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Інформаційне повідомлення АТ «УКРСИББАНК» 

 

АТ «УКРСИББАНК» (надалі - Банк) повідомляє про внесення змін до 

 

ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) 

обслуговування суб’єктів господарювання АТ «УКРСИББАНК» про надання послуг щодо  переказу суб’єктом 

господарювання грошових коштів та їх виплати фізичним особам за допомогою внутрішньобанківської 

платіжної системи «За мить» (надалі - Правила), які розміщені для ознайомлення на сайті https://ukrsibbank.com/ та 

на інформаційних стендах у приміщеннях установ АТ «УКРСИББАНК», та опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр» 

№ 74 від 17.04.2021р., з усіма наступними змінами та доповненнями, наступних змін, а саме: 

 

1. Викласти назву Правил в новій редакції, а саме: 

«ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) 

про надання АТ «УКРСИББАНК» платіжних послуг щодо   здійснення суб’єктами господарювання 

переказів грошових коштів та їх виплати фізичним особам за допомогою cервісу внутрішньобанківських 

платежів  «За мить»» 

2. Викласти абз. 1 преамбули Правил в наступній редакції: 

«Ці Правила (договірні умови) про надання АТ «УКРСИББАНК» платіжних послуг щодо здійснення суб’єктами 

господарювання переказів грошових коштів та їх виплати фізичним особам за допомогою cервісу 

внутрішньобанківських платежів   «За мить» (далі за текстом - Правила) є пропозицією до укладення Договору на 

умовах, що встановлені Банком, і застосовуються для врегулювання відносин за укладеними між Банком та 

Клієнтами Договорами у випадку, якщо такий Договір містить посилання на ці Правила, які були оприлюднені в 

газеті «Урядовий кур’єр» № 74 від 17.04.2021 року (з усіма наступними змінами).» 

3. Викласти термін «Відомість» Правил в наступній редакції: 

««Відомість – доручення Клієнта, яке Сторони домовились вважати частиною Зведеної платіжної інструкції Клієнта, 

яка подається Клієнтом в електронному вигляді за допомогою СДО, , що містить перелік фізичних осіб, на користь 

яких Клієнтом здійснюється переказ грошових коштів в національній валюті без відкриття останніми рахунків, з 

зазначенням обов’язкових реквізитів, необхідних для виконання Банком цього переказу.» 

4. Видалити з Правил термін «Внутрішньобанківська система «За мить»», замінивши його на термін «Сервіс 

внутрішньобанківських платежів  «За мить» (Сервіс)» » 

««Сервіс внутрішньобанківських платежів  «За мить» (Сервіс) – платіжні послуги щодо переказу суб’єктами 

господарювання грошових коштів та їх виплати фізичним особам на підставі Зведених платіжних інструкцій, що 

здійснюються в рамках внутрішньобанківської схеми виконання платіжних операцій.» 

5. Доповнити розділ Правил «ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ» термінами «Банк» та 

«Клієнт» в наступних значеннях: 

««Банк» - АТ «УКРСИББАНК» 

«Клієнт» - суб’єкт господарювання, якому Банком надається Сервіс в рамках цих Правил.» 

6. Викласти термін «Договір» в наступній редакції: 

««Договір - Договір про надання АТ «УКРСИББАНК» платіжних послуг щодо здійснення  суб’єктами 

господарювання переказів грошових коштів та їх виплати фізичним особам за допомогою cервісу 

внутрішньобанківських платежів   «За мить», який укладається з Клієнтом і в якому є посилання на ці Правила, які 

є невід’ємною частиною Договору.» 

7. Доповнити розділ Правил «ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ» термінами «Зведена 

платіжна інструкція», «обслуговуюче відділення»  та «Робочий день Банку» в наступних значеннях: 
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 ««Зведена платіжна інструкція» – для цілей цього Договору  - разом платіжна інструкція та Відомість, надані 

Клієнтом та реквізити яких дають змогу Банку виконати доручення Клієнта щодо здійснення переказів, 

передбачених умовами Договору та цих Правил. 

