
                                                                              Додаток №26  до Наказу П–LEG –2022-3  від 31.01.2022 р.                                                                                 
                                                                    

 

           
 

 

Інформаційне повідомлення АТ «УКРСИББАНК» 

 

АТ «УКРСИББАНК» (надалі - Банк) повідомляє про внесення змін до наступних Правил (далі – Правила), а 

саме: 

 
1. Правил (договірних умов) відкриття та комплексного розрахунково – касового обслуговування 

банківських рахунків фізичних осіб в АТ «УКРСИББАНК» (зі змінами) (далі – Правила 1), які розміщені для 

ознайомлення на сайті www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних стендах у приміщеннях установ Банку, та 

опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр» № 105 від  09.06.2017 р., з усіма наступними змінами та доповненнями, 

наступних змін, а саме: 

 

1.)  Доповнити текст Правил терміном «електронні довірчі послуги» у наступній редакції: 

 ««електронні довірчі послуги» - послуги, які надаються Клієнту кваліфікованим надавачем електронних 

довірчих послуг АТ «УКРСИББАНК» згідно договору приєднання. Договір про надання електронних 

довірчих послуг, заява на реєстрацію для отримання кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, 

процедура отримання кваліфікованого сертифікату відкритого ключа та тарифи на електронні довірчі 

послуги, що надаються кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг АТ «УКРСИББАНК», 

розміщені на сайті надавача: https://csk.ukrsibbank.com.» 

 

2.)  Викласти у терміні «Договір-анкета» назву посади, ім’я уповноваженої особи Банку, аналог 

власноручного підпису уповноваженої особи та печатки Банку (факсиміле) у такій редакції: 

В.О. за напрямком з питань           Шевченко В.В.        

роздрібного бізнесу                                                                                        

АТ «УКРСИББАНК» 

 

 
2. Правил (договірних умов) відкриття та обслуговування банківського рахунку та емісії корпоративних 

платіжних карток клієнтам АТ «УКРСИББАНК» (зі змінами) (далі – Правила 2), які розміщені для 

ознайомлення на сайті www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних стендах у приміщеннях установ Банку, 
опублікованих в газеті «Урядовий кур’єр» № 133 від 27.07.2012 р. з усіма наступними змінами та доповненнями , 

наступних змін, а саме: 

 

1). Викласти у п. 12.7. Правил назву посади, ім’я уповноваженої особи Банку, аналог власноручного підпису 

уповноваженої особи та печатки Банку (факсиміле) у такій редакції: 

В.О. за напрямком з питань           Шевченко В.В.        

роздрібного бізнесу                                                                                        

АТ «УКРСИББАНК» 

 

2). По тексту Правил 2 замінити термін «Електронний цифровий підпис» (ЕЦП) на «Кваліфікований 

електронний підпис» (КЕП). 

 

http://www.my.ukrsibbank.com/
https://csk.ukrsibbank.com/
http://www.my.ukrsibbank.com/
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3. Правил (договірних умов) обслуговування суб’єктів господарювання, відокремлених підрозділів юридичних 

осіб, осіб, що провадять незалежну професійну діяльність, представництв – клієнтів АТ «УКРСИББАНК» 

(зі змінами) (далі- Правила 3),  які розміщені для ознайомлення на сайті www.my.ukrsibbank.com та на 

інформаційних стендах у приміщеннях установ Банку, та опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр» №102 від 

01.06.2018 р., з усіма наступними змінами та доповненнями, наступних змін, а саме: 

 

1). Викласти у п. 16.7. Правил назву посади, ім’я уповноваженої особи Банку, аналог власноручного підпису 

уповноваженої особи та печатки Банку (факсиміле) у такій редакції: 

В.О. за напрямком з питань           Шевченко В.В.        

роздрібного бізнесу                                                                                        

АТ «УКРСИББАНК» 

 

 
4. Правил (договірних умов) відкриття, використання і обслуговування поточних рахунків фізичних осіб 

у національній і іноземних валютах  в АТ «УКРСИББАНК» (зі змінами) (далі- Правила 4), які розміщені 

для ознайомлення на сайті www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних стендах у приміщеннях установ Банку, 

та опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр» № 116 (4366) від  20.06.2008 р., з усіма наступними змінами та 

доповненнями, наступних змін, а саме: 

 

1). Викласти у п. 10.4. Правил назву посади, ім’я уповноваженої особи Банку, аналог власноручного підпису 

уповноваженої особи та печатки Банку (факсиміле) у такій редакції: 

В.О. за напрямком з питань           Шевченко В.В.        

