыўнай) на імя фізічнай асобы асноўнай разліковай карткі UnionPay Platinum у беларускіх рублях або любой 

замежнай валюце. Карта Priority Pass пры гэтым не выпускаецца. 
6Зняцце наяўных грашовых сродкаў з аплатнай карткі, эмітаванай у рамках варыянта прадукту «Віртуальная картка», магчыма ў выпадку прадстаўлення такой тэхнічнай магчымасці ўладальнікам прылады з выкарыстаннем 

бескантактавых тэхналогій. 
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Дадатак 3 

Дадатак 3 да Раздзела I пераліку ўзнагароджанняў 

Узнагароджанне па аперацыях, якія здзяйсняюцца з аплатнымі карткамі, эмітаванымі ААТ «Белгазпрамбанк» у рамках прадукту «Зарплатныя карткі». 

№ 

Прадукт Зарплатныя карткі Нататка 

(У выпадку ўтрымання сумы ўзнагароджання з бягучага рахунку з БПК, 

адкрытага ў замежнай валюце, прымяняецца курс НБ РБ, устаноўлены на дзень 
адлюстравання аперацыі па такім рахунку) 

Варыянт прадукту 

 
Назва ўзнагароджання 

Зарплатная картка, 

Мэтавая 
зарплатная картка 

Зарплатная 

картка+ 

Зарплатная 

картка Free Cash 

1.1. Узнагароджанне за выпуск аплатнай карткі  

1.1.1 Выпуск асноўнай аплатнай карткі:    Узнагароджанне за выпуск аплатнай карткі збіраецца адначасова пры выпуску або 

перавыпуск аплатнай карткі на новы тэрмін. Аплатныя карткі CashAlot 
выпускаюцца толькі ў беларускіх рублях. 

Зарплатныя карткі Mastercard Gold, Visa Gold у рамках дагавораў на пералік 

трымальнікам картак заработнай платы і іншых грашовых сродкаў выпускаюцца 
без збірання ўзнагароджання за выпуск ці перавыпуск аплатнай карткі на новы 

тэрмін: 

- асобам кіруючага складу (кіраўнік, намеснік кіраўніка і галоўны бухгалтар) 
юрыдычных асоб, якія абслугоўваюцца ў ААТ «Белгазпрамбанк»; 

- удзельнікам (уласнікам) юрыдычных асоб, якія абслугоўваюцца ААТ 

«Белгазпрамбанк», з доляй удзелу ў статутным фондзе не менш за 5%; 
- фізічным асобам, якія з'яўляюцца індывідуальнымі прадпрымальнікамі, якія 

ажыццяўляюць кіраванне юрыдычнымі асобамі, якія абслугоўваюцца ў ААТ 

«Белгазпрамбанк». 
Зарплатныя карткі Visa Platinum у рамках дагавораў на пералік трымальнікам 

картак заработнай платы і іншых грашовых сродкаў выпускаюцца без збірання 

ўзнагароджання за выпуск ці перавыпуск аплатнай карткі на новы тэрмін (пры 
ўмове, што юрыдычная асоба знаходзіцца на пакеце разлікова-касавага 

абслугоўвання, умовамі якога прадугледжаны бясплатны выпуск зарплатных 

картак Visa Platinum): 

- асобам кіруючага складу (кіраўнік, намеснік кіраўніка і галоўны бухгалтар) 

юрыдычных асоб; 

- удзельнікам (уласнікам) юрыдычных асоб, з доляй удзелу ў статутным фондзе не 
менш за 5%; 

- фізічным асобам, якія з'яўляюцца індывідуальнымі прадпрымальнікамі, якія 

ажыццяўляюць кіраванне юрыдычнымі асобамі. 
Зарплатныя карткі Mastercard World па варыянце прадукту «Зарплатныя 

карткі» ў рамках дагавораў на пералік трымальнікам картак заработнай платы 

і іншых грашовых сродкаў выпускаюцца без збірання ўзнагароджання за выпуск ці 
перавыпуск аплатнай карткі на новы тэрмін, калі дадзеная ўмова прадугледжана 

дагаворам на пералік трымальнікам картак заработнай платы і іншых грашовых 

сродкаў. 

- Mastercard Standard / Visa Classic/ CashAlot - - - 

- БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ - н/а н/а 

- Mastercard Gold / Visa Gold 35,00 рублёў 35,00 рублёў 35,00 рублёў 

- Mastercard World 45,00 рублёў - 45,00 рублёў 

- Visa Platinum 135,00 рублёў 135,00 рублёў 135,00 рублёў 

- Mastercard Black Edition 400,00 рублёў 400,00 рублёў 400,00 рублёў 

    

1.1.2 Выпуск і гадавое абслугоўванне асноўнай аплатнай карткі пры 

перадаплаце за поўны год абслугоўвання: 

- Visa Infinite 

770,00 рублёў  

1.1.3 Выпуск аплатнай карткі ў якасці дадатковай:  У якасці дадатковай можа эмітавацца аплатная картка таго ж класа, што і асноўная, 

або ніжэй (за ўзнагароджанне, прадугледжанае для адпаведнага тыпу карткі). 

Узнагароджанне за выпуск аплатнай карткі збіраецца адначасова пры выпуску або 
перавыпуск аплатнай карткі на новы тэрмін. 

Аплатныя карткі CashAlot выпускаюцца толькі ў беларускіх рублях. Зарплатныя 

карткі UnionPay Platinum у рамках дагавораў на пералік трымальнікам картак 
заработнай платы і іншых грашовых сродкаў выпускаюцца ў якасці дадатковай 

толькі: 

- асобам кіруючага складу (кіраўнік, намеснік кіраўніка і галоўны бухгалтар) 

- UnionPay Classic - - - 

- UnionPay Classic (другая і наступная дадатковая) 10,00 рублёў 10,00 рублёў 10,00 рублёў 

- Mastercard Standard / Visa Classic 10,00 рублёў 10,00 рублёў 10,00 рублёў 

- CashAlot - - - 

- CashAlot (другая і наступная дадатковая) 10,00 рублёў 10,00 рублёў 10,00 рублёў 

- БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ 10,00 рублёў н/а н/а 

- Mastercard Gold / Visa Gold 35,00 рублёў 35,00 рублёў 35,00 рублёў 

- Mastercard World 45,00 рублёў 45,00 рублёў 45,00 рублёў 
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- Visa Platinum 135,00 рублёў 135,00 рублёў 135,00 рублёў юрыдычных асоб; 

- удзельнікам (уласнікам) юрыдычных асоб, з доляй удзелу ў статутным фондзе не 

менш за 5%; 
- фізічным асобам, якія з'яўляюцца індывідуальнымі прадпрымальнікамі, якія 

ажыццяўляюць кіраванне юрыдычнымі асобамі. 

Плацежныя карткі аплатнай сістэмы UnionPay недаступныя для здзяйснення 
аперацый на інтэрнэт-рэсурсах, за выключэннем аперацый у формах ПДБА. 

- UnionPay Platinum - - - 

- Mastercard Black Edition 400,00 рублёў 400,00 рублёў 400,00 рублёў 

1.1.4 
Узнагароджанне за наведванне ВІП-залаў аэрапортаў з выкарыстаннем 

карты Priority Pass 
75,00 рублёў за кожнае наведванне 

Карта Priority Pass выпускаецца толькі трымальнікам Зарплатнай карткі Visa 

Platinum, UnionPay Platinum, Visa Infinite. 
Для трымальнікаў аплатнай карткі Visa Platinum, UnionPay Platinum: 

- узнагароджанне збіраецца за наведванне трымальнікам і яго гасцямі ВІП-залаў 

аэрапортаў (за кожнага наведвальніка па карце). 
Для трымальнікаў аплатнай карткі Visa Infinite: 

- узнагароджанне збіраецца за наведванне трымальнікам і яго гасцямі ВІП-залаў 

аэрапортаў (за кожнага наведвальніка па карце), пачынаючы з 5-га наведвання ў 
каляндарным годзе. 

Узнагароджанне за выпуск і абслугоўванне карты Priority Pass на працягу тэрміну 

яе дзеяння не збіраецца. 
У выпадку выпуску аплатнай карткі UnionPay Platinum карта Priority Pass не 

выпускаецца пры наяўнасці аплатнай карткі Visa Platinum. 

1.2. Узнагароджанне па аперацыях, якія здзяйсняюцца з выкарыстаннем аплатнай карткі або яе рэквізітаў  

1.2.1. Зняцце наяўных грашовых сродкаў з аплатнай карткі:  

1.2.1.1 - у ПВГ і банкаматах ААТ «Белгазпрамбанк», у банкаматах 
«Газпрамбанк» (Акцыянернае таварыства), ЗАТ «МТБанк» і ААТ 

«Белаграпрамбанк» 

- 

У ПВГ і банкаматах ЗАТ «МТБанк» і ААТ «Белаграпрамбанк» выдача наяўных 
грашовых сродкаў з выкарыстаннем аплатных картак UnionPay не ажыццяўляецца. 

Плата за зняцце наяўных грашовых сродкаў з выкарыстаннем плацежных картак 
UnionPay Classic/ UnionPay Platinum у банкаматах ЗАТ «МТБанк», ААТ 

«Белаграпрамбанк» і з выкарыстаннем плацежных картак БЕЛКАРТ-

СТАНДАРТ/БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ у банкаматах ЗАТ «МТБанк» збіраецца ў 
адпаведнасці з п.п.1.2.1.3 Дадатку 3 да Раздзела I сапраўднага пераліку 

ўзнагароджанняў.  

1.2.1.2 - у ПВГ, арганізаваных ААТ «Белгазпрамбанк» у аддзяленнях РУП 

«Белпошта» 1,5 % ад сумы 

У ПВГ, арганізаваных ААТ «Белгазпрамбанк» у аддзяленнях РУП «Белпошта», 

выдача наяўных грашовых сродкаў з выкарыстаннем аплатных картак UnionPay не 
ажыццяўляецца. 

1.2.1.3 - у банкаматах і ПВГ іншых банкаў на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь:  3% ад сумы, мін. 

2,00 рублi 

Па варыянце прадукту «Зарплатная картка Free Cash» узнагароджанне збіраецца: 

- пры зняцці наяўных грашовых сродкаў за межамі Рэспублікі Беларусь за кошт 
уласных сродкаў і за кошт сродкаў крэдыту ў форме авердрафту; 

- на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь толькі па аперацыях зняцця наяўных грашовых 

сродкаў, прадастаўленых за кошт сродкаў крэдыту ў форме авердрафту. 
У ПВГ іншых банкаў выдача наяўных грашовых сродкаў з выкарыстаннем 

аплатных картак UnionPay не ажыццяўляецца. 

аплатныя карткі аплатных сістэм Mastercard/ Visa/ UnionPay/ БЕЛКАРТ:   

- Maestro / Visa Electron / Mastercard Standard / Visa Classic / БЕЛКАРТ- 

СТАНДАРТ / БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ / Visa Bonus «Разам з намi»/ 

Mastercard World / CashAlot 

3,5% ад сумы, мін.2,00 рублi  

- Mastercard Gold / Visa Gold 3% ад сумы, мін.2,00 рублi  

- Visa Platinum, Visa Infinite, Mastercard Black Edition 2% ад сумы, мін.2,00 рублi  

- UnionPay Classic 3,5% ад сумы, мін. 4,00 рублі  

- UnionPay Platinum 2% ад сумы, мін. 4,00 рублі  

   

- у банкаматах і ПВГ іншых банкаў за межамі Рэспублікі Беларусь:   3% ад сумы, мін. 

6,00 рублёў 

аплатныя карткі аплатнай сістэмы Mastercard/ Visa/ UnionPay/БЕЛКАРТ:   

- Maestro / Visa Electron / Mastercard Standard / Visa Classic / Visa Bonus 
«Разам з намi»/ Mastercard World / CashAlot/ БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ 

3,5% ад сумы, мін. 6,00 рублёў  

- Mastercard Gold / Visa Gold 3% ад сумы, мін. 6,00 рублёў  

- Visa Platinum, Visa Infinite, Mastercard Black Edition 2% ад сумы, мін. 6,00 рублёў  
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- UnionPay Classic 3,5% ад сумы, мін. 4,00 рублі  

- UnionPay Platinum 2% ад сумы, мін. 4,00 рублі  

   

1.2.2 Унясенне наяўных грашовых сродкаў на бягучы рахунак з БПК, 
ажыццёўленае з выкарыстаннем аплатнай карткі, эмітаванай да такога 

рахунку, у касе ААТ «Белгазпрамбанк» 

-  

1.2.3 Прадстаўленне інфармацыі аб даступнай суме па аплатнай картцы ў 

прыладах іншых банкаў 

3,00 рублі за 1 запыт  

1.2.4 Узнагароджанне кліенту за безнаяўныя аперацыі, здзейсненыя з 

выкарыстаннем аплатнай карткі Mastercard World, CashAlot, UnionPay 

Classic або UnionPay Platinum або яе рэквізітаў (cash-back) 

згодна з раздзелам X пераліку ўзнагароджанняў Памеры ўзнагароджанняў і парадак іх выплаты ўстанаўліваюцца ў адпаведнасці з 

раздзелам X пераліку ўзнагароджанняў. 

1.3. Пакет дадатковых аплатных картак «Зарплатны бонус»: Узнагароджанне за выпуск дадатковых аплатных картак, які ажыццяўляецца ў 
рамках пакета аплатных картак «Зарплатны бонус», не збіраецца. 

1.3.1 Выпуск аплатнай карткі Mastercard Standard/Visa Classic, эмітаванай на 

імя трэцяй асобы (у якасці дадатковай аплатнай карткі да зарплатнай 
карткі) 

1 шт. 

 

1.3.2 Выпуск аплатнай карткі Mastercard Standard/Visa Classic, эмітаванай на 

імя непаўналетняга дзіцяці ва ўзросце да 18 гадоў (у якасці дадатковай 

аплатнай карткі да зарплатнай карткі), законным прадстаўніком якіх 
з'яўляецца трымальнік асноўнай зарплатнай карткі 

1 шт. на кожнага непаўналетняга дзіцяці 
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П.П. НАЗВА ПАСЛУГІ/АПЕРАЦЫІ ПАМЕР УЗНАГАРОДЖАННЯ 

НАТАТКА 

(У выпадку ўтрымання сумы ўзнагароджання з рахунку, адкрытага ў замежнай 

валюце, прымяняецца курс НБ РБ, устаноўлены на дзень адлюстравання аперацыі 

па рахунку) 

Раздзел II. РАЗЛІКОВА-КАСАВАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ ФІЗІЧНЫХ АСОБ, СУПРАВАДЖЭННЕ РАЗЛІКОВЫХ І КРЭДЫТНЫХ АПЕРАЦЫЙ 1 

2.1. АЖЫЦЦЯЎЛЕННЕ РАЗЛІКАЎ З РАХУНКАЎ ФІЗІЧНЫХ АСОБ (БЯГУЧЫЯ РАХУНКІ З БПК, ДАБРАЧЫННЫЯ, РАХУНКІ ПА ЎЛІКАМ УКЛАДУ), А ТАКСАМА БЕЗ АДКРЫЦЦЯ РАХУНКІ 

2.1.1. Залічэнне на бягучы рахунак з БПК грашовых сродкаў, якія паступілі ў безнаяўным 
парадку: 

  

2.1.1.1. Залічэнне грашовых сродкаў у безнаяўным парадку на бягучы рахунак з БПК:  Узнагароджанне не збіраецца пры залічэнні на рахунак: 

- грашовых сродкаў пры пералічэнні з укладаў (у тым ліку працэнтаў) і бягучых рахункаў з 

БПК, бягучых рахункаў ДБА, бягучых рахункаў «Класічны», бягучых рахункаў «Дэпазіт», 
адкрытых у ААТ «Белгазпрамбанк» на імя той жа фiзiчнай асобы; 

- грашовых сродкаў з рахунку па ўліку крэдыту, прадстаўленага фiзiчнай асобе ў ААТ 

«Белгазпрамбанк»; 

- грашовых сродкаў, атрыманых у выніку валютна-абменнай аперацыі, якая 

ажыццяўляецца ў рамках адной фізічнай асобы; 

- грашовых сродкаў з рахунку гарантыйнага дэпазіту, адкрытага ў ААТ «Белгазпрамбанк», 
у якасці вяртання гарантыйнага дэпазіту грошай; 

- грашовых сродкаў пры выплаце даходу па аблігацыях, эмітаваных ААТ 

«Белгазпрамбанк», а таксама пры пагашэнні дадзеных аблігацый; 
- грашовых сродкаў пры выкананні судовага рашэння, вынесенага на карысць ААТ 

«Белгазпрамбанк»; 

- грашовых сродкаў з рахункаў Міжнароднага дабрачыннага фонду дапамогі дзецям 
«Шанц» у якасці аказанай дабрачыннай дапамогі; 

- сум плацяжоў, якія выплачваюцца аўтарам праектаў пляцоўкі ulej.by; 
- грашовых сродкаў у рамках дагавора брокерскага абслугоўвання фізічных асоб, 

заключанага з ААТ «Белгазпрамбанк», у тым ліку пры выплаце даходу па каштоўных 

паперах і сродкаў, якія паступілі пры пагашэнні каштоўных папер; 
- грашовых сродкаў па здзелках з каштоўнымі паперамі, заключаных на неарганізаваным 

рынку, у выпадку, калі ААТ «Белгазпрамбанк» з'яўляецца бокам па здзелцы, у тым ліку пры 

выплаце даходу па каштоўных паперах і сродкаў, якія паступілі пры пагашэнні каштоўных 
папер; 

- грашовых сродкаў у рамках выканання ААТ «Белгазпрамбанк» сваіх абавязацельстваў па 

заключаных з фізічнай асобай здзелках з вытворнымі інструментамі; 
- грашовых сродкаў, пералічаных на рахунак фізічнай асобы юрыдычнай асобай 

(індывідуальным прадпрымальнікам) у рамках заключаных з ААТ «Белгазпрамбанк» 

дамоваў, якія прадугледжваюць выплату юрыдычнай асобай (індывідуальным 
прадпрымальнікам) ААТ «Белгазпрамбанк» ўзнагароджання за залічэнне грашовых 

сродкаў на рахунак фізічнай асобы »; 

- грашовых сродкаў пры выкананні дагавора аб аказанні паслуг у рамках банкаўскага 
прадукту «Гарантаваны разлік»; 

- грашовых сродкаў, якія знаходзяцца ў даверным кіраванні, пры іх частковым (поўным) 

адабранні (вывадзе), а таксама вяртанні пры спыненні давернага кіравання; 
- грашовых сродкаў, пералічаных фiзiчнай асобе ў рамках удзелу ў маркетынгавых 

мерапрыемствах (рэкламных гульнях, акцыях, матывацыйных праграмах, конкурсах і 

іншых мерапрыемствах), у якіх ААТ «Белгазпрамбанк» выступае арганізатарам або 
зацікаўленай асобай; 

- грашовых сродкаў, пералічаных на рахунак фізічнай асобы ў рамках дамоваў аб выплаце 

пенсій (дапамог) на рахункі ў ААТ «Белгазпрамбанк». 