«обслуговуюче відділення» – відділення, в якому обслуговується Рахунок(-ки) Клієнтаю 

«Робочий день Банку» – це календарний день роботи Банка, який не є святковим, вихідним та неробочим згідно 

Законодавства.»  

8. Викласти термін «Система дистанційного обслуговування (СДО)» в наступній редакції: 

««Система дистанційного обслуговування (СДО)» – сукупність програмно-апаратних засобів, які 

використовуються Клієнтом і Банком у відповідних частинах як засіб дистанційної комунікації, а також 

організаційних заходів, які проводять Клієнт і Банк з метою надання Клієнту послуг згідно з Договором, Система 

“UKRSIB business” або інша система, яка впроваджена Банком з метою здійснення дистанційного обслуговування 

Клієнта» 

9. Викласти п. 1.1. – 2.2. Правил в наступній редакції: 

«1.1. Банк, згідно положень законодавства та відповідно до умов Договору і Правил, надає послугу щодо здійснення 

за дорученням Клієнта та на підставі його згоди переказів грошових коштів в національній валюті на користь 

Отримувачів - фізичних осіб, без відкриття їм рахунків. Переказ здійснюється з Рахунку, зазначеного в Договорі та 

на підставі доручення Клієнта з використанням реквізитів та інформації, визначеної у Відомості.   

1.2. Виплата коштів Отримувачам здійснюється Банком в національній валюті готівкою через касу відділень Банку 

або, за бажанням Отримувача, згідно його платіжної інструкції та за згодою Клієнта на поточний рахунок 

Отримувача в Банку, по всій території України за допомогою Сервісу. 

2.1. До першого перерахування коштів на Рахунок Клієнт має укласти з Банком відповідний договір щодо 

обслуговування продуктів Клієнта СДО з метою передачі в Банк Зведених платіжних інструкцій в електронному 

вигляді, захищеними каналами зв’язку. 

2.2. Відомість, а також платіжна інструкція на перерахування загальної суми переказів та комісійної винагороди 

Банку, що разом становлять Зведену платіжну інструкцію, формуються та надаються до Банку в електронному 

вигляді виключно за допомогою функціоналу Сервісу в СДО. » 

10. Доповнити «Розділ 2. Загальні умови» Правил п. 2.3.-2.10. в наступній редакції, змінивши відповідно нумерацію 

пунктів Правил: 

«2.3. Відомість є письмовою інструкцією Клієнта для виплати готівкою Отримувачу переказаних Клієнтом грошових 

коштів. Відомість має містити такі реквізити: 

 номер та дата Відомості; 

 найменування Клієнта; 

 тип (призначення) переказів, з яким перекази мають бути виплачені Отримувачу; 

 Рахунок для списання коштів; 

 період нарахування (у разі вибору типу платежу для якого період нарахування повинен бути 

вказаним); 

 прізвище, ім’я, та (при наявності) по батькові Отримувача; 

 серія та номер ідентифікаційного документа Отримувача, що посвідчує особу; 

 (за можливості) номер мобільного телефона Отримувача (для відправки Банком sms-повідомлення 

з номером переказу); 

 сума переказу окремо для кожного Отримувача. 

При цьому, для кожного типу та призначення платежу Клієнтом заповнюється окрема Відомість.  

2.4. Під час обробки Відомості Банком кожному переказу надається номер, який автоматично додається до кожного 

переказу до Відомості в СДО.    

2.5. Банк, після надходження загальної суми переказів та комісійної винагороди Банку, а також успішної обробки 

Відомості та формування номерів переказів, у разі зазначення Клієнтом у Відомості номера мобільного телефона 

Отримувача переказу, має надіслати Отримувачу sms-повідомлення з інформацією про переказ (найменування 

Клієнта, номер переказу, суму переказу). У разі відсутності у Відомості номера мобільного телефону Отримувача 

переказу, Клієнт самостійно повідомляє Отримувачу всю інформацію про переказ. 