роздрібного бізнесу                                                                                        

АТ «УКРСИББАНК» 

 

2). Викласти п. 12.4. Правил у наступній редакції: 

«12.4. Своїм підписом у Договорі Клієнт засвідчує, що до укладання цього Договору він  ознайомлений із 

змістом Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб, що засвідчується його підписом в Договорі, 

із вимогами статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та інформацією, 

розміщеною на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів в мережі Інтернет. Клієнт також підтверджує, 

що вимоги законодавства України та випадки в яких Фонд гарантування вкладів не відшкодовує кошти 

вкладникам йому цілком зрозумілі.» 

 
5. Правил (договірних умов) споживчого кредитування позичальників АТ «УКРСИББАНК» з можливістю 

відкриття та розрахунково-касового обслуговування карткових (поточних) рахунків (зі змінами) (далі- 

Правила 5), які розміщені для ознайомлення на сайті www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних стендах у 

приміщеннях установ Банку, та опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр» № 105 (5974) від  09.06.2017 р., з усіма 

наступними змінами та доповненнями, наступних змін, а саме: 

 

1). Викласти у п. 8.2.. Правил назву посади, ім’я уповноваженої особи Банку, аналог власноручного підпису 

уповноваженої особи та печатки Банку (факсиміле) у такій редакції: 

http://www.my.ukrsibbank.com/
http://www.my.ukrsibbank.com/
http://www.my.ukrsibbank.com/
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В.О. за напрямком з питань           Шевченко В.В.        

роздрібного бізнесу                                                                                        

АТ «УКРСИББАНК» 

 

 
6. Правил (договірних умов) розміщення вкладів фізичних осіб АТ «УКРСИББАНК» (зі змінами) (далі- 

Правила 6), які розміщені для ознайомлення на сайті www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних стендах у 

приміщеннях установ Банку, та опубліковані в газеті «Голос України» № 58 (4808) від 01.04.2010 р. з усіма 

наступними змінами та доповненнями, наступних змін, а саме: 

 

1). Виключити зі списку термінів термін «Вклад». 

 

2). Викласти термін «Група BNP Paribas Group»  у наступній редакції: 

««Група BNP Paribas Group»  -  юридична особа "BNP Paribas S.A.", що створена за законодавством 

Франції та зареєстрована в Торговому реєстрі компаній Франції (Париж) під номером 662 042 449, а також 

юридичні особи (включаючи їх філії та структурні підрозділи), в яких BNP Paribas S.A. є акціонером 

(учасником) та/або які перебувають під прямим або опосередкованим контролем BNP Paribas S.A. шляхом 

володіння акціями або частками у статутних капіталах незалежно від фактичного розміру частки або шляхом 

договірного чи фактичного контролю.». 

 

3). Викласти термін «Законодавство з принципом екстратериторіальності» у наступній редакції: 

««Законодавство з принципом екстратериторіальності» -  (i) нормативно-правові акти США, 

Європейського Союзу та інших країн світу, (ii) документи ООН та інших міжнародних організацій, рішення 

яких є обов’язковими для виконання на території України, Франції або країн присутності компаній Групи 

BNP Paribas Group (перелік країн, де присутня BNP Paribas Group, розміщено на сайті https://ukrsibbank.com), 

(iii) політики та правила Групи BNP Paribas Group, у тому числі спрямовані на впровадження актів, вказаних 

у цьому визначенні.». 

 

4). Викласти у п. 5.2.. Правил назву посади, ім’я уповноваженої особи Банку, аналог власноручного підпису 

уповноваженої особи та печатки Банку (факсиміле) у такій редакції: 

В.О. за напрямком з питань           Шевченко В.В.        

роздрібного бізнесу                                                                                        

АТ «УКРСИББАНК» 

 

5). Викласти п. 5.12. Правил у наступній редакції: 

«5.12. Своїм підписом у Договорі Вкладник засвідчує, що до укладання цього Договору він  ознайомлений 

із змістом Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб, що засвідчується його підписом в 

Договорі, із вимогами статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та 

інформацією, розміщеною на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів в мережі Інтернет. Вкладник 

також підтверджує, що вимоги законодавства України та випадки в яких Фонд гарантування вкладів не 

відшкодовує кошти вкладникам йому цілком зрозумілі.» 

 

7. У зв'язку із кадровими змінами у Банку вважати Правила 2 та Правила 6  підписаними  Заступником  

Голови Правління АТ «УКРСИББАНК» - Начальником Юридичного департаменту Полянчук О.В.  

 

8. Внести зміни до Правил 1, Правил 2, та Правил 6, а саме: у терміні «Star Contact» змінити номер 

телефону для міжнародних дзвінків з «380-44-590-06-75» на «380-44-590-06-90». 
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Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офіційному друкованому виданні, а саме: 

04.02.2022 р. 

Датою початку дії змін до Правил є  04.02.2022 р. 

 

 

Заступник Голови Правління АТ «УКРСИББАНК» - 

Начальник Юридичного департаменту      Полянчук О.В.  