- у нацыянальнай валюце 0,5% ад сумы, макс. 50,00 рублёў  

- у замежнай валюце 0,5% ад сумы 

 
 

 

2.1.1.2. Залічэнне грашовых сродкаў, якія паступілі на бягучы рахунак з БПК з 
выкарыстаннем АІС «Разлік» 

-  

2.1.2. Перавод грашовых сродкаў з рахунку фізічнай асобы (бягучага рахунку з БПК,  Узнагароджанне не збіраецца: 
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рахункі па ўліку ўкладу, дабрачыннага), а таксама перавод без адкрыцця рахунку 

па даручэнні фізічнай асобы (калі іншае не прадугледжана дагаворам, падпісаным 

паміж ААТ «Белгазпрамбанк» і бенефіцыярам) 
 

- па пераводах фізічных асоб, у тым ліку зарэгістраваных у якасці індывідуальных 

прадпрымальнікаў, пры выплаце падаткаў, збораў, іншых абавязковых плацяжоў у 

рэспубліканскі і мясцовыя бюджэты, у тым ліку ў дзяржаўныя мэтавыя бюджэтныя фонды, 
а таксама пры выплаце абавязковых плацяжоў у Фонд сацыяльнай абароны насельніцтва 

Міністэрства працы і сацыяльнай абароны; 

- па пераводах з рахункаў фізічных асоб на рахункі, адкрытыя ў ААТ «Белгазпрамбанк» на 
імя той жа фiзiчнай асобы; 

- па пераводах фізічных асоб грашовых сродкаў, якія паступілі ў іх адрас для выплаты без 

адкрыцця рахунка, на дабрачынныя рахункі, адкрытыя ў ААТ «Белгазпрамбанк» на імя той 
жа фізічнай асобы; 

- па пераводах нацыянальнай валюты, атрыманай фiзiчнай асобай у вынiку ажыццяўлення 

валютна-абменнай аперацыі; 
- па пераводах грашовых сродкаў на банкаўскія рахункі ў сістэме ААТ «Белгазпрамбанк»; 

- па пераводах з бягучых рахункаў з БПК па даручэнні кліента, названага ў крэдытным 

дагаворы, у рамках варыянтаў прадукту «Аўтакрэдыт», «Кропка растэрміноўкі», які 
ажыццяўляецца за кошт пазыковых сродкаў; 

- па пераводах з бягучых рахункаў з БПК у рамках варыянтаў прадукту «Хуткія грошы», 

«Наш кліент», «Суперкрэдытка», «Пад патрэбы» ў кошт пагашэння запазычанасці 
ўладальнікаў дадзеных бягучых рахункаў з БПК па крэдытным дагаворы, заключаным у 

іншым банку Рэспублікі Беларусь; 

- па пераводах з бягучых рахункаў з БПК, якiя ажыццяўляюцца за кошт грашовых сродкаў, 
якія паступілі з рахункаў Міжнароднага дабрачыннага фонду дапамогі дзецям «Шанц» у 

якасці аказанай дабрачыннай дапамогі; 

- па пераводах грашовых сродкаў пры выкананні дагавора аб аказанні паслуг у рамках 
банкаўскага прадукту «Гарантаваны разлік». 

 
У рамках варыянтаў прадукту «Экспрэс-крэдыт», «Аўтакрэдыт», «Кропка растэрміноўкі» 

здзяйсненне расходных аперацый магчыма: 

- за кошт уласных грашовых сродкаў пры ўмове поўнага пагашэння запазычанасці па 
крэдыце; 

- за кошт пазыковых грашовых сродкаў толькі аперацый пераводу па рэквізітах, названых 

у крэдытным дагаворы. 
У рамках варыянта прадукту «Карта пакупак» аперацыя не ажыццяўляецца. 

- у нацыянальнай валюце 2% ад сумы, мін. 3,00 рублі, 

макс.100,00 рублёў 

- у СКВ 0,5% ад сумы, мін. 65,00 рублёў, макс. 
220,00 рублёў 

- у АКВ 0,5% ад сумы, мін. 50,00 рублёў, макс. 

200,00 рублёў 

2.1.3. Дадатковая плата па банкаўскіх пераводах у доларах ЗША з гарантаваным 

атрыманнем бенефіцыярам поўнай сумы пераводу пры пераводзе грашовых 

сродкаў за межы Рэспублікі Беларусь (паслуга не прадастаўляецца ў выпадку 
пераводу грашовых сродкаў у адрас бенефіцыяраў, якія абслугоўваюцца ў банках 

ЗША) 

95,00 рублёў Узнагароджанне збіраецца дадаткова да ўзнагароджання, названага ў п.п. 2.1.2. Раздзела II. 

Пераліку ўзнагароджанняў. 

Узнагароджанне не збіраецца пры ажыццяўленні пераводаў грашовых сродкаў, якія 
паступілі з рахункаў Міжнароднага дабрачыннага фонду дапамогі дзецям «Шанц» у якасці 

аказанай дабрачыннай дапамогі. 

2.1.4. Ануляванне аплатнага даручэння, змяненне і/або дадатак аплатных рэквізітаў, 
правядзенне расследавання па адпраўленым аплатным даручэнні па запыце 

кліента: 

  

- у СКВ 175,00 рублёў 

- у АКВ 95,00 рублёў 

2.1.5. Перавод па сістэме «Юністрым» грашовых сродкаў па даручэнні фізічнай асобы на 
карысць бенефіцыяра 

У адпаведнасці з тарыфамі сістэмы Звесткі пра тарыфы сістэмы грашовых перакладаў «Юністрым» даступныя на афіцыйным 
сайце сістэмы www.unistream.ru. 

2.1.6. Разгляд заявы кліента аб памылковым плацяжы, здзейсненым наяўнымі грашовымі 

сродкамі, пададзенай кліентам з мэтай адмены плацяжу ці яго накіравання па новых 
рэквізітах (калі памылка адбылася не па віне банка) 

10,00 рублёў за кожны плацёж Не ўжываецца пры разглядзе заяў аб памылковым плацяжы па дагаворах, заключаных у 

рамках праекта DELAY. 

2.1.7. Аказанне паслуг у рамках банкаўскага прадукту «Гарантаваны разлік» 0,5% ад сумы грашовых сродкаў, 

перададзеных ААТ «Белгазпрамбанк» 

для ажыццяўлення пераводу грашовых 
сродкаў у адпаведнасці з дагаворам аб 

У выпадку, калі для ажыццяўлення пераводу грашовых сродкаў перадаецца замежная 

валюта, узнагароджанне выплачваецца ў беларускіх рублях па курсе НБ РБ на дзень аплаты. 

У выпадку вяртання грашовых сродкаў на рахунак кліента ўзнагароджанне ўсталёўваецца 
ў памеры 100,00 рублёў. 

http://www.unistream.ru/
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аказанні паслуг у рамках банкаўскага 

прадукту «Гарантаваны разлік», мін. 

100,00 рублёў, макс. 500,00 рублёў 

Пералік дакументаў, якія прадстаўляюцца ў ААТ «Белгазпрамбанк» для ажыццяўлення 

пераводу грашовых сродкаў, усталёўваецца дагаворам аб аказанні паслуг у рамках 

банкаўскага прадукту «Гарантаваны разлік». 

2.2. КАСАВАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ ФІЗІЧНЫХ АСОБ (АПЕРАЦЫІ ПА РАХУНКАХ І БЕЗ АДКРЫЦЦЯ РАХУНКУ) 

2.2.1. Прыём, пералік наяўных грашовых сродкаў:  Узнагароджанне збіраецца толькі па аперацыях у касе ААТ «Белгазпрамбанк». 

2.2.1.1. - пры залічэнні на бягучы рахунак з БПК, адкрыты ў рамках варыянта прадукту 

«Зарплатная картка Free Cash+» 

3% ад сумы, мін. 3,00 рубля  

2.2.1.2. - пры залiчэннi на бягучы рахунак з БПК, адкрыты ў рамках прадукту «Разліковыя 
карткі», «Крэдытныя карткі» або «Ашчадныя карткі» 

-  

2.2.2. Выдача наяўных грашовых сродкаў з рахунку фізічнай асобы, а таксама грашовых сродкаў, якія паступілі ў безнаяўным 

парадку без адкрыцця рахунку 

Узнагароджанне не збіраецца: 

- па бягучых рахунках з БПК, адкрытым у рамках прадукту «Зарплатныя карткі» (за 
выключэннем бягучых рахункаў з БПК, адкрытых у рамках варыянту зарплатнага прадукту 

«ЭлІТ» і «Эліт ІП»); 

- пры выплаце імянных пераводаў «Газпромбанк - ЭКСПРЭС». 

2.2.2.1. Выдача наяўных грашовых сродкаў, якія паступілі ў безнаяўным парадку без 
адкрыцця рахунку (калі іншае не прадугледжана дагаворам ААТ «Белгазпрамбанк» 

з адпраўшчыкам грашовых сродкаў): 

  

- у нацыянальнай валюце 2,5% ад сумы, мін. 20,00 рублёў 

- у замежнай валюце 2,5% ад сумы, мін. 25,00 рублёў 

2.2.2.2. Выдача з дабрачыннага рахунку наяўных грашовых сродкаў, якія паступілі на 

рахунак у безнаяўным парадку: 

 Узнагароджанне не збіраецца па рахунках, адкрытых з мэтай збору ахвяраванняў на лячэнне 

і медыцынскую рэабілітацыю. 

- у нацыянальнай валюце 0,5% ад сумы, мін. 3,00 рублі 

- у замежнай валюце 0,5 % ад сумы, мін. 25,00 рублёў 

2.2.2.3. Выдача з наяўных сродкаў з бягучага рахунку з БПК, адкрытага ў рамках прадукту 
«Разліковыя карткі», «Крэдытныя карткі» або «Ашчадныя карткі» у касе ААТ 

«Белгазпрамбанк» 

- Па бягучых рахунках з БПК у рамках прадукту «Крэдытныя карткі» выдача наяўных 
грашовых сродкаў выконваецца толькі ў рамках уласных грашовых сродкаў (без уліку 

прадстаўленага крэдыту). 

2.2.3. Прыём, пералік наяўных грашовых сродкаў ад фізічных асоб з наступным 

пераводам на рахункі юрыдычных асоб, індывідуальных прадпрымальнікаў, 

адкрытыя ў ААТ «Белгазпрамбанк» 

0,2% ад сумы, мін. 3,00 рублі, макс. 

100,00 рублёў 

Узнагароджанне не збіраецца пры прыёме плацяжоў на карысць суб'ектаў гаспадарання, з 

якімі ААТ «Белгазпрамбанк» устаноўлены дагаворныя адносіны на прыём і пералічэнне 

плацяжоў ад фізічных асоб або якія падлучаныя да АІС «Разлік». 

2.2.4. Пералік наяўных грашовых сродкаў пры ажыццяўленні прыёму плацяжоў у касе на 
карысць вытворцаў паслуг 

2,00 рублі за кожны плацёж Узнагароджанне не збіраецца пры ажыццяўленні плацяжоў фізічных асоб, у тым ліку 
зарэгістраваных у якасці індывідуальных прадпрымальнікаў: 

- пры выплаце падаткаў, збораў, іншых абавязковых плацяжоў у рэспубліканскі і мясцовыя 

бюджэты, у тым ліку ў дзяржаўныя мэтавыя бюджэтныя фонды, а таксама пры выплаце 
абавязковых плацяжоў у Фонд сацыяльнай абароны насельніцтва Міністэрства працы і 

сацыяльнай абароны; 

- плацяжоў, якія прымаюцца ў рамках дагавораў на разлікова-касавае абслугоўванне на 
рахункі суб'ектаў гаспадарання, адкрытыя ў ААТ «Белгазпрамбанк», а таксама ў адрас 

Міжнароднага дабрачыннага фонду дапамогі дзецям «Шанц» і ЗАСТ «Кентаўр»; 

- плацяжоў у адрас пастаўшчыкоў тавараў і паслуг, з якімі ў ААТ «Белгазпрамбанк» 
заключаны адпаведныя дагаворы. 

2.2.5. Валютна-абменныя аперацыі з удзелам фізічных асоб:   

2.2.5.1. Замена наяўнай замежнай валюты, якая знімаецца з абарачэння, але прамаецца да 

абмену, а таксама зношанай, пашкоджанай на аплатныя грашовыя знакі той жа 
замежнай валюты 

3% ад сумы, мін. 3,00 рубля Дадзеныя валютна-абменныя аперацыі ажыццяўляюцца з грашовымі знакамі ў выглядзе 

банкнот наступных замежных дзяржаў: ЗША, Еўрапейскі саюз (еўра), Расійская Федэрацыя 
(пры наяўнасці неабходнай замежнай валюты ў касе). 

2.2.5.2. Размен наяўнай замежнай валюты аднаго наміналу на гэтую ж замежную валюту 

іншага наміналу 

2 % ад сумы, мін. 3,00 рублі Дадзеныя валютна-абменныя аперацыі ажыццяўляюцца з грашовымі знакамі ў выглядзе 

банкнот/манет наступных замежных дзяржаў: ЗША, Еўрапейскі саюз (еўра), Расійская 

Федэрацыя (пры наяўнасці неабходнага наміналу замежнай валюты ў касе). 

2.3. СУПРАВАДЖЭННЕ РАЗЛІКОВЫХ АПЕРАЦЫЙ (АФАРМЛЕННЕ I ПРАДСТАЎЛЕННЕ ДАКУМЕНТАЎ ПА РАХУНКАХ І АПЕРАЦЫЯХ) 

2.3.1. Афармленне супрацоўнікам ААТ «Белгазпрамбанк» аплатнага даручэння фізічнай 

асобы, непасрэдна звязанага з пералікам грашовых сродкаў 

7,00 рублёў Узнагароджанне не збіраецца пры пераводзе грашовых сродкаў на рахункі, адкрытыя ў 

ААТ «Белгазпрамбанк» на імя той жа фізічнай асобы, на банкаўскія рахункі ў сістэме ААТ 

«Белгазпрамбанк», а таксама за афармленне аплатнага даручэння, звязанага з пералікам 
грашовых сродкаў, атрыманых ад Міжнароднага дабрачыннага фонду дапамогі дзецям 
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«Шанц» у якасці аказанай дабрачыннай дапамогі, за афармленне аплатнага даручэння для 

пералічэння грашовых сродкаў пры выкананні дагавора аб аказанні паслуг у рамках 

банкаўскага прадукту «Гарантаваны разлік». 

2.3.2. Афармленне супрацоўнікам ААТ «Белгазпрамбанк» пастаянна дзеючага аплатнага 

даручэння 

50,00 рублёў Узнагароджанне не збіраецца пры афармленні пастаянна дзеючага аплатнага даручэння на 

пералік працэнтаў з рахункаў па ўліку ўкладаў на бягучыя рахункі, доступ да якіх 

забяспечваецца пры выкарыстанні банкаўскіх аплатных картак, адкрытыя ў ААТ 
«Белгазпрамбанк». 

2.3.3. Афармленне даверанасці, згоды на прадстаўленне звестак, якiя складаюць 

банкаўскую таямніцу 3-й асобе 

10,00 рублёў за дакумент Узнагароджанне не збіраецца з удзельнікаў ВАВ, інвалідаў 1–2 групы, пенсіянераў, у 

выпадку афармлення даверанасці пры выпуску дадатковай карткі на імя трэцяй асобы, а 

таксама пры афармленні згоды ў рамках дзеючых зарплатных праектаў. Узнагароджанне не 
збіраецца ў выпадку пераафармлення даверанасці, згоды на прадстаўленне звестак, якія 

складаюць банкаўскую таямніцу, трэцяй асобе ў сувязі са зменай нумара рахунку па 

прычыне пераходу на новы фармат рахункаў. 

2.3.4. Афармленне завяшчальнага распараджэння 10,00 рублёў за дакумент Узнагароджанне не збіраецца з удзельнікаў ВАВ, інвалідаў 1–2 групы, пенсіянераў. 

Узнагароджанне не збіраецца ў выпадку пераафармлення завяшчальнага распараджэння ў 

сувязі са зменай нумара рахунку па прычыне пераходу на новы фармат рахункаў. 

2.3.5. Прадстаўленне даведкі аб наяўнасці рахункаў у банку, руху і астатку грашовых 
сродкаў па іх, а таксама даведкі аб валютна-абменных аперацыях, здзейсненых у 

касах ААТ «Белгазпрамбанк» 

30,00 рублёў  

Дадатковая плата за прадстаўленне даведкі аб наяўнасці і стане рахунку на 
англійскай мове 

15,00 рублёў 

Дадатковая плата за прадстаўленне даведкі аб наяўнасці рахункаў, руху і астатку 

грашовых сродкаў па іх не пазней наступнага банкаўскага дня 

15,00 рублёў 

Прадстаўленне даведкі іншага зместу па аперацыях па рахунках 40,00 рублёў 

2.3.6. Прадстаўленне па заяве фiзiчнай асобы засведчанай копіі: 
- аплатных дакументаў, на падставе якіх было ажыццёўлена залічэнне (спісанне) 

грашовых сродкаў на (з) рахунак (рахунку) кліента; 

- аплатнага дакумента, які пацвярджае факт паступлення грашовых сродкаў на імя 

кліента для выплаты без адкрыцця рахунку; 

- касавых дакументаў, на падставе якіх былі здзейсненыя расходныя (прыходныя) 
аперацыі па рахунку кліента, копіі дакумента, які пацвярджае факт ажыццяўлення 

кліентам прыходна-расходнай касавай аперацыі, у тым ліку плацяжу наяўнымі 

грашовымі сродкамі ў адрас трэціх асоб; 
- SWIFT-паведамленні па пераводу грашовых сродкаў, які быў ажыццёўлены да імя 

кліента або паступіў у банк на імя кліента; 

- дагавора 

20,00 рублёў Узнагароджанне збіраецца за кожны дакумент. 
У выпадку прадстаўлення кліентам няправільных звестак або звестак у аб'ёме, не 

дастатковым для выканання ААТ «Белгазпрамбанк» заявы кліента, выдача копіі дакумента, 

які запрошваецца кліентам, і вяртанне камісійнага ўзнагароджання не ажыццяўляюцца. 