2.6. Умови виплати переказів Отримувачам наступні : 

• часткова виплата суми переказу не допускається;  

• зарахування переказів Клієнта для подальшої виплати Отримувачам здійснюється тільки за умови подання 

Клієнтом Відомостей у форматі та з реквізитами зазначеними в цих Правилах та перерахування коштів в сумі 

достатній для виконання переказів, що вказані у Відомості та сплати суми комісійної винагороди Банку;  
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• пошук переказу здійснюється співробітником Банку за номером переказу, що присвоєний  Банком згідно з пунктом 

2.4. цих Правил;  

• виплата коштів здійснюється Отримувачам, в розмірі та з урахуванням типу та призначення платежу, що вказані 

Клієнтом у Відомості;  

• переказ виплачується в порядку, передбаченому чинним законодавством України та Договором, на підставі 

ідентифікаційних документів Отримувача, що посвідчують особу, за умови повного збігу даних, зазначених 

Клієнтом у Відомості. 

2.7. На виконання кожної платіжної операції/пов’язаних між собою платіжних операцій, які Банк виконує відповідно 

до умов  Договору та цих Правил, Клієнт надає Банку згоду (крім випадків, коли така згода (надалі за текстом цих 

Правил - Згода) не вимагається згідно з Законодавством). Згода надається Клієнтом шляхом засвідчення підписом 

Клієнта (уповноваженої особи Клієнта) платіжної інструкції Клієнта, оформленої відповідно до вимог Законодавства 

з зазначенням обов’язкових реквізитів, визначених Банком. При цьому, Згода надається на суму, що зазначена 

Клієнтом у платіжній інструкції. 

2.8. Згода може бути відкликана Клієнтом у будь-який час, але не пізніше настання моменту безвідкличності 

платіжної інструкції, що наступає після списання коштів з рахунку платника(Клієнта) або настання дати 

валютування платіжної інструкції.  

2.9. Розпорядження Клієнта про відкликання Згоди та розпорядження ініціатора (Клієнта) про відкликання платіжної 

інструкції (Зведеної платіжної інструкції) (надалі за текстом Правил Розпорядження Клієнта про відкликання Згоди 

та розпорядження ініціатора (Клієнта) про відкликання платіжної інструкції (Зведеної платіжної інструкції) разом 

або окремо – «Розпорядження») може бути подано до Банку до обслуговуючого відділення за допомогою СДО у 

довільній формі, але обов’язково має містити інформацію, що дає змогу Банку ідентифікувати платіжну інструкцію, 

а саме: номер платіжної інструкції та дату здійснення платіжної операції, інформацію, що дає змогу  ідентифікувати 

особу платника та отримувача, рахунки платника та отримувача або унікальні ідентифікатори (якщо такий реквізит 

використовувався при складанні платіжної інструкції), суму платіжної операції. 

Банк обробляє Розпорядження  не, пізніше 3-х Робочих днів Банку, що слідують за датою отримання Розпорядження 

Банком від Клієнта,  та (у випадку, якщо Розпорядження подане в порядку, передбаченому Законодавством та 

Договором)   

При цьому, у разі надання Клієнтом Розпоряджень, Клієнт надає Банку згоду на зарахування суми повернутих 

коштів на Рахунок Клієнта. 

2.10. З відкликанням платіжної інструкції одночасно відкликається Згода Клієнта (за наявності), а в разі відкликання 

Згоди Клієнта - платіжна інструкція.» 

11. Викласти п. 2.11. Правил в наступній редакції: 

«2.11. Правила та особливості роботи з функціоналом "Переказ "За мить"Сервісу в СДО зазначені в Інструкції 

користувача СДО «Сервіс "Спискові перекази "За мить" для суб’єктів господарювання в АРМ "Internet-Банкинг" и 

"PC-Банкинг"» (далі - Інструкція), що розміщені в мережі Інтернет за адресою: https://corporate.ukrsibbank.com/ або 

за іншою адресою, що буде повідомлена Клієнту Банком через СДО або в інший спосіб.» 