SWIFT-паведамленне прадстаўляецца кліенту ў выпадку, калі ў ім не змяшчаецца 

інфармацыя, якая адносіцца да камерцыйнай або банкаўскай таямніцы. 
Узнагароджанне не збіраецца за прадстаўленне копій дагавораў, у выпадку, калі кліенту не 

быў раней прадстаўлены экзэмпляр дагавора на папяровым носьбіце. 

2.3.7. Прадастаўленне на працягу 5 банкаўскіх дзён выпіскі па бягучым рахунку з БПК 
на папяровым носьбіце пры асабістым звароце кліента ў падраздзяленне ААТ 

«Белгазпрамбанк» 

7,00 рублёў  

2.3.8. Накіраванне бенефіцыяру хадайніцтва аб вяртанні грашовых сродкаў па 
здзейсненай аперацыі 

20,00 рублёў Паслуга аказваецца толькі на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. 

2.3.9. Накіраванне банку, які ябслугоўвае бенефецыяра, хадайніцтва аб вяртанні 

грашовых сродкаў па здзейсненай аперацыі 

20,00 рублёў Паслуга аказваецца толькі на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. 

2.4. КРЭДЫТНЫЯ АПЕРАЦЫІ З ФІЗІЧНЫМІ АСОБАМІ, АПЕРАЦЫІ ФАКТОРЫНГУ ПА ВЫКУПЕ ГРАШОВЫХ ПАТРАБАВАННЯЎ ДА ФІЗІЧНЫХ АСОБ 

2.4.1. Разлікова-касавае абслугоўванне крэдытаатрымальніка па тарыфным плане 
«Дыферэнцыраваны» ў рамках праграм крэдытавання і крэдытных дагавораў, 

заключаных да 22.01.2013 г. пры абслугоўванні крэдыту ў памеры: 

 Узнагароджанне не распаўсюджваецца на крэдыты на пакрыццё авердрафту, крэдыты, якія 
выдаюцца фізічным асобам у рамках праграм крэдытавання малога бізнесу і ў рамках 

праекта DELAY. Да выдадзеных да 01.11.2008 г. крэдытаў фізічных асоб, а таксама 

прынятых да разгляду да 20.10.2008 г. крэдытных заявак прымяняюцца раней дзеючыя 
ўзнагароджання. 

- да 900 рублёў 1,50 рубля ў месяц  

- звыш 900 рублёў 2,90 рубля ў месяц 

2.4.2. Абслугоўванне бягучага рахунку DELAY пасля заканчэння дзеяння крэдытнага 

дагавора 

5,00 рублёў у месяц  

2.4.3. Афармленне па ініцыятыве крэдытаатрымальніка дадатковага пагаднення аб 25,00 рублёў Узнагароджанне не збіраецца ў выпадку ўнясення змяненняў ва ўмовы дагавора, якія 
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унясенні змяненняў ва ўмовы крэдытнага дагавора (дагавора на авердрафтнае 

крэдытаванне па рахунку, дагавора аб выкарыстанні карткі (з авердрафтам), 

дагавора аб выкарыстанні карткі, які змяшчае ўмовы авердрафтнага 
крэдытавання) 

рэгулююць узаемаадносіны бакоў па адкрыцці і абслугоўванні бягучага рахунку з БПК і 

эмісіі банкаўскай аплатнай карткі. 

2.4.4. Афармленне дадатковага пагаднення аб унясенні змяненняў ва ўмовы дагавора 

забеспячэння, аформленага ў якасці забеспячэння выканання абавязацельстваў па 
заключаным крэдытным дагаворы (дагаворы на авердрафтнае крэдытаванне па 

рахунку, дагаворы аб выкарыстанні карткі (з авердрафтам), дагаворы аб 

выкарыстанні карткі, які змяшчае ўмовы авердрафтнага крэдытавання) 

50,00 рублёў Узнагароджанне збіраеца з крэдытаатрымальніка ў выпадку змянення ўмоў крэдытнага 

дагавора, які забяспечваецца, па ініцыятыве крэдытаатрымальніка. 

2.4.5. Прадстаўленне па заяве фiзiчнай асобы дазволаў па крэдытных дагаворах і 
дагаворах забеспячэння, за выключэннем дагавораў, заключаных у рамках 

праграм крэдытавання малога бізнесу 

50,00 рублёў за дакумент  

2.4.6. Прадстаўленне па заяве фiзiчнай асобы даведак аб сумах здзейсненых плацяжоў, 
аб наяўнасці (адсутнасці), сумах запазычанасцяў па крэдытных дагаворах 

(дагаворах на авердрафтнае крэдытаванне па рахунку, дагаворах аб выкарыстанні 

карткі (з авердрафтам), дагаворах аб выкарыстанні карткі, які змяшчае ўмовы 
авердрафтнага крэдытавання), па аперацыях факторынгу па выкупе грашовых 

патрабаванняў да фізічных асоб 

30,00 рублёў за дакумент 
 

 

Дадатковая плата за прадстаўленне даведкі не пазней наступнага банкаўскага дня 15,00 рублёў за дакумент 

2.4.7. Залічэнне грашовых сродкаў у кошт пагашэння крэдытаў, аформленых у ААТ 
«Белгазпрамбанк», з выкарыстаннем АІС «Разлік» 

-  

2.4.8. Прадстаўленне інфармацыі па спажывецкім крэдыце, выдзеленым без 

выкарыстання БПК, пры звароце ў Кантакт-цэнтр ААТ «Белгазпрамбанк»: 

- аб руху грашовых сродкаў па рахунку 
- пра суму штомесячнага плацяжу па крэдыце 

3,00 рублі Узнагароджанне збіраецца па кожным факце прадстаўлення Кантакт-цэнтрам адпаведнай 

інфармацыі па кожным крэдыце. 

Узнагароджанне збіраецца пры прадстаўленні інфармацыі па спажывецкіх крэдытах, 
прадстаўленых пасля 5.04.2019 г 

Узнагароджанне не збіраецца пры прадстаўленні інфармацыі па дагаворах, заключаных у 
рамках праекта DELAY. 

2.4.9. Афармленне дагавора паручыцельства па заключаным з фізічнай асобай 

крэдытным дагаворы (дагаворы на авердрафтнае крэдытаванне па рахунку, 

дагаворы аб выкарыстанні карткі (з авердрафтам), дагаворы аб выкарыстанні 
карткі, які змяшчае ўмовы авердрафтнага крэдытавання 

30,00 рублёў за дакумент Узнагароджанне збіраецца з крэдытаатрымальніка за кожны дагавор паручыцельства, 

аформлены ў забеспячэнне выканання абавязацельстваў крэдытаатрымальніка па 

крэдытным дагаворы. 

2.4.10. Афармленне дагавора закладу аўтатранспарту па закалючаным з фізічнай асобай 

крэдытным дагаворы (дагаворы на авердрафтнае крэдытаванне па рахунку, 
дагаворы аб выкарыстанні карткі (з авердрафтам), дагаворы аб выкарыстанні 

карткі, які змяшчае ўмовы авердрафтнага крэдытавання) 

50,00 рублёў за дакумент Узнагароджанне збіраецца з крэдытаатрымальніка за кожны дагавор закладу 

аўтатранспарту, аформлены ў забеспячэнне выканання абавязацельстваў 
крэдытаатрымальніка па крэдытным дагаворы. 

2.5. АБСЛУГОЎВАННЕ РАХУНКАЎ ФІЗІЧНЫХ АСОБ (БЯГУЧЫЯ РАХУНКІ З БПК, ЧАСОВЫЯ РАХУНКІ)  

2.5.1. Абслугоўванне нерухомага астатку па бягучым рахунку з БПК (пры адсутнасці 
дзеючых аплатных картак) 

3,00 рублі ў месяц Узнагароджанне збіраецца ў першы працоўны дзень месяца, пачынаючы з другога месяца, 
наступнага за месяцам заканчэння тэрміну дзеяння апошняй карткі, эмітаванай да бягучага 

рахунку БПК. 

Узнагароджанне не распаўсюджваецца на бягучыя рахункі з БПК: 
- з нулявым астаткам; з накладзеным арыштам; запазычанасцю па рахунку; па крэдыту ў 

форме авердрафта; 

- з моманту паступлення ў ААТ «Белгазпрамбанк» інфармацыі аб смерці ўладальніка 
бягучага рахунка з БПК (прадастаўлення арыгінала пасведчання аб смерці або паступлення 

ў адносінах уладальніка бягучага рахунка з БПК запыта аб прадастаўленні сведчанняў, якія 

складаюць яго банкаўскую таямніцу, ад упаўнаважанай асобы або дзяржаўнага органа, які 
ўтрымлівае інфармацыю аб смерці ўладальніка цякучага рахунка з БПК). У выпадку, калі 

астатак па бягучым рахунку менш устаноўленага памеру ўзнагароджання, узнагароджанне 

налiчваецца і спісваецца ў памеры астатку сродкаў. 

2.5.2. Афармленне дакументаў па закрыцці часовага рахунку ў сувязі з адкрыццём 
бягучага рахунку юрыдычнай асобы ў іншым банку 

40,00 рублёў  
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№ П.П. НАЗВА ПАСЛУГІ/АПЕРАЦЫІ ПАМЕР УЗНАГАРОДЖАННЯ 

НАТАТКА 

(асаблівасці збірання ўзнагароджання для трымальнікаў аплатнай карткі World 

Elite Mastercard, эмітаванай ААТ «Белгазпрамбанк», пазначаны ў главе 7.6 раздзела 

VII пераліку ўзнагароджанняў) 

Раздзел III. БАНКАЎСКАЕ ЗАХОЎВАННЕ (ДЭПАЗІТАРНЫЯ ВОЧКІ) 

3.1. Банкаўскае захоўванне з выкарыстаннем дэпазітарных вочак, што размешчаны ў 

Брэсцкай, Віцебскай, Гродзенскай, Гомельскай і Магілёўскай абласных 
дырэкцыях 

0,55 рубля за суткі (з ПДВ) Узнагароджанне за банкаўскае захоўванне збіраецца аднаразова за ўвесь тэрмін захоўвання 

ў дзень заключэння дагавора. У выпадку датэрміновага скасавання дагавора па заяве 
фiзiчнай асобы выконваецца пераразлік сумы ўзнагароджання, зыходзячы з фактычнага 

тэрміну захоўвання. У выпадку змянення кошту банкаўскага захоўвання з выкарыстаннем 

дэпазітарных вочак у перыяд дзеяння заключанага раней дагавора банкаўскага захоўвання 
пераразлік узнагароджання ў сувязі са змяненнем кошту банкаўскага захоўвання не 

выконваецца. 

3.2. Банкаўскае захоўванне з выкарыстаннем дэпазітарных вочак, размешчаных у 

галаўным офісе ААТ «Белгазпрамбанк»: 

 

Банкаўскае захоўванне з выкарыстаннем малых дэпазітарных вочак: (210х320х50 
мм) і (210х320х100 мм); 

0,75 рубля за суткі (з ПДВ) 

Банкаўскае захоўванне з выкарыстаннем сярэдніх дэпазітарных вочак: 

(210х320х145 мм); 

0,85 рубля за суткі (з ПДВ) 

Банкаўскае захоўванне з выкарыстаннем сярэдніх дэпазітарных вочак: 
(210х320х290 мм); 

0,95 рубля за суткі (з ПДВ) 

Банкаўскае захоўванне з выкарыстаннем вялікіх дэпазітарных вочак: 

(590х410х220 мм) 

1,05 рубля за суткі (з ПДВ) 

3.3. Афармленне дагавора банкаўскага захоўвання 10,00 рублёў (з ПДВ) Узнагароджанне не збіраецца пры заключэнні дагавора банкаўскага захоўвання ў дзень 
спынення папярэдняга дагавора банкаўскага захоўвання, заключанага ў перыяд з 22.05.2017 

г. па 28.02.2019 г. 
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№ П.П. НАЗВА ПАСЛУГІ/АПЕРАЦЫІ ПАМЕР УЗНАГАРОДЖАННЯ НАТАТКА 

Раздзел IV. АПЕРАЦЫІ З КАШТОЎНЫМІ ПАПЕРАМІ 

4.1. БРОКЕРСКАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ КЛІЕНТАЎ 

4.1.1. Купля-продаж фізічнымі асобамі каштоўных папер, якія абарочваюцца ў гандлёвай 

сістэме ААТ «БВФБ» 

0,5% ад сумы здзелак, заключаных за адзін гандлёвы 

дзень у гандлёвай сістэме ААТ «БВФБ», мін. 100,00 

рублёў, макс. 400,00 рублёў, плюс тарыф ААТ 
«БВФБ» 

Па здзелках з разлікамі ў замежнай валюце сума ўзнагароджання 

разлічваецца ў беларускіх рублях па курсе НБ РБ. 

4.1.2. За выстаўленне заяўкі па каштоўных паперах у гандлёвай сістэме ААТ «БВФБ» 5,00 рублёў за кожны дзень выстаўлення заяўкі Узнагароджанне збіраецца па даручэнні на здзяйсненне здзелкі з тэрмінам 

дзеяння больш за 2-х рабочых дзён у выпадку, калі здзелка з каштоўнымі 

паперамі не адбылася. 

4.2. ПАСЛУГІ ДЛЯ ДЭПАНЕНТАЎ  Узнагароджанне распаўсюджваецца на дэпанентаў, на імя якіх адкрыты 

назапашвальныя рахункі «дэпо». 

4.2.1. Адкрыццё рахунку «дэпо» або пераафармленне раней адкрытага назапашвальнага рахунку «дэпо»:  

4.2.1.1. Адкрыццё рахунку «дэпо» або пераафармленне раней адкрытага назапашвальнага 
рахунку «дэпо» на падставе дэпазітарнага дагавора: 

 

- для фізічных асоб-рэзідэнтаў 50,00 рублёў 

- для фізічных асоб-нерэзідэнтаў 90,00 рублёў  

4.2.1.2. 

 

Адкрыццё рахунку «дэпо» або пераафармленне раней адкрытага назапашвальнага 

рахунку «дэпо» на падставе дэпазітарнага дагавора, пры ўмове заключэння дагавора 
на брокерскае абслугоўванне з ААТ «Белгазпрамбанк» або пры ўмове заключэння 

здзелак з каштоўнымі паперамі на неарганізаваным рынку ў выпадку, калі ААТ 

«Белгазпрамбанк» з'яўляецца бокам па здзелцы: 

 

- для фізічных асоб-рэзідэнтаў 10,00 рублёў 

- для фізічных асоб-нерэзідэнтаў 50,00 рублёў 

4.2.2. Перавод каштоўных папер (спісанне) па рахунках «дэпо»: 

Унутрыдэпазітарны перавод (спісанне) каштоўных папер, у тым ліку па раздзелах 

рахункаў «дэпо»: 

 Акрамя акцый ААТ «Белгазпрамбанк» і раздзела «Блакіравана для таргоў 

на фондавай біржы». 

- для фізічных асоб-рэзідэнтаў 10,00 рублёў за кожную праводку 

- для фізічных асоб-нерэзідэнтаў  15,00 рублёў за кожную праводку 

Междэпазітарны перавод (спісанне) каштоўных папер:  

- для фізічных асоб-рэзідэнтаў 15,00 рублёў за кожную праводку 

- для фізічных асоб-нерэзідэнтаў 25,00 рублёў за кожную праводку 

4.2.3. Блакіраванне каштоўных папер для ўдзелу ў таргах на ААТ «БВФБ»:   

для фізічных асоб-рэзідэнтаў 15,00 рублёў за кожную праводку 

для фізічных асоб-нерэзідэнтаў 25,00 рублёў за кожную праводку 

4.2.4. Скасаванне дэпазітарнага дагавора па ініцыятыве дэпанента:   

- для фізічных асоб-рэзідэнтаў 20,00 рублёў  

- для фізічных асоб-нерэзідэнтаў 50,00 рублёў  

4.2.5. Падрыхтоўка даручэння «дэпо» на перавод каштоўных папер 5,00 рублёў Аплата збіраецца за кожнае падрыхтаванае даручэнне «дэпо» на перавод 

каштоўных папер 

4.2.6. Пераафармленне спадчыны (або пераафармленне права ўласнасці на каштоўныя 
паперы на аснове Пасведчання аб праве на спадчыну або іншага дакумента) 

 
20,00 рублёў 

Уключае адкрыццё назапашвальнага рахунку «дэпо» на імя спадчынніка, 
перавод каштоўных папер, якія наследуюцца, на аснове Пасведчання аб 

праве на спадчыну (або іншага дакумента), прадастаўленне выпіскі 

спадчынніку 

4.2.7. Прадастаўленне выпіскі аб стане рахунку «дэпо» або аб аперацыях па рахунку «дэпо» 
на аснове запыту дэпанента 

5,00 рублёў 
 

Выпіска прадастаўляецца на папяровым носьбіце 

4.3. РЭГІСТРАЦЫЯ ЗДЗЕЛАК З КАШТОЎНЫМІ ПАПЕРАМІ, ЗАКЛЮЧАНЫХ НА НЕАРГАНІЗАВАНЫМ РЫНКУ 

4.3.1. Рэгістрацыя/ануляванне здзелак куплі-продажу каштоўных папер:  За выключэннем выпадкаў, калі ААТ «Белгазпрамбанк» з'яўляецца бокам 

па здзелцы. - з каштоўнымі паперамі эмітэнтаў, якія абслугоўваюцца ў дэпазітарыі; 0,025% ад сумы здзелкі, але не менш 100,00 рублёў 

- з каштоўнымі паперамі іншых эмітэнтаў 0,025% ад сумы здзелкі, але не менш 320,00 рублёў 
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4.3.2. Рэгістрацыя здзелак з каштоўнымі паперамі, заключаных на неарганізаваным рынку: 

- з удзелам фізічнай асобы 100,00 рублёў 

Плацельшчыкам узнагароджання па дагаворах закладу з'яўляецца 

залогадавальнік. 
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№ П.П. НАЗВА ПАСЛУГІ/АПЕРАЦЫІ ПАМЕР УЗНАГАРОДЖАННЯ 

НАТАТКА 

(У выпадку ўтрымання сумы ўзнагароджання з давернага 

(траставага) рахунку, адкрытага ў замежнай валюце, 

прымяняецца курс НБ РБ, устаноўлены на дзень адлюстравання 

аперацыі па такім рахунку) 

Раздзел V. ДАВЕРНАЕ КІРАВАННЕ ГРАШОВЫМІ СРОДКАМІ 

5.1 ДАВЕРНАЕ КІРАВАННЕ ГРАШОВЫМІ СРОДКАМІ ФІЗІЧНЫХ АСОБ 

5.1.1. Выкананне загаду даручыцеля на куплю/продаж аб'ектаў інвеставання: 100,00 рублёў Узнагароджанне ў тым ліку ўключае ПДВ. Збіраецца ў дзень 

адлюстравання выкананага загаду па даверным (траставым) рахунку. 

5.1.2. Давернае кіраванне грашовымі сродкамі 0,04% , мін. 50,00 рублёў Узнагароджанне ў тым ліку ўключае ПДВ. Узнагароджанне разлічваецца 
ад сярэднядзённай велічыні, сумы актываў даручыцеля, якая знаходзіцца ў 

даверным кіраванні (уключаючы грашовыя сродкі, каштоўныя паперы і 

іншыя аб'екты інвеставання), разлічанай за справаздачны месяц па стане на 

апошняе чысло справаздачнага месяца. 

Узнагароджанне збіраецца штомесяц у апошні працоўны дзень месяца 

асобна па кожным дагаворы давернага кіравання грашовымі сродкамі. 
У выпадку, калі сярэднядзённая велічыня сумы актываў даручыцеля, якая 

знаходзіцца ў даверным кіраванні, за справаздачны месяц роўная нулю, то 

ўзнагароджанне не збіраецца. 

5.1.3. Прадастаўленне справаздачы аб даверным кіраванні па запыце даручыцеля 20,00 рублёў Ўзнагароджанне у тым ліку ўключае ПДВ. 

Ўзнагароджанне не спаганяецца ў выпадку, калі сярэднядзённая велічыня 

актываў даручыцеля, якія знаходзяцца ў даверным кіраванні, за 
справаздачны месяц роўная нулю. 

 

№ П.П. НАЗВА ПАСЛУГІ/АПЕРАЦЫІ ПАМЕР УЗНАГАРОДЖАННЯ НАТАТКА 

Раздзел VI. АПЕРАЦЫІ З ВЫКАРЫСТАННЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ ГРОШАЙ 

6.1. АПЕРАЦЫІ З ВЫКАРЫСТАННЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ ГРОШАЙ «БЕРЛІЁ» 

6.1.1. Продаж прылад доступу (электронных карт Берліё) да сістэмы электронных грошай 

«Берліё» для фізічных асоб 

8,50 рубля Узнагароджанне ў тым ліку ўключае ПДВ. 
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Раздзел VII. АБСЛУГОЎВАННЕ АСОБНЫХ ПРАДУКТАЎ ААТ «БЕЛГАЗПРАМБАНК» З АПЛАТНЫМІ КАРТКАМІ 

 

7.1 УЗНАГАРОДЖАННЕ ПА АПЕРАЦЫЯХ, ЯКІЯ ЗДЗЯЙСНЯЮЦЦА З АПЛАТНЫМІ КАРТКАМІ, ЭМІТАВАНЫМІ ААТ «БЕЛГАЗПРАМБАНК» У РАМКАХ ВАРЫЯНТА ЗАРПЛАТНАГА ПРАДУКТУ «ЭЛІТ» 

№ 

Прадукт Зарплатныя карткі Нататка 

(У выпадку ўтрымання сумы ўзнагароджання з бягучага рахунку з БПК, адкрытага ў замежнай валюце, 

прымяняецца курс НБ РБ, устаноўлены на дзень адлюстравання аперацыі па рахунку) 
Варыянт прадукту 

Назва ўзнагароджання 
«ЭлІТ» 

1.1. Узнагароджанне за выпуск аплатнай карткі Кліенты, якія абслугоўваюцца на зарплатным праекце «ЭлІТ» – кампаніі, якія ажыццяўляюць дзейнасць 
у сферы інфармацыйных тэхналогій і адпавядаюць наступнаму крытэрыю: кампанія з'яўляецца 

рэзідэнтам ПВТ (Парку высокіх тэхналогій) / дзейнасць кампаніі звязана з распрацоўкай і/або 

суправаджэннем праграмнага забеспячэння. 

1.1.1 Выпуск асноўнай карткі: 

- Mastercard World 

- Mastercard Black Edition 

 

- 

400,00 рублёў 

 

1.1.2 Выпуск і гадавое абслугоўванне асноўнай аплатнай карткі пры перадаплаце за 

поўны год абслугоўвання: 

- Visa Infinite 

770,00 рублёў 

 

1.1.3 Выпуск карткі ў якасці дадатковай:  
- Mastercard World 

- Mastercard Black Edition 

 
10,00 рублёў 

400,00 рублёў 

Узнагароджанне за выпуск аплатнай карткі збіраецца адначасова пры выпуску або перавыпуск аплатнай 
карткі на новы тэрмін. 

Выпуск дадатковых аплатных картак Mastercard Black Edition ажыццяўляецца толькі трымальніку 

аплатнай карткі Visa Infinite 

1.1.4 Узнагароджанне за наведванне ВІП-залаў аэрапортаў з выкарыстаннем карткі 
Priority Pass 

75,00 рублёў за кожнае 
наведванне 

Карта Priority Pass выпускаецца кіраўнікам, намеснікам кіраўнікоў, галоўнаму бухгалтару – 
трымальнікам аплатнай карткі Mastercard World або Visa Infinite. Іншым асобам кампаніі карта Priority 

Pass можа быць выпушчаная па пісьмовым хадайніцтве кіраўніцтва кампаніі. 

Для трымальнікаў аплатнай карткі Mastercard World: 
- узнагароджанне збіраецца за наведванне трымальнікам і яго гасцямі ВІП-залаў аэрапортаў (за кожнага 

наведвальніка па карце). 
Для трымальнікаў аплатнай карткі Visa Infinite: 

- узнагароджанне збіраецца за наведванне трымальнікам і яго гасцямі ВІП-залаў аэрапортаў (за кожнага 

наведвальніка па карце), пачынаючы з 5-га наведвання ў каляндарным годзе. 
Узнагароджанне за выпуск і абслугоўванне карты Priority Pass на працягу тэрміну яе дзеяння не збіраецца. 

1.2. Узнагароджанне па аперацыях, якія здзяйсняюцца з выкарыстаннем аплатнай карткі або яе рэквізітаў  

1.2.1 Зняцце наяўных грашовых сродкаў з аплатнай карткі:  

1.2.1.1 - у банкаматах і ПВГ ААТ «Белгазпрамбанк», у банкаматах «Газпрамбанк» 

(Акцыянернае таварыства), ЗАТ «МТБанк» і ААТ «Белаграпрамбанк» 

-  

1.2.1.2 - у ПВГ, арганізаваных ААТ «Белгазпрамбанк» у аддзяленнях РУП «Белпошта» 1,5 % ад сумы  

1.2.1.3 - у банкаматах і ПВГ іншых банкаў на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь:   

- Mastercard World 3,5% ад сумы, мін. 2,00 

рублi  

- Visa Infinite, Mastercard Black Edition 2% ад сумы, мін. 2,00 
рублi 

- у банкаматах і ПВГ іншых банкаў за межамі Рэспублікі Беларусь:  

- Mastercard World 3,5% ад сумы, мін. 6,00 

рублёў  

- Visa Infinite, Mastercard Black Edition 2% ад сумы, мін. 6,00 

рублёў 

1.2.2 Унясенне наяўных грашовых сродкаў на бягучы рахунак з БПК, ажыццёўленае з 

выкарыстаннем аплатнай карткі, эмітаванай да такога рахунку, у касе ААТ 
«Белгазпрамбанк» 

-  

1.2.3 Прадстаўленне інфармацыі аб даступнай суме па картцы ў прыладах іншых банкаў 3,00 рублі за 1 запыт  

1.2.4 Узнагароджанне кліенту за безнаяўныя аперацыі, здзейсненыя з выкарыстаннем 

карткі Mastercard World або яе рэквізітаў (cash-back) 

згодна з раздзелам X 

пераліку 
ўзнагароджанняў 

Памеры ўзнагароджанняў і парадак іх выплаты ўстанаўліваюцца ў адпаведнасці з раздзелам X пераліку 

ўзнагароджанняў. 
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1.3. Узнагароджанне па аперацыях, якія здзяйсняюцца без выкарыстання аплатнай карткі і яе рэквізітаў  

1.3.1 За выдачу наяўных грашовых сродкаў з бягучага рахунку 1,5 % ад сумы  

1.4. Пакет аплатных картак «Зарплатны бонус»: Узнагароджанне за выпуск аплатных картак, які ажыццяўляецца ў рамках пакета аплатных картак 

«Зарплатны бонус», не збіраецца. 
Пры выпуску разліковых аплатных картак Mastercard World у рамках пакета «Зарплатны бонус» 

узнагароджанне за абслугоўванне прымяняецца ў адпаведнасці з варыянтам зарплатнага прадукту 

«ЭлІТ». Пры выпуску ў рамках пакета «Зарплатны бонус» дадатковых аплатных картак Mastercard 
Standard/Visa Classic і па раней выпушчаных аплатных картках Visa Electron узнагароджанне за 

абслугоўванне прымяняецца ў адпаведнасці з варыянтам прадукту «Зарплатная картка». 

1.4.1 Выпуск разліковых аплатных картак Mastercard World 3 шт. Выпуск ажыццяўляецца па адной аплатнай картцы ў кожнай з замежных валют на імя трымальніка 
асноўнай зарплатнай карткі. 

1.4.2 Выпуск аплатных картак Mastercard World 4 шт. Выпуск ажыццяўляецца на трэцюю асобу па адной картцы ў беларускіх рублях і кожнай з замежных 

валют, эмітаванай у якасці дадатковай да зарплатнай карткі або ў якасці асноўнай разліковай карткі. 

1.4.3 Выпуск аплатных картак Mastercard Standard / Visa Classic 1 шт. Выпуск картак ажыццяўляецца на імя непаўналетніх дзяцей ва ўзросце да 18 гадоў у якасці дадатковых 
аплатных картак да зарплатнай, законным прадстаўніком якіх з'яўляецца трымальнік асноўнай 

зарплатнай карткі. 

 

7.2 УЗНАГАРОДЖАННЕ ПА АПЕРАЦЫЯХ, ЯКІЯ ЗДЗЯЙСНЯЮЦЦА З АПЛАТНЫМІ КАРТКАМІ, ЭМІТАВАНЫМІ ААТ «БЕЛГАЗПРАМБАНК» У РАМКАХ ВАРЫЯНТА ЗАРПЛАТНАГА ПРАДУКТУ «ЭЛІТ ІП» 

№ 

Прадукт Зарплатныя карткі 
Нататка 

(У выпадку ўтрымання сумы ўзнагароджання з бягучага рахунку з БПК, адкрытага ў замежнай 

валюце, прымяняецца курс НБ РБ, устаноўлены на дзень адлюстравання аперацыі па рахунку) 

Варыянт прадукту 

 

Назва ўзнагароджання 

«Эліт ІП» 

1.1. Узнагароджанне за выпуск аплатнай карткі Кліенты, якія абслугоўваюцца на зарплатным праекце «Эліт ІП» – індывідуальныя прадпрымальнікі, 

якія абслугоўваюцца на пакеце разлікова-касавага абслугоўвання «Эліт ІП» ААТ «Белгазпрамбанк». 

1.1.1 Выпуск асноўнай аплатнай карткі: 
- Mastercard World 

- Mastercard Black Edition 

 
- 

400,00 рублёў 

 

1.1.2 Выпуск і гадавое абслугоўванне асноўнай аплатнай карткі пры перадаплаце за 

поўны год абслугоўвання: 
- Visa Infinite 

770,00 рублёў  

1.1.3 Выпуск аплатнай карткі ў якасці дадатковай: 

- Mastercard World 
- Mastercard Black Edition 

 

10,00 рублёў 
400,00 рублёў 

Узнагароджанне за выпуск аплатнай карткі збіраецца адначасова пры выпуску або перавыпуск 

аплатнай карткі на новы тэрмін. 
Выпуск дадатковых аплатных картак Mastercard Black Edition ажыццяўляецца толькі трымальніку 

аплатнай карткі Visa Infinite 

1.1.4 Узнагароджанне за наведванне ВІП-залаў аэрапортаў з выкарыстаннем карты 

Priority Pass 

75,00 рублёў за кожнае 

наведванне 

Карта Priority Pass выпускаецца індывідуальным прадпрымальнікам – трымальнікам аплатнай карткі 

Mastercard World або Visa Infinite. 
Для трымальнікаў аплатнай карткі Mastercard World: 

- узнагароджанне збіраецца за наведванне трымальнікам і яго гасцямі ВІП-залаў аэрапортаў (за 

кожнага наведвальніка па карце). 
Для трымальнікаў аплатнай карткі Visa Infinite: 

- узнагароджанне збіраецца за наведванне трымальнікам і яго гасцямі ВІП-залаў аэрапортаў (за 

кожнага наведвальніка па карце), пачынаючы з 5-га наведвання ў каляндарным годзе. 
Узнагароджанне за выпуск і абслугоўванне карткі Priority Pass на працягу тэрміну яе дзеяння не 

збіраецца. 

1.2. Узнагароджанне па аперацыях, якія здзяйсняюцца з выкарыстаннем аплатнай карткі або яе рэквізітаў  

1.2.1 Зняцце наяўных грашовых сродкаў з аплатнай карткі:  

1.2.1.1 - у банкаматах і ПВГ ААТ «Белгазпрамбанк», у банкаматах «Газпрамбанк» 

(Акцыянернае таварыства), ЗАТ «МТБанк» і ААТ «Белаграпрамбанк» 

  

1.2.1.2 - у ПВГ, арганізаваных ААТ «Белгазпрамбанк» у аддзяленнях РУП «Белпошта» 1,5 % ад сумы  

1.2.1.3 - у банкаматах і ПВГ іншых банкаў на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь:   

- Mastercard World 3,5% ад сумы, мін. 2,00 
рублі 
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- Visa Infinite, Mastercard Black Edition 2% ад сумы, мін. 2,00 рублі 

- у банкаматах і ПВГ іншых банкаў за межамі Рэспублікі Беларусь:  

- Mastercard World 3,5% ад сумы, мін. 6,00 

рублёў 

- Visa Infinite, Mastercard Black Edition 2% ад сумы, мін. 6,00 

рублёў 

1.2.2 Унясенне наяўных грашовых сродкаў на бягучы рахунак з БПК, ажыццёўленае з 

выкарыстаннем аплатнай карткі, эмітаванай да такога рахунку, у касе ААТ 
«Белгазпрамбанк» 

-  

1.2.3 Прадстаўленне інфармацыі аб даступнай суме па аплатнай картцы ў прыладах 

іншых банкаў 

3,00 рублі за 1 запыт  

1.2.4 Узнагароджанне кліенту за безнаяўныя аперацыі, здзейсненыя з выкарыстаннем 
аплатнай карткі Mastercard World або яе рэквізітаў (cash-back) 

згодна з раздзелам X 
пераліку ўзнагароджанняў 

Памеры ўзнагароджанняў і парадак іх выплаты ўстанаўліваюцца ў адпаведнасці з раздзелам X пераліку 
ўзнагароджанняў. 

1.3. Узнагароджанне па аперацыях, якія здзяйсняюцца без выкарыстання аплатнай карткі і яе рэквізітаў  

1.3.1 За выдачу наяўных грашовых сродкаў з бягучага рахунку 1,5 % ад сумы  

1.4. Пакет аплатных картак «Зарплатны бонус»: Узнагароджанне за выпуск аплатных картак, выпушчаных у рамках пакета аплатных картак 
«Зарплатны бонус», не збіраецца. 

Пры выпуску разліковай аплатнай карткі Visa Gold/Mastercard Gold ў рамках пакета «Зарплатны бонус» 

узнагароджанне за абслугоўванне прымяняецца ў адпаведнасці з прадуктам «Разліковыя карткі». 

1.4.1 Выпуск разліковай аплатнай карткі Visa Gold/Mastercard Gold 1 шт. Выпуск аплатнай карткі ажыццяўляецца ў замежнай валюце на імя трымальніка асноўнай зарплатнай 
карткі. 

1.4.2 Выпуск аплатнай карткі Mastercard World 1 шт. Выпуск аплатнай карткі ажыццяўляецца на трэцюю асобу ў беларускіх рублях, эмітаванай у якасці 

дадатковай да зарплатнай карткі. 
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7.3 УЗНАГАРОДЖАННЕ ПА АПЕРАЦЫЯХ, ЯКІЯ ЗДЗЯЙСНЯЮЦЦА З АПЛАТНЫМІ КАРТКАМІ, ЭМІТАВАНЫМІ ААТ «БЕЛГАЗПРАМБАНК» У РАМКАХ ВАРЫЯНТА РАЗЛІКОВАГА  ПРАДУКТУ «Разліковая 

картка «Картка страхавальніка» 

№ 

Прадукт Разліковыя карткі 

Нататка Варыянт прадукту 

Назва ўзнагароджання 

Картка страхавальніка 

1.1. Узнагароджанне за выпуск аплатнай карткі  «Картка страхавальніка» выпускаецца кліентам з мэтай атрымання страхавых кампенсацый ЗАСТ 

«Белнафтастрах». 