12. Викласти п. 2.13. Правил в наступній редакції: 

«2.13. Клієнт підтверджує, що самостійно несе відповідальність за зміст та коректність всієї інформації, яка 

міститься у платіжній інструкції та Відомості, що підписана кваліфікованими електронними підписами 

уповноважених осіб Клієнта та надіслана останнім до Банку через СДО.» 

13. Викласти п. 2.15. Правил в наступній редакції: 

«2.15. Банк має право затримати та/або відмовити Клієнту у виконанні операції щодо зарахування коштів на Рахунок 

або списання коштів з Рахунку за Договором, у таких випадках: 

 направлення Клієнтом коштів в сумі, недостатній для одночасного здійснення виплат Отримувачам згідно 

Зведеної платіжної інструкції разом з сумою оплати комісії Банку;   

 у випадку відсутності Відомості; 

 надання Клієнтом Відомості/платіжної інструкції в електронному вигляді невірного формату та з відсутніми 

або не вірними реквізитами;  

 якщо щодо операції Клієнта виникає підозра, що вона містить ознаки такої, що підлягає фінансовому 

моніторингу відповідно до Законодавства або підпадає під існуючі обмеження (санкції) відповідно до 

Законодавства та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності; 

 якщо Клієнт не надав необхідні Банку документи та/або інформацію для проведення Банком процедури 

уточнення інформації щодо ідентифікації та вивчення Клієнта (зокрема, але не обмежуючись: інформації / 

документів щодо фінансового стану Клієнта та змісту його діяльності; проведення оцінки фінансового стану 
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Клієнта; визначення належності Клієнта (особи, яка діє від його імені) до національних або іноземних 

публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, або пов’язаних з 

ними осіб; з’ясування місця його проживання або місця перебування чи місця тимчасового перебування в 

Україні), суті операції ;  

 якщо на запитувані Клієнтом послуги розповсюджуються обмеження, встановлені Законодавством, 

Законодавством з принципом екстратериторіальності та/або внутрішніми нормативними актами Банку;  

 в інших випадках, передбачених чинним Законодавством України та/або умовами Договору та Правил.» 

14. Викласти п. 2.17, п. 2.18 Правил в наступній редакції: 

«2.17. Банк зобов'язується при виконанні Клієнтом вимог Договору, заносити у Сервіс інформацію щодо сум 

переказів для подальшої їх виплати Отримувачам не пізніше наступного Робочого дня Банку, починаючи з дати 

надходження коштів на Рахунок, вказаний в Договорі.  

2.18. Банк здійснює в касах відділень Банку виплати коштів готівкою Отримувачам або за бажанням Отримувача 

зараховує переказ, згідно його окремої заяви та на підставі платіжної інструкції Отримувача на поточний рахунок 

Отримувача, який відкритий такому Отримувачу в Банку, починаючи виплати не пізніше наступного Робочого дня 

Банку після дати занесення переказів до Сервісу, у відповідності до  вимог чинного законодавства України за умови 

надання Клієнтом Відомості  на умовах, зазначених в Договорі та перерахування Клієнтом на Рахунок, вказаний в 

Договорі, в повному розмірі суми переказів та комісійної винагороди Банку.» 

15. Доповнити «Розділ 2. Загальні умови» Правил п. 2.19.-2.22. в наступній редакції, змінивши відповідно 

нумерацію пунктів Правил: 

«2.19. Клієнт доручає Банку та надає згоду повернути перекази Клієнту на рахунок Клієнта, відкритий у Банку та 

зазначений в Договорі,  у наступних випадках: 

- якщо переказ не отримано Отримувачем (у тому числі у разі неможливості ідентифікувати Банком 

Отримувача, та/або невідповідності інформації зазначеної Клієнтом у Відомості ідентифікаційним даним, що 

зазначені в ідентифікаційному документі Отримувача, в тому числі сформованому засобами Єдиного державного 