1.1.1 Выпуск асноўнай аплатнай карткі -  

1.1.2 Выпуск аплатнай карткі ў якасці дадатковай:  

- CashAlot 

- CashAlot (другая і наступная дадатковая) 

 

- 

22 рублі 

 

1.2. Узнагароджанне па аперацыях, якія здзяйсняюцца з выкарыстаннем аплатнай карткі або яе рэквізітаў  

1.2.1 Зняцце наяўных грашовых сродкаў з аплатнай карткі:   

1.2.1.1 - у банкаматах і ПВГ ААТ «Белгазпрамбанк», у банкаматах «Газпрамбанк» 

(Акцыянернае таварыства), ЗАТ «МТБанк» і ААТ «Белаграпрамбанк» 

-  

1.2.1.2 - у ПВГ, арганізаваных ААТ «Белгазпрамбанк» у аддзяленнях сувязі РУП 
«Белпошта» 

1,5 % ад сумы  

1.2.1.3 - у банкаматах і ПВГ іншых банкаў на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь 3,5% ад сумы, мін. 2,00 

рублі 

 

1.2.1.4 - у банкаматах і ПВГ іншых банкаў за межамі Рэспублікі Беларусь 3,5% ад сумы, мін. 6,00 
рублёў 

 

1.2.2 Унясенне наяўных грашовых сродкаў на бягучы рахунак з БПК, ажыццёўленае з 

выкарыстаннем аплатнай карткі, эмітаванай да такога рахунку, у касе ААТ 
«Белгазпрамбанк» 

  

1.2.3 Прадстаўленне інфармацыі аб даступнай суме па аплатнай картцы ў прыладах 

іншых банкаў 

3,00 рублі за 1 запыт  

1.2.4 Узнагароджанне кліенту за безнаяўныя аперацыі, здзейсненыя з выкарыстаннем 

аплатнай карткі або яе рэквізітаў (cash-back) 

згодна з раздзелам X 

пераліку ўзнагароджанняў 

Памеры ўзнагароджанняў і парадак іх выплаты ўстанаўліваюцца ў адпаведнасці з раздзелам X пераліку 

ўзнагароджанняў. 
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7.4 УЗНАГАРОДЖАННЕ ПА АПЕРАЦЫЯХ, ЯКІЯ ЗДЗЯЙСНЯЮЦЦА З АПЛАТНЫМІ КАРТКАМІ, ЭМІТАВАНЫМІ ААТ «БЕЛГАЗПРАМБАНК» У РАМКАХ ВАРЫЯНТА РАЗЛІКОВАГА  ПРАДУКТУ «Разліковая 

картка «Карта заснавальніка» 

№ 

Прадукт Разліковыя карткі 

Нататка 
(У выпадку ўтрымання сумы ўзнагароджання з бягучага рахунку з БПК, адкрытага ў замежнай 

валюце, прымяняецца курс НБ РБ, устаноўлены на дзень адлюстравання аперацыі па рахунку) 

Варыянт прадукту 
Карта заснавальніка, 

Карта заснавальніка VIP 

Тып асноўнай аплатнай карткі,  

якая эмітуецца 
Назва ўзнагароджання 

Mastercard Gold, 

Visa Gold, 
Visa Classic 

1.1. Узнагароджанне за выпуск аплатнай карткі Карта заснавальніка можа быць выпушчаная заснавальнікам юрыдычных асоб з доляй удзелу ў 

статутным фондзе не менш за 5%. 
Карта заснавальніка VIР можа быць выпушчаная заснавальнікам кліентаў, якія абслугоўваюцца ў ААТ 

«Белгазпрамбанк», аднесеных ва ўстаноўленым парадку да катэгорыі VIР, значным кліентам, а таксама 

іншым кліентам па хадайніцтве дырэктара дэпартамента рознічнага або карпаратыўнага бізнесу, 
зацверджаным рашэннем фінансава-бюджэтнага камітэта. 

Статус заснавальніка (уласніка) юрыдычнай асобы і памер яго долі ў статутным фондзе пацверджваецца 

на падставе статута/устаноўчага дагавора/выпіскай па рахунку «дэпо», якая выдаецца дэпазітарыем і 
пацвярджае факт валодання 5 і больш працэнтамі акцый таварыства (толькі для акцыянерных 

таварыстваў). 

Эмісія новых аплатных картак Visa Classic не ажыццяўляецца. 
Эмісія новых аплатных картак у рамках варыянта прадукту «Карта заснавальніка VIP» не 

ажыццяўляецца з 15.01.2018 г. 

1.1.1 Выпуск асноўнай аплатнай карткі - 

1.1.2 Выпуск аплатнай карткі ў якасці дадатковай н/а 

1.2. Узнагароджанне па аперацыях, якія здзяйсняюцца з выкарыстаннем аплатнай карткі або яе рэквізітаў  

1.2.1 Зняцце наяўных грашовых сродкаў з аплатнай карткі:   

1.2.1.1 - у банкаматах і ПВГ ААТ «Белгазпрамбанк», у банкаматах 
«Газпрамбанк» (Акцыянернае таварыства), ЗАТ «МТБанк» і ААТ 

«Белаграпрамбанк» 

-  

1.2.1.2 - у ПВГ, арганізаваных ААТ «Белгазпрамбанк» у аддзяленнях РУП 

«Белпошта» 

1,5 % ад сумы  

1.2.1.3 - у банкаматах і ПВГ іншых банкаў на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь (у 

залежнасці ад тыпу эмітаванай карткі): 

  

- Visa Classic 3,5% ад сумы, мін. 2,00 рублі 

- Visa Gold, Mastercard Gold 3% ад сумы, мін. 2,00 рублі 

1.2.1.4 - у банкаматах і ПВГ іншых банкаў за межамі Рэспублікі Беларусь (у 

залежнасці ад тыпу эмітаванай карткі): 

  

- Visa Classic 3,5% ад сумы, мін. 6,00 рублёў 

- Visa Gold, Mastercard Gold 3% ад сумы, мін. 6,00 рублёў 

1.2.2 Унясенне наяўных грашовых сродкаў на бягучы рахунак з БПК, 

ажыццёўленае з выкарыстаннем аплатнай карткі, эмітаванай да такога 

рахунку, у касе ААТ «Белгазпрамбанк» 

-  

1.2.3 Прадстаўленне інфармацыі аб даступнай суме па аплатнай картцы ў 

прыладах іншых банкаў 

3,00 рублі за 1 запыт  

1.3. Узнагароджанне па аперацыях, якія здзяйсняюцца без выкарыстання аплатнай карткі і яе рэквізітаў  

1.3.1. Залічэнне грашовых сродкаў на бягучы рахунак:   

1.3.1.1 Пры безнаяўным залічэнні юрыдычнай асобай або індывідуальным 
прадпрымальнікам у рамках дагавора, заключанага з ААТ 

«Белгазпрамбанк», на пералік дывідэндаў трымальнікам аплатных 

картак, калі іншае не вызначана ўмовамі дагавора 

0,1% ад сумы Узнагароджанне выплачваецца юрыдычнай асобай або індывідуальным прадпрымальнікам. 
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7.5 УЗНАГАРОДЖАННЕ ПА АПЕРАЦЫЯХ, ЯКІЯ ЗДЗЯЙСНЯЮЦЦА З АПЛАТНЫМІ КАРТКАМІ, ЭМІТАВАНЫМІ ААТ «БЕЛГАЗПРАМБАНК» У РАМКАХ ВАРЫЯНТА РАЗЛІКОВАГА  ПРАДУКТУ «Разліковая 

прэміяльная картка Visa Infinite » 

№ 

Прадукт Разліковыя карткі 

Нататка 

(У выпадку ўтрымання сумы ўзнагароджання з бягучага рахунку з БПК, адкрытага ў замежнай 

валюце, прымяняецца курс НБ РБ, устаноўлены на дзень адлюстравання аперацыі па рахунку) 

Варыянт прадукту Прэміяльная 

Тып асноўнай аплатнай карткі,  

якая эмітуецца 

Назва ўзнагароджання 

Visa Infinite 

1.1. Узнагароджання за выпуск і абслугоўванне аплатнай карткі Visa Infinite  

1.1.1 Выпуск і гадавое абслугоўванне асноўнай аплатнай карткі пры перадаплаце за поўны 

год абслугоўвання 

770,00 рублёў  

1.1.2 Выпуск і гадавое абслугоўванне дадатковай аплатнай карткі Visa Infinite, у тым ліку 
пры прадаўжэнні (пры перадаплаце за адзін год абслугоўвання) 

770,00 рублёў  

1.1.3 Перавыпуск карткі:   

1.1.3.1 - па ініцыятыве банка, а таксама ў сувязі са зменай прозвішча і/або імя трымальніка 

карткі 

-  

1.1.3.2 - па іншых прычынах 44,00 рублі Узнагароджанне не збіраецца пры звароце кліента ў апошні месяц тэрміну дзеяння аплатнай карткі 
або пасля заканчэння тэрміну дзеяння аплатнай карткі для яе перавыпуску з прадаўжэннем тэрміну 

дзеяння. 

1.1.4 Узнагароджанне за наведванне ВІП-залаў аэрапортаў з выкарыстаннем карты Priority 
Pass 

- Узнагароджанне за выпуск і абслугоўванне карты Priority Pass на працягу тэрміну яе дзеяння не 
збіраецца. 

1.2. Узнагароджанне па аперацыях, якія здзяйсняюцца з выкарыстаннем аплатнай карткі або яе рэквізітаў  

1.2.1. Зняцце наяўных грашовых сродкаў з аплатнай карткі:   

1.2.1.1 - у банкаматах і ПВГ ААТ «Белгазпрамбанк», у банкаматах «Газпрамбанк» 

(Акцыянернае таварыства), ЗАТ «МТБанк» і ААТ «Белаграпрамбанк» 

-  

1.2.1.2 - у ПВГ, арганізаваных ААТ «Белгазпрамбанк» у аддзяленнях РУП «Белпошта» 1,5 % ад сумы  

1.2.1.3 - у банкаматах і ПВГ іншых банкаў на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь 2% ад сумы, мін. 2,00 рублі  

1.2.1.4 - у банкаматах і ПВГ іншых банкаў за межамі Рэспублікі Беларусь 2% ад сумы, мін. 6,00 

рублёў 

 

1.2.2 Унясенне наяўных грашовых сродкаў на бягучы рахунак з БПК, ажыццёўленае з 

выкарыстаннем аплатнай карткі, эмітаванай да такога рахунку, у касе ААТ 

«Белгазпрамбанк» 

  

1.2.3 Прадстаўленне інфармацыі аб даступнай суме сродкаў па аплатнай картцы ў прыладах 
іншых банкаў 

н/а  

1.3. Пакет «Разліковыя карткі ААТ «Белгазпрамбанк» 

Узнагароджанне за выпуск разліковай карткі: 

Фізічнымі асобамі-трымальнікамі асноўных аплатных картак Visa Infinite можа ініцыіравацца 

выпуск разліковых аплатных картак (асноўных або дадатковых, у тым ліку на імёны трэціх асоб) 
агульнай колькасцю да 5 штук. 

Узнагароджанне за выпуск аплатных  картак у рамках пакета «Разліковыя карткі ААТ« 

Белгазпрамбанк» прымяняецца ў адпаведнасці з п.п 1.3.1–1.3.3 главы 7.5 Раздзела VII сапраўднага 
пераліку ўзнагароджанняў. 

Пры выпуску карткі UnionPay Platinum карта Priority Pass не выпускаецца. 

Узнагароджанне за абслугоўванне аплатных картак, выпушчаных у рамках пакета «Разліковыя 
карткі ААТ «Белгазпрамбанк», прымяняецца ў адпаведнасці з прадуктам «Разліковыя карткі». 

1.3.1 Разліковая аплатная картка Visa Platinum (1 картка) 88,00 рублёў 

1.3.2 Разліковая аплатная картка UnionPay Platinum (1 картка) - 

1.3.3. Разліковая аплатная картка Mastercard Gold, Visa Gold - 
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7.6 УЗНАГАРОДЖАННЕ ПА АПЕРАЦЫЯХ, ЯКІЯ ЗДЗЯЙСНЯЮЦЦА З АПЛАТНЫМІ КАРТКАМІ, ЭМІТАВАНЫМІ ААТ «БЕЛГАЗПРАМБАНК» У РАМКАХ ВАРЫЯНТА РАЗЛІКОВАГА  ПРАДУКТУ «Разліковая 

прэміяльная картка World Elite Mastercard» 

№ 

Прадукт Разліковыя карткі 

Нататка 

(У выпадку ўтрымання сумы ўзнагароджання з бягучага рахунку з БПК, адкрытага ў замежнай валюце, 

прымяняецца курс НБ РБ, устаноўлены на дзень адлюстравання аперацыі па рахунку) 

Варыянт прадукту Прэміяльная 

Тып асноўнай аплатнай карткі,  

якая эмітуецца 

Назва ўзнагароджання 

World Elite 
Mastercard 

1.1. Узнагароджання за выпуск і абслугоўванне аплатнай карткі  

1.1.1 Выпуск і гадавое абслугоўванне асноўнай аплатнай карткі пры перадаплаце за 

поўны год абслугоўвання 

1100,00 рублёў  

1.1.2 Выпуск і гадавое абслугоўванне дадатковай аплатнай карткі, у тым ліку пры 
прадаўжэнні (пры перадаплаце за адзін год абслугоўвання) 

1100,00 рублёў  

1.1.3 Перавыпуск аплатнай карткі:   

1.1.3.1 - па ініцыятыве банка, а таксама ў сувязі са зменай прозвішча і/або імя 

трымальніка карткі 

-  

1.1.3.2 - па іншых прычынах 44,00 рублі Узнагароджанне не збіраецца пры звароце кліента ў апошні месяц тэрміну дзеяння аплатнай карткі або пасля 
заканчэння тэрміну дзеяння аплатнай карткі для яе перавыпуску з прадаўжэннем тэрміну дзеяння. 

1.1.4 Узнагароджанне за наведванне ВІП-залаў аэрапортаў з выкарыстаннем карты 

Priority Pass 

- Узнагароджанне за выпуск і абслугоўванне карты Priority Pass на працягу тэрміну яе дзеяння не збіраецца. 

1.2. Узнагароджанне па аперацыях, якія здзяйсняюцца з выкарыстаннем аплатнай карткі і яе 

рэквізітаў 

 

1.2.1 Зняцце наяўных грашовых сродкаў з аплатнай карткі:   

1.2.1.1 - у банкаматах і ПВГ ААТ «Белгазпрамбанк», у банкаматах «Газпрамбанк» 

(Акцыянернае таварыства), ЗАТ «МТБанк» і ААТ «Белаграпрамбанк» 

-  

1.2.1.2 - у ПВГ, арганізаваных ААТ «Белгазпрамбанк» у аддзяленнях РУП «Белпошта» 1,5 % ад сумы  

1.2.1.3 - у банкаматах і ПВГ іншых банкаў на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь 2% ад сумы, мін. 

2,00 рублі 

 

1.2.1.4 - у банкаматах і ПВГ іншых банкаў за межамі Рэспублікі Беларусь 2% ад сумы, мін. 
6,00 рублёў 

 

1.2.2 Унясенне наяўных грашовых сродкаў на бягучы рахунак з БПК, ажыццёўленае 

з выкарыстаннем аплатнай карткі, эмітаванай да такога рахунку, у касе ААТ 
«Белгазпрамбанк» 

-  

1.2.3 Прадстаўленне інфармацыі аб даступнай суме па аплатнай картцы ў прыладах 

іншых банкаў 

н/а  

1.3. Пакет страхавання трымальнікаў аплатных картак «World Elite» у залежнасці ад тэрміну 

страхавання 1: 

Кошт пакета страхавання збіраецца з кліента ў выпадку, калі ўзнагароджанне за выпуск і абслугоўванне аплатнай 
карткі, якое ён выплачвае (таксама з улікам скідак, якія прадстаўляюцца кліенту) роўнае або не перавышае кошт 

адпаведнага пакета страхавання. 

У іншых выпадках кошт пакета страхавання ўключана ў кошт узнагароджання за выпуск і абслугоўванне аплатнай 
карткі, якое выплачвае кліент, згодна п.1.1. главы 7.6 Раздзела VII сапраўднага пераліку ўзнагароджанняў. 

1.3.1 да 396 дзён У адпаведнасці з 

тарыфамі страхавой 

кампаніі 
1.3.2 ад 397 дзён да 761 дня ўключна 

1.3.3 ад 762 дзён да 1126 дзён уключна 

1.4. Пакет «Разліковыя карткі ААТ «Белгазпрамбанк» 

Узнагароджанне за выпуск разліковай аплатнай карткі: 

Фізічнай асобай-трымальнікам асноўнай аплатнай карткі World Elite Mastercard можа ініцыіравацца выпуск 

разліковых аплатных картак (асноўных або дадатковых, у тым ліку на імёны трэціх асоб) агульнай колькасцю да 

5 штук. 

Узнагароджанне за выпуск аплатных  картак у рамках пакета «Разліковыя карткі ААТ« Белгазпрамбанк» 
прымяняецца ў адпаведнасці з п.п 1.4.1–1.4.3 главы 7.6 Раздзела VII сапраўднага пераліку ўзнагароджанняў. 

Пры выпуску карткі UnionPay Platinum карта Priority Pass не выпускаецца. 

Узнагароджанне за абслугоўванне аплатных картак, выпушчаных у рамках пакета «Разліковыя карткі ААТ 
«Белгазпрамбанк», прымяняецца ў адпаведнасці з прадуктам «Разліковыя карткі». 

1.4.1 Разліковая аплатная картка Visa Platinum (1 картка) 88,00 рублёў 

1.4.2 Разліковая аплатная картка UnionPay Platinum (1 картка) - 

1.4.3 Разліковая аплатная картка Mastercard Gold, Visa Gold -  

1.5. Пакет «Банкаўская захоўванне (дэпазітарныя вочкі) для трымальнікаў аплатных 

картак World Elite Mastercard»: 

0,01 рубля (з ПДВ) Прадстаўляецца трымальнікам асноўных аплатных картак World Elite Mastercard і ўключае банкаўскае захоўванне 

з выкарыстаннем 1 (адной) дэпазітарнай вочкі. Тэрмін захоўвання роўны колькасці каляндарных дзён з даты 
заключэння дагавора банкаўскага захоўвання па дату заканчэння тэрміну дзеяння аплатнай карткі World Elite 1.5.1 Банкаўскае захоўванне з выкарыстаннем:  
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- малых дэпазітарных вочак у галаўным офісе ААТ «Белгазпрамбанк» 

(210х320х50 мм) і (210х320х100 мм); 

- дэпазітарных вочак, якія размешчаны ў Брэсцкай, Віцебскай, 
Гродзенскай, Гомельскай і Магілёўскай абласных дырэкцыях ААТ 

«Белгазпрамбанк» 

Mastercard кліента ўключна. У выпадку скасавання кліентам дагавора аб выкарыстанні карткі World Elite 

Mastercard адначасова скасоўваецца дагавор банкаўскага захоўвання, заключаны ў рамках сапраўднага Пакета. 

Узнагароджанне збіраецца аднаразова ў дзень заключэння дагавора банкаўскага захоўвання. 

1.5.2 Афармленне дагавора банкаўскага захоўвання  

Нататка: 
1Пакет страхавання «World Elite» прадстаўляецца трымальнікам картак World Elite Mastercard (асноўных і дадатковых да бягучага рахунку) і ўключае наступныя віды страхавання: 

- добраахвотнае страхаванне ад няшчасных выпадкаў і хвароб на час паездкі за мяжу; 

- добраахвотнае страхаванне ад няшчасных выпадкаў і хвароб трымальнікаў банкаўскіх аплатных картак; 
- добраахвотнае страхаванне багажу; 

- добраахвотнае страхаванне затрымкі або адмены авіярэйсу. 

Прадастаўленне фізічнай асобе пакета страхавання «World Elite» ажыццяўляецца ў поўным аб'ёме. 
Тэрмін страхавання роўны колькасці каляндарных дзён з даты заключэння дагавораў страхавання (даты рэгістрацыі страхавання ў сістэме аналітычнага ўліку банка) па відах страхавання, уключаных у пакет страхавання, да даты 

заканчэння дзеяння аплатнай карткі кліента ўключна. 

 

7.7 УЗНАГАРОДЖАННЕ ПА АПЕРАЦЫЯХ, ЯКІЯ ЗДЗЯЙСНЯЮЦЦА З АПЛАТНЫМІ КАРТКАМІ, ЭМІТАВАНЫМІ ААТ «БЕЛГАЗПРАМБАНК», У РАМКАХ ВАРЫЯНТА ЗАРПЛАТНЫХ ПРАДУКТАЎ 

«ЗАРПЛАТНАЯ КАРТКА БІЗНЭС-SMART» І «ЗАРПЛАТНАЯ КАРТКА FREE CASH+» 

№ 

Прадукт Зарплатныя карткі 
Нататка 

(У выпадку ўтрымання сумы ўзнагароджання з бягучага рахунку з БПК, адкрытага ў замежнай 
валюце, прымяняецца курс НБ РБ, устаноўлены на дзень адлюстравання аперацыі па рахунку) 

Варыянт прадукту 
 

Назва ўзнагароджання 

Зарплатная картка 

Бізнес-smart 

Зарплатная картка Free 

Cash+ 

1.1. Узнагароджанне за выпуск аплатнай карткі  Дзеянне праграмы «Вялікія магчымасці» не распаўсюджваецца на варыянт прадукту «Зарплатная 
картка Бізнес-smart». 

1.1.1 Выпуск асноўнай аплатнай карткі:   Узнагароджанне за выпуск аплатнай карткі збіраецца адначасова пры выпуску або перавыпуск 

аплатнай карткі на новы тэрмін. 
Зарплатныя карткі Mastercard Gold, Visa Gold у рамках дагавораў на пералік трымальнікам картак 

заработнай платы і іншых грашовых сродкаў выпускаюцца без збірання ўзнагароджання за выпуск 

ці перавыпуск аплатнай карткі на новы тэрмін: 
- асобам кіруючага складу (кіраўнік, намеснік кіраўніка і галоўны бухгалтар) юрыдычных асоб, 

якія абслугоўваюцца ў ААТ «Белгазпрамбанк»; 

- удзельнікам (уласнікам) юрыдычных асоб, якія абслугоўваюцца ў ААТ «Белгазпрамбанк», з 
доляй удзелу ў статутным фондзе не менш за 5%; 

- фізічным асобам, якія з'яўляюцца індывідуальнымі прадпрымальнікамі, якія ажыццяўляюць 

кіраванне юрыдычнымі асобамі, якія абслугоўваюцца ў ААТ «Белгазпрамбанк». 

- Mastercard Standard / Visa Classic - - 

- Visa Bonus «Разам з намi» н/а н/а 

- Mastercard Gold / Visa Gold 35,00 рублёў 35,00 рублёў 

- Mastercard World н/а 45,00 рублёў 

- Visa Platinum н/а 135,00 рублёў 

1.1.2 Штомесячнае абслугоўванне аплатнай карткі на працягу тэрміну 
дзеяння 

  Узнагароджанне збіраецца не пазней за другі працоўны дзень месяца, наступнага за 
справаздачным месяцам, пры наяўнасці залічэння на рахунак работніка (фізічнай асобы) у рамках 

дагавора на пералік трымальнікам картак заработнай платы і іншых грашовых сродкаў. 

У выпадку наяўнасці некалькіх арганізацый, якія пералічваюць грашовыя сродкі на рахунак 
работніка (фізічнай асобы) у рамках дагавора на пералік трымальнікам картак заработнай платы i 

iншых грашовых сродкаў, фізічная асоба выплачвае камісійнае ўзнагароджанне за штомесячнае 

абслугоўванне аплатнай карткі па кожным з такіх дагавораў. 

- Mastercard Standard / Visa Classic 4,00 рублі - 

1.1.3 Выпуск аплатнай карткі ў якасці дадатковай   У якасці дадатковай можа эмітавацца аплатная картка таго ж класа, што і асноўная, або ніжэй (за 

ўзнагароджанне, прадугледжанае для адпаведнага тыпу карткі). Узнагароджанне за выпуск 

аплатнай карткі збіраецца адначасова пры выпуску або перавыпуск аплатнай карткі на новы 
тэрмін. 

- Mastercard Standard / Visa Classic 10,00 рублёў 10,00 рублёў 

- Mastercard Gold / Visa Gold 35,00 рублёў 35,00 рублёў 

- Mastercard World 45,00 рублёў 45,00 рублёў 

- Visa Platinum 135,00 рублёў 135,00 рублёў 

1.1.4 Узнагароджанне за наведванне ВІП-залаў аэрапортаў з 
выкарыстаннем карты Priority Pass 

65,00 рублёў за кожнае наведванне Карта Priority Pass выпускаецца толькі трымальнікам Зарплатнай аплатнай карткі Visa Platinum. 
узнагароджанне збіраецца за наведванне трымальнікам і яго гасцямі ВІП-залаў аэрапортаў (за 

кожнага наведвальніка па карце). 

Узнагароджанне за выпуск і абслугоўванне карты Priority Pass на працягу тэрміну яе дзеяння не 
збіраецца. 



www.belgazprombank.by 31 
 

1.2. Узнагароджанне па аперацыях, якія здзяйсняюцца з выкарыстаннем аплатнай карткі 

або яе рэквізітаў 

  

1.2.1. Зняцце наяўных грашовых сродкаў з аплатнай карткі:   

1.2.1.1 - у ПВГ і банкаматах ААТ «Белгазпрамбанк», у банкаматах 
«Газпрамбанк» (Акцыянернае таварыства), ЗАТ «МТБанк» і ААТ 

«Белаграпрамбанк» 

- -  

1.2.1.2 - у ПВГ, арганізаваных ААТ «Белгазпрамбанк» у аддзяленнях РУП 
«Белпошта» 

1,5 % ад сумы -  

1.2.1.3 - у банкаматах і ПВГ іншых банкаў на тэрыторыі Рэспублікі 

Беларусь: 

 

- 

 

- Maestro / Visa Electron / Mastercard Standard / Visa Classic / 
БЕЛКАРТ-СТАНДАРТ / Visa Bonus «Разам з намi»/ Mastercard 

World 

3,5% ад сумы, мін. 2,00 
рублі 

- Mastercard Gold / Visa Gold 3% ад сумы, мін. 2,00 

рублі 

- Visa Platinum 2% ад сумы, мін. 2,00 

рублі 

1.2.1.4 - у банкаматах і ПВГ іншых банкаў за межамі Рэспублікі Беларусь:  

- 

 

- Maestro / Visa Electron / Mastercard Standard / Visa Classic / Visa 
Bonus «Разам з намi»/ Mastercard World 

3,5% ад сумы, мін. 6,00 
рублёў 

- Mastercard Gold / Visa Gold 3% ад сумы, мін. 6,00 

рублёў 

- Visa Platinum 2% ад сумы, мін. 6,00 
рублёў 

1.2.2 Унясенне наяўных грашовых сродкаў на бягучы рахунак з БПК, 

ажыццёўленае з выкарыстаннем аплатнай карткі, эмітаванай да 
такога рахунку, у касе ААТ «Белгазпрамбанк» 

- 2% ад сумы  

1.2.3 Прадстаўленне інфармацыі аб даступнай суме па аплатнай картцы 

ў прыладах іншых банкаў 

3,00 рублі за 1 запыт  

1.2.4 Узнагароджанне кліенту за безнаяўныя аперацыі, здзейсненыя з 
выкарыстаннем аплатнай карткі Mastercard World або яе рэквізітаў 

(cash-back) 

згодна з раздзелам X пераліку ўзнагароджанняў Памеры ўзнагароджанняў і парадак іх выплаты ўстанаўліваюцца ў адпаведнасці з раздзелам X 
пераліку ўзнагароджанняў. 

1.3. Узнагароджанне па аперацыях, якія здзяйсняюцца без выкарыстання аплатнай карткі 

або яе рэквізітаў 

  

1.3.1. Залічэнне грашовых сродкаў на бягучы рахунак:    

1.3.1.1 Пры безнаяўным залічэнні юрыдычнай асобай або індывідуальным 

прадпрымальнікам у рамках заключанага з ААТ «Белгазпрамбанк» 

дагавора на пералік трымальнікам аплатных картак заработнай 
платы i іншых грашовых сродкаў, калі іншае не вызначана ўмовамі 

дагавора 

- 2% ад сумы Узнагароджанне выплачваецца юрыдычнай асобай або індывідуальным прадпрымальнікам. 

1.3.1.2 Штогадовае абслугоўванне (для арганізацыі-юрыдычнай асобы, 
якая абслугоўваецца ў рамках зарплатнага праекта «Бізнес-Smart») 

1,00 рубель - Узнагароджанне выплачваецца юрыдычнай асобай або індывідуальным прадпрымальнікам. 

1.4. Пакет дадатковых аплатных картак «Зарплатны бонус»:  Узнагароджанне за выпуск дадатковых аплатных картак, які ажыццяўляецца ў рамках пакета 

аплатных картак «Зарплатны бонус», не збіраецца. 

1.4.1 Выпуск аплатнай карткі Mastercard Standard/Visa Classic, эмітаванай 
на імя трэцяй асобы (у якасці дадатковай аплатнай карткі да 

зарплатнай карткі) 

1 шт. 1 шт.  

1.4.2 Выпуск аплатнай карткі Mastercard Standard/Visa Classic, эмітаванай 

на імя непаўналетняга дзіцяці ва ўзросце да 18 гадоў (у якасці 
дадатковай аплатнай карткі да зарплатнай карткі), законным 

прадстаўніком якіх з'яўляецца трымальнік асноўнай зарплатнай 
карткі 

1 шт. на кожнага 

непаўналетняга дзіцяці 

1 шт. на кожнага 

непаўналетняга 
дзіцяці 
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Нататка: * Падключэнне да зарплатнага праекта «Бізнес-Smart» і «Free Cash+» і заключэнне новых дагавораў на пералік трымальнікам картак заработнай платы і іншых грашовых сродкаў з юрыдычнымі асобамі і 

індывідуальнымі прадпрымальнікамі не ажыццяўляюцца. 

 

7.8. УЗНАГАРОДЖАННЕ ПА АПЕРАЦЫЯХ, ЯКІЯ ЗДЗЯЙСНЯЮЦЦА З АПЛАТНЫМІ КАРТКАМІ, ЭМІТАВАНЫМІ ААТ «БЕЛГАЗПРАМБАНК» У РАМКАХ ПРАДУКТУ «РАЗЛІКОВЫЯ КАРТКІ» АПЛАТНАЙ 

СІСТЭМЫ UNIONPAY 

№ 

Прадукт Разліковыя карткі 
Нататка 

(У выпадку ўтрымання сумы ўзнагароджання з бягучага рахунку з БПК, адкрытага ў замежнай 
валюце, прымяняецца курс НБ РБ, устаноўлены на дзень адлюстравання аперацыі па рахунку) 

Варыянт прадукту 

 

Назва ўзнагароджання 

UnionPay Classic UnionPay Platinum 

1.1. Узнагароджанне за выпуск аплатнай карткі   

1.1.1 Выпуск асноўнай аплатнай карткі: 10,00 рублёў 135,00 рублёў1,2 Узнагароджанне за выпуск аплатнай карткі збіраецца адначасова пры выпуску або перавыпуск 

аплатнай карткі на новы тэрмін. 

Плацежныя карткі аплатнай сістэмы UnionPay недаступныя для здзяйснення аперацый на інтэрнэт-
рэсурсах, за выключэннем аперацый у формах ПДБА. 

1.1.2 Выпуск другой (і наступнай) асноўнай аплатнай карткі 10,00 рублёў 135,00 рублёў1,2 

1.1.3 Выпуск аплатнай карткі ў якасці дадатковай 10,00 рублёў 135,00 рублёў У якасці дадатковай можа эмітавацца аплатная картка таго ж класа, што і асноўная, або ніжэй (за 

ўзнагароджанне, прадугледжанае для адпаведнага тыпу карткі). Узнагароджанне за выпуск 

аплатнай карткі збіраецца адначасова пры выпуску або перавыпуск аплатнай карткі на новы тэрмін. 

1.1.4 Узнагароджанне за наведванне ВІП-залаў аэрапортаў з 

выкарыстаннем карты Priority Pass 

н/а 75,00 рублёў2 за 

кожнае наведванне 

Карта Priority Pass выпускаецца толькі трымальнікам карткі UnionPay Platinum. 

узнагароджанне збіраецца за наведванне трымальнікам і яго гасцямі ВІП-залаў аэрапортаў (за 

кожнага наведвальніка па карце). 
Узнагароджанне за выпуск і абслугоўванне карты Priority Pass на працягу тэрміну яе дзеяння не 

збіраецца. 

1.2. Узнагароджанне па аперацыях, якія здзяйсняюцца з выкарыстаннем аплатнай карткі 

або яе рэквізітаў 

  

1.2.1 Зняцце наяўных грашовых сродкаў з аплатнай карткі:    

1.2.1.1 - у банкаматах ААТ «Белгазпрамбанк», у банкаматах 

«Газпрамбанк» (Акцыянернае таварыства) 

- -  

1.2.1.2 - у ПВГ ААТ «Белгазпрамбанк» - - -  

1.2.1.3 - у ПВГ, арганізаваных ААТ «Белгазпрамбанк» у аддзяленнях РУП 

«Белпошта» 

н/а н/а  

1.2.1.4 - у банкаматах іншых банкаў на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь і за 

межамі Рэспублікі Беларусь: 

3,5% ад сумы, мін. 4,00 

рублі 

2,0% ад сумы, мін. 

4,00 рублі 

 

1.2.2 Унясенне наяўных грашовых сродкаў на бягучы рахунак з БПК, 

ажыццёўленае з выкарыстаннем аплатнай карткі, эмітаванай да 

такога рахунку, у касе ААТ «Белгазпрамбанк» 

- -  

1.2.3 Прадстаўленне інфармацыі аб даступнай суме па аплатнай картцы 
ў прыладах іншых банкаў 

3,00 рублі за 1 запыт  

1.2.4. Узнагароджанне кліенту за безнаяўныя аперацыі, здзейсненыя з 

выкарыстаннем плацежнай карткі UnionPay Classic або UnionPay 
Platinum (cash-back) 

згодна з раздзелам X пераліку ўзнагароджанняў Памеры ўзнагароджанняў і парадак іх выплаты ўсталёўваюцца згодна з раздезлам X пераліку 

ўзнагароджанняў. 

 

Нататка: 
1Выпуск новай аплатнай карткі на падставе заяўкі, аформленай з выкарыстаннем формы ПДБА для фізічных асоб, ажыццяўляецца ААТ «Белгазпрамбанк» пры ўмове папярэдняй аплаты кліентам узнагароджання за выпуск. Пры 
гэтым узнагароджанне згодна з п.п. 1.1.1, 1.1.2. сапраўднага дадатку да пераліку ўзнагароджанняў збіраецца ў памеры 75% ад прадугледжанага названым падпунктам на момант выплаты ўзнагароджання. 
2Пры афармленні асноўнай разліковай прэміяльнай аплатнай карткі UnionPay Platinum у офісах банка выпуск ажыццяўляецца са спагнаннем узнагароджання згодна з п.п. 1.1.1., 1.1.2. сапраўднага дадатку да пераліку 

ўзнагароджанняў у памеры 60% ад прадугледжанага названым падпунктам на момант выплаты ўзнагароджання, пры наяўнасці дзеючай (актыўнай) на імя фізічнай асобы асноўнай разліковай карткі Visa Platinum у беларускіх 
рублях або любой замежнай валюце. Карта Priority Pass пры гэтым не выпускаецца. 
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7.9. ЗНАГАРОДЖАННЕ ПА АПЕРАЦЫЯХ, ЯКІЯ ЗДЗЯЙСНЯЮЦЦА З АПЛАТНЫМІ КАРТКАМІ, ЭМІТАВАНЫМІ ААТ «БЕЛГАЗПРАМБАНК» У РАМКАХ ВАРЫЯНТА ЗАЛІКОВАГА ПРАДУКТУ «Разліковая 

прэміяльная картка Mastercard Black Edition» 

№ 

Прадукт Разліковыя карткі 

Нататка 

(У выпадку ўтрымання сумы ўзнагароджання з бягучага рахунку з БПК, адкрытага ў замежнай валюце, 

прымяняецца курс НБ РБ, устаноўлены на дзень адлюстравання аперацыі па такім рахунку.) 

Варыянт прадукту Прэміяльная 

Тып асноўнай аплатнай карткі,  

якая эмітуецца 

Назва ўзнагароджання 

Mastercard Black Edition 

1.1. Узнагароджання за выпуск аплатнай карткі  

1.1.1 Выпуск асноўнай аплатнай карткі  400,00 рублёў Узнагароджанне за выпуск аплатнай карткі збіраецца адначасова пры выпуску або перавыпуск аплатнай карткі 

на новы тэрмін. 1.1.2 Выпуск аплатнай карткі ў якасці дадатковай 400,00 рублёў 

1.1.3 Перавыпуск аплатнай карткі::    

1.1.3.1 
- па ініцыятыве банка, а таксама ў сувязі са зменай прозвішча і/або імя 
трымальніка карткі 

- 
 

1.1.3.2 
- па іншых прычынах 

44,00 рублі 
Узнагароджанне не збіраецца пры звароце кліента ў апошні месяц тэрміну дзеяння аплатнай карткі або пасля 

заканчэння тэрміну дзеяння аплатнай карткі для яе перавыпуску з прадаўжэннем тэрміну дзеяння.. 

1.2. 
Узнагароджання па аперацыях, якія здзяйсняюцца з выкарыстаннем аплатнай карткі і яе 

рэквізітаў 

 

1.2.1 Зняцце наяўных грашовых сродкаў з аплатнай карткі:   

1.2.1.1 

- у банкаматах і ПВГ ААТ «Белгазпрамбанк», у банкаматах 

«Газпрамбанк» (Акцыянернае таварыства), ЗАТ «МТБанк» і ААТ 
«Белаграпрамбанк»» 

- 

 

1.2.1.2 
- у ПВГ ААТ «Белгазпрамбанк» (у тым ліку ў ПВГ, арганізаваных ААТ 

«Белгазпрамбанк» у аддзяленнях РУП «Белпошта») 
1,5% ад сумы 

 

1.2.1.3 
- у банкаматах і ПВГ іншых банкаў на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь (у 
залежнасці ад тыпу аплатнай карткі): 

2% ад сумы, мін. 2,00 рублі 
 

1.2.1.4 - у банкаматах і ПВГ іншых банкаў за межамі Рэспублікі Беларусь 2% ад сумы, мін. 6,00 

рублёў 

 

1.2.2 
Унясенне наяўных грашовых сродкаў на бягучы рахунак з БПК, 
ажыццёўленае з выкарыстаннем аплатнай карткі, эмітаванай да такога 

рахунку, у касе ААТ «Белгазпрамбанк» 

- 
 

1.2.3 
Прадстаўленне інфармацыі аб даступнай суме па аплатнай картцы ў 
прыладах іншых банкаў 

н/а 
 

1.3. Пакет страхавання трымальнікаў аплатных картак «Black Edition» з тэрмінам дзеяння дагавораў 

страхавання да 1126 дзён уключна: 

Кошт пакета страхавання збіраецца з кліента ў выпадку, калі ўзнагароджанне за выпуск і абслугоўванне 

аплатнай карткі, якое ён выплачвае (таксама з улікам скідак, якія прадстаўляюцца кліенту) роўнае або не 

перавышае кошт адпаведнага пакета страхавання. 
У іншых выпадках кошт пакета страхавання ўключана ў кошт узнагароджання за выпуск аплатнай карткі, якое 

выплачвае кліент, згодна п.1.1. главы 7.9 раздзела VII сапраўднага пераліку ўзнагароджанняў. 

Пакет страхавання «Black Edition» радстаўляецца трымальнікам картак Mastercard Black Edition (сноўных і 
дадатковых да бягучага рахунку з БПК). Прадастаўленне фізічнай асобе пакета страхавання «Black Edition» 

ажыццяўляецца ў поўным аб'ёме. 

Тэрмін страхавання роўны колькасці каляндарных дзён з даты заключэння дагавора страхавання да даты 
заканчэння дзеяння аплатнай карткі кліента ўключна. 

- добраахвотнае страхаванне ад няшчасных выпадкаў і хвароб на час паездкі 
за мяжу з тэрмінам страхавання да трох гадоў 

У адпаведнасці з тарыфамі 
страхавой кампаніі  

 

 

1.4. Пакет «Разліковыя карткі ААТ «Белгазпрамбанк»  

Узнагароджанне за выпуск разліковай аплатнай карткі: 

Фізічнай асобай-трымальнікам асноўнай аплатнай карткі Mastercard Black Edition может можа ініцыіравацца 

выпуск разліковай аплатнай карткі (асноўнай або дадатковай), у тым ліку на імя трэцяй асобы.  
Ўзнагароджанне за выпуск аплатнай карткі ў рамках пакета «Разліковыя карткі ААТ «Белгазпрамбанк» 

прымяняецца ў адпаведнасці з п.п 1.4.1 главы 7.9 раздзела VII сааапраўднага  пераліку ўзнагароджанняў. 

Пры выпуску карткі UnionPay Platinum мода бцыь выпушчана карта Priority Pass. 
Узнагароджанне за абслугоўванне аплатных картак, выпушчаных у рамках пакета «Разліковыя карткі 

ААТ «Белгазпрамбанк», а таксама карты Priority Pass, прымяняецца ў адпаведнасці з прадуктам «Разліковыя 

карткі». 
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Раздзел VIII. РАЗЛІКІ ПА АПЕРАЦЫЯХ ФІЗІЧНЫХ АСОБ У РАМКАХ АБСЛУГОЎВАННЯ БЯГУЧЫХ РАХУНКАЎ «ЗАРПЛАТНЫ» 

№ П.П. НАЗВА ПАСЛУГІ/АПЕРАЦЫІ ПАМЕР УЗНАГАРОДЖАННЯ ЗАЎВАГІ 

1. Залічэнне на бягучы рахунак грашовых сродкаў, якія паступілі ў безнаяўным парадку 1% ад сумы Узнагароджанне не збіраецца пры пералічэнні грашовых сродкаў у рамках дагавора на выдачу 
заработнай платы з выкарыстаннем бягучага рахунку, адкрытага ў рамках прадукту «Бягучы 

рахунак «Зарплатны». 

2. Перавод грашовых сродкаў з бягучага рахунку па даручэнні фізічнай асобы (калі іншае 

не прадугледжана дагаворам ААТ «Белгазпрамбанк» з бенефіцыярам) 

2% ад сумы, мін. 3,00 рублі, 

макс. 100,00 рублёў 

Узнагароджанне не збіраецца: 

- па пераводах фізічных асоб, у тым ліку зарэгістраваных у якасці індывідуальных 
прадпрымальнікаў, пры выплаце падаткаў, збораў, іншых абавязковых плацяжоў у 

рэспубліканскі і мясцовыя бюджэты, у тым ліку ў дзяржаўныя мэтавыя бюджэтныя фонды, а 

таксама пры выплаце абавязковых плацяжоў у Фонд сацыяльнай абароны насельніцтва 
Міністэрства працы і сацыяльнай абароны; 

- па пераводах з рахункаў фізічных асоб на рахунак па ўліку ўкладаў, бягучы рахунак ДБА, 

бягучы рахунак з БПК, бягучы рахунак «Дэпазіт», бягучы рахунак «Класічны», бягучы 
рахунак «Зарплатны», рахунак па ўліку крэдытаў, прадстаўленых фізічным асобам, адкрытыя 

на імя той жа фізічнай асобы ў ААТ «Белгазпрамбанк»; 

- па пераводах грашовых сродкаў на банкаўскія рахункі ў сістэме ААТ «Белгазпрамбанк»; 
- па пераводах нацыянальнай валюты, атрыманай фiзiчнай асобай у вынiку ажыццяўлення 

валютна-абменнай аперацыі; 

- па пераводам фізічных асоб, якія ажыццяўляюцца за кошт грашовых сродкаў, якія паступілі 
з рахункаў Міжнароднага дабрачыннага фонду дапамогі дзецям «Шанц» у якасці аказанай 

дабрачыннай дапамогі. 

3. За абслугоўванне нерухомага астатку па бягучым рахунку 3,00 рублі ў месяц Узнагароджанне збіраецца па бягучых рахунках, па якіх не было руху на працягу 6 месяцаў 
(за выключэннем аперацый налічэння працэнтаў і спісання камісій). Узнагароджанне 

збіраецца штомесяц, пачынаючы з апошняга працоўнага дня 6-га месяца з моманту апошняй 

аперацыі па бягучым рахунку. 
Узнагароджанне не распаўсюджваецца на бягучыя рахункі з нулявым астаткам, накладзеным 

арыштам. 

У выпадку, калі астатак па бягучым рахунку менш устаноўленага памеру ўзнагароджання, 
узнагароджанне налiчваецца і спісваецца ў памеры астатку. 
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Раздзел IX. АБСЛУГОЎВАННЕ ПРАДУКТАЎ І РАХУНКАЎ ААТ «БЕЛГАЗПРАМБАНК», АФАРМЛЕННЕ ЯКІХ НЕ АЖЫЦЦЯЎЛЯЕЦЦА 

 

9.1 УЗНАГАРОДЖАННЕ ПА АПЕРАЦЫЯХ, ЯКІЯ ЗДЗЯЙСНЯЮЦЦА З АПЛАТНЫМІ КАРТКАМІ 

№ 

Прадукт 
Ашчадныя карткі 

Разліковыя карткі 

Нататка 

(У выпадку ўтрымання сумы ўзнагароджання з бягучага рахунку з БПК, 

адкрытага ў замежнай валюце, прымяняецца курс НБ РБ, устаноўлены на 
дзень адлюстравання аперацыі па рахунку) 

Варыянт прадукту Картка ўкладчыка Класічная 

Тып асноўнай аплатнай карткі,  

якая эмітуецца 

 
Назва ўзнагароджання 

Maestro, 

Visa Electron, 
Mastercard 

Standard, 

Visa Classic 

Maestro, 

Visa Electron, 

Mastercard Standard, 
Visa Classic 

Maestro, 
Visa Electron, 

Visa Bonus «Разам з намi» 

1.1 Узнагароджанне за абслугоўванне аплатнай карткі 
За выключэннем узнагароджання за выпуск, якое налічана ААТ 

«Белгазпрамбанк» да 01.05.2019 г. 

1.1.1 Выпуск асноўнай аплатнай карткі н/а  

1.1.2 Абслугоўванне асноўнай аплатнай карткі - 

1.1.3 Выпуск аплатнай карткі ў якасці дадатковай н/а  

1.2 Узнагароджанне па аперацыях, якія здзяйсняюцца з выкарыстаннем аплатнай карткі або яе рэквізітаў  

1.2.1 Зняцце наяўных грашовых сродкаў з аплатнай карткі:  

1.2.1.1 - у банкаматах ААТ «Белгазпрамбанк», у 

банкаматах «Газпрамбанк» (Акцыянернае 
таварыства), ЗАТ «МТБанк» і ААТ 

«Белаграпрамбанк» 

-  

1.2.1.2 -  у ПВГ ААТ «Белгазпрамбанк» - -  

1.2.1.3 - у ПВГ, арганізаваных ААТ «Белгазпрамбанк» у 
аддзяленнях РУП «Белпошта» 

1,5 % ад сумы  

1.2.1.4 - у банкаматах і ПВГ іншых банкаў на тэрыторыі 

Рэспублікі Беларусь (у залежнасці ад тыпу 
аплатнай карткі): 

  

- Maestro / Visa Electron / Mastercard Standard / Visa 

Classic/ Visa Bonus «Разам з намi» 

3,5% ад сумы, мін. 2,00 рублі 

1.2.1.5 - у банкаматах і ПВГ іншых банкаў за межамі 
Рэспублікі Беларусь (у залежнасці ад тыпу 

аплатнай карткі): 

  

- Maestro / Visa Electron / Mastercard Standard / Visa 

Classic/ Visa Bonus «Разам з намi» 

3,5% ад сумы, мін. 6,00 рублёў 

1.2.2 Унясенне наяўных грашовых сродкаў на бягучы 

рахунак з БПК, ажыццёўленае з выкарыстаннем 

аплатнай карткі, эмітаванай да такога рахунку, у 
касе ААТ «Белгазпрамбанк» 

-  

1.2.3 Прадстаўленне інфармацыі аб даступнай суме па 

аплатнай картцы ў прыладах іншых банкаў 

3,00 рублі за 1 запыт  

 

9.2. РАЗЛІКІ ПА АПЕРАЦЫЯХ ФІЗІЧНЫХ АСОБ У РАМКАХ АБСЛУГОЎВАННЯ БЯГУЧЫХ РАХУНКАЎ «КЛАСІЧНЫ», «ДЭПАЗІТ», БЯГУЧЫХ РАХУНКАЎ ДБА 

№ П.П. НАЗВА ПАСЛУГІ/АПЕРАЦЫІ ПАМЕР УЗНАГАРОДЖАННЯ 

ЗАЎВАГІ 

(У выпадку ўтрымання сумы ўзнагароджання з рахунку, адкрытага ў замежнай валюце, 

прымяняецца курс НБ РБ, устаноўлены на дзень адлюстравання аперацыі па рахунку) 

1.1. Залічэнне на бягучы рахунак «Дэпазіт», бягучы рахунак ДБА грашовых 

сродкаў, якія паступілі ў безнаяўным парадку: 

 Для бягучага рахунку «Дэпазіт» узнагароджанне не збіраецца пры залічэнні грашовых сродкаў з 

рахунку па ўліку ўкладу той жа фізічнай асобы пры ўмове, што ўмовамі дагавора банкаўскага ўкладу 

прадугледжан пералік ААТ «Белгазпрамбанк» грашовых сродкаў на дадзены бягучы рахунак. 
Для бягучага рахунку ДБА ўзнагароджанне не збіраецца: 

- пры залічэнні грашовых сродкаў з рахунку па ўліку ўкладу той жа фізічнай асобы пры ўмове, што 

ўмовамі дагавора банкаўскага ўкладу прадугледжан пералік ААТ «Белгазпрамбанк» грашовых 
сродкаў на дадзены бягучы рахунак; 

- у нацыянальнай валюце 3% ад сумы, мін. 3,00 рубля 

- у замежнай валюце 3% ад сумы, мін. 5,00 рублёў 
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- пры здзяйсненні фізічнай асобай аперацый па залічэнні пасродкам формаў ПДБА «Інтэрнэт- банк» і 

«Мабільны дадатак»; 

- грашовых сродкаў у рамках дагавора брокерскага абслугоўвання фізічных асоб, заключанага з ААТ 
«Белгазпрамбанк», у тым ліку пры выплаце даходу па каштоўных паперах і сродкаў, якія паступілі 

пры пагашэнні каштоўных папер; 

- грашовых сродкаў па здзелках з каштоўнымі паперамі, заключаных на неарганізаваным рынку, у 
выпадку, калі ААТ «Белгазпрамбанк» з'яўляецца бокам па здзелцы, у тым ліку пры выплаце даходу 

па каштоўных паперах і сродкаў, якія паступілі пры пагашэнні каштоўных папер. 

1.2. Залічэнне на бягучы рахунак «Класічны» грашовых сродкаў, якія 
паступілі ў безнаяўным парадку: 

 Узнагароджанне не збіраецца пры залічэнні на рахунак: 
- грашовых сродкаў з рахунку па ўліку ўкладу ў рамках адной фізічнай асобы; 

- грашовых сродкаў з рахунку гарантыйнага дэпазіту, адкрытага ў ААТ «Белгазпрамбанк», у якасці 

вяртання гарантыйнага дэпазіту грошай; 
- грашовых сродкаў у рамках дагавора брокерскага абслугоўвання фізічных асоб, заключанага з ААТ 

«Белгазпрамбанк», у тым ліку пры выплаце даходу па каштоўных паперах і сродкаў, якія паступілі 

пры пагашэнні каштоўных папер; 
- грашовых сродкаў па здзелках з каштоўнымі паперамі, заключаных на неарганізаваным рынку, у 

выпадку, калі ААТ «Белгазпрамбанк» з'яўляецца бокам па здзелцы, у тым ліку пры выплаце даходу 

па каштоўных паперах і сродкаў, якія паступілі пры пагашэнні каштоўных папер; 
- грашовых сродкаў пры выплаце даходу па аблігацыях, эмітаваных ААТ «Белгазпрамбанк», а 

таксама пры пагашэнні дадзеных аблігацый; 

- грашовых сродкаў пры выкананні судовага рашэння, вынесенага на карысць ААТ 
«Белгазпрамбанк»; 

- грашовых сродкаў з рахункаў Міжнароднага дабрачыннага фонду дапамогі дзецям «Шанц» у якасці 

аказанай дабрачыннай дапамогі; 
- грашовых сродкаў, пералічаных на рахунак фізічнай асобы ў рамках заключаных з юрыдычнымі 

асобамі дагавораў на пералік заработнай платы i iншых грашовых сродкаў, пры ўмове аплаты 

ўзнагароджання за залічэнне юрыдычнай асобай. 

- у нацыянальнай валюце 0,5% ад сумы, макс. 50 рублёў 

- у замежнай валюце  0,5% ад сумы 

1.3. Перавод грашовых сродкаў з бягучага рахунку па даручэнні фізічнай 

асобы (калі іншае не прадугледжана дагаворам ААТ «Белгазпрамбанк» з 

бенефіцыярам): 

 Узнагароджанне не збіраецца: 

- па пераводах фізічных асоб, у тым ліку зарэгістраваных у якасці індывідуальных прадпрымальнікаў, 

пры выплаце падаткаў, збораў, іншых абавязковых плацяжоў у рэспубліканскі і мясцовыя бюджэты, 
у тым ліку ў дзяржаўныя мэтавыя бюджэтныя фонды, а таксама пры выплаце абавязковых плацяжоў 

у Фонд сацыяльнай абароны насельніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны; 

- па пераводах з рахункаў фізічных асоб на рахунак па ўліку ўкладаў, бягучы рахунак ДБА, бягучы 
рахунак з БПК, бягучы рахунак «Дэпазіт», бягучы рахунак «Класічны», бягучы рахунак «Зарплатны», 

рахунак па ўліку крэдытаў, прадстаўленых фізічным асобам, адкрытыя на імя той жа фізічнай асобы 

ў ААТ «Белгазпрамбанк»; 
- па пераводах грашовых сродкаў на банкаўскія рахункі ў сістэме ААТ «Белгазпрамбанк»; 

па пераводах нацыянальнай валюты, атрыманай фiзiчнай асобай у вынiку ажыццяўлення валютна-

абменнай аперацыі; 
- па пераводам фізічных асоб, якія ажыццяўляюцца за кошт грашовых сродкаў, якія паступілі з 

рахункаў Міжнароднага дабрачыннага фонду дапамогі дзецям «Шанц» у якасці аказанай 

дабрачыннай дапамогі. 

- у нацыянальнай валюце 2% ад сумы, мін. 3,00 рублі, макс. 
100,00 рублёў 

- у СКВ 0,5% ад сумы, мін. 65,00 рублёў, макс. 

220,00 рублёў 

- у АКВ 0,5% ад сумы, мін. 50,00 рублёў, макс. 
200,00 рублёў 

1.4. Дадатковая плата па банкаўскіх пераводах у доларах ЗША з 
гарантаваным атрыманнем бенефіцыярам поўнай сумы пераводу пры 

пераводзе грашовых сродкаў за межы Рэспублікі Беларусь (паслуга не 

прадастаўляецца ў выпадку пераводу грашовых сродкаў у адрас 
бенефіцыяраў, якія абслугоўваюцца ў банках ЗША) 

95,00 рублёў Узнагароджанне збіраецца дадаткова да ўзнагароджання, названага ў п. 1.3. сапраўднага раздзела 
пераліку ўзнагароджанняў. 

Узнагароджанне не збіраецца пры ажыццяўленні пераводаў грашовых сродкаў, якія паступілі з 

рахункаў Міжнароднага дабрачыннага фонду дапамогі дзецям «Шанц» у якасці аказанай 
дабрачыннай дапамогі. 

1.5. Ануляванне аплатнага даручэння, змяненне і/або дадатак аплатных 

рэквізітаў, правядзенне расследавання па адпраўленым аплатным 
даручэнні па запыце кліента: 

  

- у СКВ 175,00 рублёў 

- у АКВ 95,00 рублёў 
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1.6. Прыём, пералік наяўных грашовых сродкаў пры залічэнні:   

- на бягучы рахунак «Класічны» 1% ад сумы, мін. 1,00 рубель 

- на бягучы рахунак «Дэпазіт», на бягучы рахунак ДБА 3% ад сумы, мін. 3,00 рубля 

1.7. Выдача наяўных грашовых сродкаў з бягучага рахунку «Класічны»:  Узнагароджанне не збіраецца: 
- пры выдачы грашовых сродкаў, якія паступілі з рахунку гарантыйнага дэпазіту, адкрытага ў ААТ 

«Белгазпрамбанк»; 

- пры выплаце грашовых сродкаў, пры залічэнні якіх былі прадугледжаны іншыя ўмовы ў дагаворы 
банка з адпраўшчыкам грашовых сродкаў. 

у нацыянальнай валюце 2,5% ад сумы, мін. 10,00 рублёў 

у замежнай валюце 2,5% ад сумы, мін. 25 рублёў 

1.8. Выдача наяўных грашовых сродкаў з бягучага рахунку ДБА:   

- у нацыянальнай валюце 3,5% ад сумы, мін. 50,00 рублёў 

- у замежнай валюце 3,5% ад сумы, мін. 100,00 рублёў 

1.9. За абслугоўванне нерухомага астатку па бягучым рахунку: 3,00 рублі ў месяц Узнагароджанне збіраецца па бягучых рахунках, па якіх не было руху на працягу 6 месяцаў (за 
выключэннем аперацый налічэння працэнтаў і спісання камісій). 

Узнагароджанне збіраецца штомесяц, пачынаючы з апошняга працоўнага дня 6-га месяца з моманту 

апошняй аперацыі па бягучым рахунку. 
Узнагароджанне не распаўсюджваецца на бягучыя рахункі з нулявым астаткам, накладзеным 

арыштам. 

У выпадку, калі астатак па бягучым рахунку менш устаноўленага памеру ўзнагароджання, 
узнагароджанне налiчваецца і спісваецца ў памеры астатку. 
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Раздзел X. ПАРАДАК ВЫПЛАТЫ ЎЗНАГАРОДЖАННЯЎ КЛІЕНТАМІ ПА АПЕРАЦЫЯХ, ЯКІЯ ЗДЗЯЙСНЯЮЦЦА З АПЛАТНЫМІ КАРТКАМІ (CASH-BACK) 

 

10.1. УЗНАГАРОДЖАННЕ ПА АПЕРАЦЫЯХ, ЯКІЯ АЖЫЦЦЯЎЛЯЮЦЦА З АПЛАТНЫМІ КАРТКАМІ MASTERCARD WORLD, КАРТА ПАКУПАК, CASHALOT 

№ 

п.п. 
Тып карткі Прадукт (варыянт прадукту) 

Памер узнагароджання, які выплачваецца (cash-back) 

за безнаяўныя расходныя аперацыі, якія ажыццяўляюцца на тэрыторыі Рэспублікі 

Беларусь, у тым ліку на беларускіх інтэрнэт-рэсурсах 

за безнаяўныя расходныя аперацыі, якія ажыццяўляюцца 

за межамі Рэспублікі Беларусь, у тым ліку на замежных 
інтэрнэт-рэсурсах 

па ўсіх аперацыях, за выключэннем асобных 

аперацый, названых у п. п. 4 часткі 10.2. 

раздзела Х пераліку ўзнагароджанняў 

па асобных аперацыях, названых у п. 4 

часткі 10.2. раздзела X пераліку 

ўзнагароджанняў 

на тэрыторыі краін ЕЭЗ2 па 
ўсіх аперацыях 

іншыя краіны (за 

выключэннем тэрыторыі 

краін ЕЭЗ2) 

1.1. 
аплатная картка 

Mastercard World 

прадукт «Крэдытныя карткі» 

прадукт «Разліковыя карткі» 

прадукт «Зарплатныя карткі»  
варыянт зарплатнага прадукту «ЭлІТ», «Эліт 

ІП» 

варыянт разліковага прадукту «Картка 
страхавальніка» 

1,0 % ад сумы 4 
0,5% ад сумы 4 

н/а 1% ад сумы 3 

   3 

   

у сетцы 

партнёраў 1 

па аперацыях па-за 
партнёрскай сеткі, за 

выключэннем асобных 

аперацый, названых у п. п. 4 
часткі 10.2. раздзела Х 

пераліку ўзнагароджанняў 

па асобных 

аперацыях, 

названых у п.п. 
4.1 часткі 10.2. 

раздзела X 

пераліку 
ўзнагароджанняў 

па асобных 

аперацыях, 

названых у п.п. 
4.2 часткі 10.2. 

раздзела X 

пераліку 
ўзнагароджанняў 

 

па ўсіх апераціях па ўсіх апераціях 

1.2. аплатная картка 

«Карта пакупак» 

прадукт «Крэдытныя карткі» 
2% ад сумы н/а н/а 

1.3. аплатная картка 
CashAlot 

прадукт «Разліковыя карткі» прадукт 
«Зарплатныя карткі» варыянт разліковага 

прадукту «Картка страхавальніка» 

у памеры, 
названым на 

сайце CashAlot.by 

1,0% ад сумы 4 0,5% ад сумы 4 0,3% ад сумы  4 

 

н/а 

Нататка: 
1Сець партнёраў распаўсюджваецца толькі на картачныя прадукты «Карта пакупак» і «CashAlot». 

Інфармацыя аб партнёрах праграмы CashAlot і памерах  ўзнагароджання (cash-back), якое выплачваецца за безнаяўныя расходныя аперацыі з выкарыстаннем аплатнай карткі CashAlot, паказаная на сайце партнёрскай праграмы 

www.cashalot.by. 
Інфармацыя аб партнёрах праграмы «Карта пакупак» пазначана на сайце партнёрскай праграмы www.kartapokupok.by. 
2Страны ЕЭЗ (Еўрапейскай эканамічнай зоны) – уключаюць у сябе ўсе краіны Еўрапейскага саюза, Ісландыю, Нарвегію, Ліхтэнштэйн, Велікабрытанію, а таксама ўключаны Гвадэлупа, Французская Гвіяна, Марцініка, Маёта, 

Рэюньён, Сен-Мартэн. 
3Узнагароджанне (cash-back) выплачваецца, калі сума аперацыі складае ў эквіваленце па курсе НБ РБ на дату выплаты ўзнагароджання 35,00 беларускіх рублёў і больш. 
4Узнагароджанне (cash-back) выплачваецца, калі сума аперацыі складае ў эквіваленце па курсе НБ РБ на дату выплаты ўзнагароджання 10,00 беларускіх рублёў і больш 
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10.2 УМОВЫ РАЗЛIКУ I ВЫПЛАТЫ CASH-BACK 

№ Парадак налічэння і выплаты ўзнагароджання кліентам па здзейсненых безнаяўных аперацыях (cash-back) з аплатнымі карткамі, эмітаванымі ААТ «Белгазпрамбанк» 

1.  Узнагароджанне выплачваецца ААТ «Белгазпрамбанк» пры здзяйсненні трымальнікам аплатнай карткі расходных безнаяўных аперацый з выкарыстаннем аплатнай карткі або яе рэквізітаў. 
Памер узнагароджання (cash-back) вызначаецца згодна з памерам, акрэсленым раздзелам X пераліку ўзнагароджанняў, якія дзейнічаюсць на момант адлюстравання расходнай безнаяўнай аперацыі, здзейсненай з 

выкарыстаннем плацежнай карткі або яе рэквізітаў, па рахунку трымальніка плацежнай карткі. 

2.  Узнагароджанне выплачваецца ААТ «Белгазпрамбанк» не пазней за банкаўскі дзень, які ідзе за днём адлюстравання здзейсненай аперацыі па рахунку трымальніка аплатнай карткі па кожнай такой аперацыі, шляхам 

залічэння агульнай сумы на бягучы рахунак з БПК, да якога эмітавана аплатная картка, з выкарыстаннем якой здзейсненая аперацыя, за якое выплачваецца ўзнагароджанне. З агульнай сумы ўзнагароджання, якое 
выплачвае ААТ «Белгазпрамбанк» у выглядзе cash-back, які перавышае 2% ад сумы аперацыі, банкам утрымліваецца падаходны падатак. Памер і ўмовы выплаты ўзнагароджання на момант яго выплаты вызначаюцца 

ў адпаведнасцi з тым пералікам узнагароджанняў, якія дзейнічаюць на момант адлюстравання аперацыі, па якой выплачваецца ўзнагароджанне, па ліку трымальніка аплатнай карткі. 

3.  У выпадку адмены безнаяўнай аперацыі, вяртанне ўзнагароджання ў выглядзе cash-back выконваецца шляхам спісання выплачанага ўзнагароджання з рахунку Кліента не пазней за банкаўскі дзень, што ідзе за днём 
адлюстравання па рахунку вяртання (адмены) аперацыі, здзейсненай з выкарыстаннем аплатнай карткі. Спісанне ўзнагароджання ажыццяўляецца з рахунку, да якога эмітавана аплатная картка, з выкарыстаннем якой 

здзейсненая аперацыя, за якую было выплачана ўзнагароджанне ў выглядзе cash-back, вяртанне якога ажыццяўляецца, 

4.  Пералік асобных расходных безнаяўных аперацый, па якіх ўзнагарода ў выглядзе cash-back выплачваецца *: 

4.1. у памеры 0,5%: 

- аперацыі, учыненыя ў аплату паліва, спадарожных тавараў і паслуг на АЗС, у тым ліку аплата паслуг у размешчаных на іх тэрыторыі мыйкі машын або станцыі тэхабслугоўвання, а таксама іншыя аперацыі аплаты, 

код MCC па якіх: 5541 **, 5542 **; 

- аперацыі, учыненыя ў гандлёвых кропках ТАА «Еўрагандаль» і іншых бакалейных прадуктовых крамах і супермаркетах, а таксама іншыя аперацыі аплаты, код MCC па якіх 5411 ***. 

 

4.2. ў памеры 0,3%: 

- аперацыі, учыненыя ў аплату паліва, спадарожных тавараў і паслуг на АЗС, у тым ліку аплата паслуг у размешчаных на іх тэрыторыі мыйкі машын або станцыі тэхабслугоўвання, а таксама іншыя аперацыі аплаты, 

код MCC па якіх: 5541 ***, 5542 ** *. 

 

* - гэты пералік асобных аперацый не распаўсюджваецца на аперацыі, здзейсненыя ў партнёрскай сетцы з выкарыстаннем картачных прадуктаў «Карта пакупак» і «CashAlot», а таксама аперацыі, здзейсненыя з 

выкарыстаннем плацежных картак UnionPaу Classic, UnionPay Platinum 

** - толькі па плацежных картках Mastercard World 

*** - толькі па плацежных картках CashAlot 

5.  Узнагароджанне не выплачваецца па наступных расходных безнаяўных аперацыях (за выключэннем аперацый, здзейсненых у партнёрскай сетцы з выкарыстаннем картачных прадуктаў «Карта пакупак» і «CashAlot»,  

а таксама аперацый, здзейсненых з выкарыстаннем плацежных картак UnionPaу Classic, UnionPay Platinum): 
- аперацыі, якія ажыццяўляюцца ў касах банкаў, інфакіёсках, банкаматах, з дапамогай форм ПДБА, іншых фінансавых сэрвісаў банкаў і нябанкаўскіх крэдытна-фінансавых арганізацый, плацежных агрэгатараў, а 

таксама іншыя аперацыі, код МСС па якіх: 4900, 6010, 6011, 6012, 6051, 6211; 

- фінансавыя аперацыі па зняцці наяўных грашовых сродкаў, аплаты камунальных паслуг, аперацый з каштоўнымі паперамі, па пераводах грашовых сродкаў з карткі на іншую банкаўскую аплатную картку, а таксама 
іншыя аперацыі, код МСС па якіх: 6012, 6536, 6537, 6538, 4900; 

- аперацыі, здзейсненыя ў прыладах РУП «Белпошта», код МСС па якіх 9402; 

- аперацыі аплаты паслуг аператараў сотавай сувязі, паслуг інтэрнэт-правайдэраў, спадарожнікавага і кабельнага тэлебачання, камунальных паслуг, а таксама іншыя аперацыі, код МСС па якіх: 4899, 4814, 4816, 
4821,4829; 

- аперацыі, здзейсненыя на карысць рэспубліканскага і мясцовых бюджэтаў Рэспублікі Беларусь, а таксама ў выплату пошлін, штрафаў і іншых плацяжоў, а таксама іншыя аперацыі, код МСС па якіх: 9211, 9222, 

9223, 9311,9399; 
- аперацыі на карысць дабрачынных і іншых грамадскіх арганізацый, код МСС па якіх 8398; 

- аперацыі, здзейсненыя ў аплату пастаўшчыкоў транспартных паслуг, а таксама іншыя аперацыі, код MCC па якіх: 4111, 4131; 

- аперацыі, здзейсненыя ў аплату пастаўшчыкоў авія- і чыгуначных паслуг, а таксама іншыя аперацыі аплаты, код MCC па якіх: 4112 *, 4511 *; 

- аперацыі аплаты за паркоўку, гаражы, код МСС па якіх 7523; 

- аперацыі на карысць арганізацый, якія аказваюць паслугі па арганізацыі азартных гульняў на грошы (казіно, таталізатар, латарэі і т.п.), код МСС па якіх 7995. 
 

* - толькі па аплатных картках CashAlot 

6.  Узнагароджанне ў выглядзе cash-back не выплачваецца за здзяйсненне аперацый, якія заяўлены кліентам як несанкцыянаваныя. Таксама cash-back не выплачваецца па аперацыях, якія былі паспяхова апратэставаныя 

Банкам паводле заявы кліента. 

7.  У рамках варыянта прадукту «Карта пакупак» узнагароджанне выплачваецца ААТ «Белгазпрамбанк» пры здзяйсненні фізічнай асобай безнаяўных аперацый за кошт уласных сродкаў у сетцы партнёраў. 

8.  Узнагароджанне не выплочваецца па наступных расходных безнаяўных аперацыях, здзейсненых з выкарыстаннем плацежных картак UnionPaу Classic, UnionPay Platinum, адлюстраваным па рахунку не пазней 

30.09.2021 (уключна): 

- аперацыі, якія здзяйсняюцца ў касах банкаў, інфакіёсках, банкаматах, пры дапамозе форм ПДБА, іншых фінансавых сервісаў банкаў і небанкаўскіх крэдытна-фінансавых арганізацый, плацежных агрэгатараў, а 

таксама іншыя аперацыі, код MCC па якіх: 6012, 4900; 
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 - аперацыі аплаты паслуг аператараў сотавай сувязі, паслуг інтэрнет-правайдараў, спадарожнікавага і кабельнага тэлебачання, камунальных паслуг, а таксама іншыя аперацыі, код MCC па якіх: 4814. 

 

10.3. УЗНАГАРОДЖАННЕ ПА АПЕРАЦЫЯХ, ЯКІЯ ЗДЗЯЙСНЯЮЦЦА З ПЛАЦЕЖНЫМІ КАРТКАМІ UNIONPAY CLASSIC, UNIONPAY PLATINUM 

№ 
п.п. 

Тып карткі Прадукт (варыянт прадукта) 

Памер узнагароджання, што выплочваецца (cash-back) 

за безнаяўныя расходныя аперацыі, якія здзяйсняюцца на тэрыторыі 
Рэспублікі Беларусь (за выключэннем асобных аперацый, пазначаных у п.8 

часткі 10.2 раздзела Х Пераліку ўзнагароджанняў)1 

за ўсе безнаяўныя расходныя аперацыі, якія 

здзяйсняюцца за межамі Рэспублікі Беларусь1 

1. плацежныя карткі UnionPay 
Classic, UnionPay Platinum, 

аформленыя ў ААТ 

«Белгазпрамбанк» да 
12.07.2021 

прадукт «Разліковыя карткі» 
прадукт «Зарплатныя карткі» 

2% ад сумы. Агульная сума ўзнагароджання (cash-back) за адзін календарны месяц не можа перавышаць 100,00 рублёў 

2.  плацежныя карткі UnionPay 

Classic, UnionPay Platinum, 

аформленыя ў ААТ 
«Белгазпрамбанк» 

пачынаючы  з 12.07.2021 

прадукт «Разліковыя карткі» 

прадукт «Зарплатныя карткі» 

5% ад сумы. Агульная сума ўзнагароджання (cash-back) за адзін календарны месяц не можа перавышаць 150,00 рублёў 

Нататка:  
1 Узнагароджанне (cash-back) выплочваецца па аперацыях, здзейсненых з выкарыстаннем плацежных картак UnionPaу Classic, UnionPay Platinum, адлюстраваных па рахунку не пазней 30.09.2021 (уключна)  
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Раздзел XI. РЭГІСТРАЦЫЯ ВАЛЮТНЫХ ДАГАВОРАЎ 

 
№ 

П.П. 
НАЗВА ПАСЛУГІ/АПЕРАЦЫІ ПАМЕР УЗНАГАРОДЖАННЯ ЗАЎВАГІ 

11.1. АЖЫЦЦЯЎЛЕННЕ ДЗЕЯННЯЎ БАНКАМ ПА РЭГІСТРАЦЫІ, УНЯСЕННІ ЗМЕНАЎ, ІНФАРМАЦЫІ АБ ВЫКАНАННІ ВАЛЮТНЫХ ДАГАВОРАЎ РЭЗІДЭНТАЎ НА ВЭБ-ПАРТАЛЕ НБ РБ 

11.1.1. Рэгістрацыя валютнага дагавора рэзідэнта на вэб-партале НБ РБ 30,0 рублёў (з ПДВ) 

 

 

11.1.2. Унясенне зменаў у раней зарэгістраваны валютны дагавор 15,0 рублёў (з ПДВ) 
 

 

11.1.3. Унясенне інфармацыі аб выкананні валютнага дагавора рэзідэнта 15,0 рублёў (з ПДВ) 

 

 

 
 