вебпорталу електронних послуг (Порталу Дія)) протягом строку, визначеного Клієнтом у Додатку 1 до Договору як 

строк виплати переказів за Договором. Кошти повертаються протягом 3-х Робочих днів Банку по закінченню строку, 

зазначеного в Додатку 1 до Договору; 

- письмової відмови Отримувача від отримання коштів. Кошти повертаються не пізніше наступного Робочого 

дня Банку після отримання відмови; 

- отримання письмової вимоги Клієнта про повернення коштів. Зазначена вимога направляється Клієнтом або 

рекомендованим листом на поштову адресу Банку, зазначену в Договорі як адреса для листування, або листом-

повідомленням за допомогою СДО. Кошти повертаються протягом 3-х Робочих днів Банку після отримання Банком 

вимоги. 

2.20. У випадку повернення коштів за умов, визначених в п.2.15. Правил, комісія Банка Клієнту не повертається.  

2.21. Вимога Клієнта про відкликання переказу, має містити:  

• номер Договору;  

• номер та дату Відомості;  

• номер та дату платіжної інструкції, за якою були перераховані кошти за Відомістю;  

• номер переказу;  

• П.І.Б. Отримувача; 

• ідентифікаційні дані, що зазначені в ідентифікаційному документі Отримувача (наприклад: серію та номер 

документа); 

• суму переказу.  

Вимогу Клієнта про відкликання переказу підписує особа, що вказана в переліку уповноважених осіб Клієнта, 

зазначених у Додатку 2 до Договору, або особа, що підписала Договір. 

2.22. При поверненні коштів Банком  вказується:  

• номер переказу; 

• номер та дата Відомості, в якій було зазначено переказ; 

• П.І.Б. Отримувача; 

• ідентифікаційні дані, що зазначені в ідентифікаційному документі Отримувача; 

• причина повернення переказу (у разі повернення за письмовою вимогою Клієнта).» 

16. Викласти п. 2.23, п. 2.24 Правил в наступній редакції: 

«2.23. Клієнт зобов’язується самостійно інформувати Отримувачів про: 

 необхідність отримання коштів у відділеннях Банка; 
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 про умови отримання переказу (переказ можливо отримати протягом строку, який зазначений в Додатку 1 

до  Договору, при наявності ідентифікаційного документа Отримувача, в тому числі сформованого засобами 

Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Порталу Дія); 

 і у разі відсутності у Відомості номера мобільного телефону Отримувача за переказом: (і) номер переказу, 

(іі) суму переказу, (ііі) найменування  Клієнта. 

Також Клієнт зобов’язаний формувати платіжну інструкцію, для перерахування загальної суми Переказів за 

Відомістю та комісійної винагороди Банку, виключно за допомогою функціоналу  Сервісу в СДО. Якщо 

передбачається декілька типів (призначення) переказів, формувати для кожного типу (призначення) переказів 

окрему Відомість та окремі платіжні інструкції. Призначення платежу, що вказується Банком в документі при 

виплаті переказу Отримувачу залежить від типу  (призначення) переказів, вибраних Клієнтом при формуванні 

Відомості. 

2.24. Клієнт також зобов’язаний за вимогою Банку надавати в повному обсязі достовірну інформацію, необхідну для 

проведення ідентифікації та вивчення Клієнта, уточнення інформації щодо ідентифікації та вивчення Клієнта,  

з'ясування його особи, суті діяльності і фінансового стану, надавати документи та/або відомості, що підтверджують 

інформацію щодо фінансової операції, та/або інші документи, відповідно до вимог законодавства України та/або 

умов цього Договору.» 

17. Доповнити «Розділ 2. Загальні умови» Правил п. 2.25. в наступній редакції: 

«2.25. Доступ та/або використання СДО з територій/країн/місць, що підпадає під  санкційні або інші обмеження 

відповідно до Законодавства та/або Законодавства за принципом екстереторіальності та/або внутрішніх 

нормативних актів Банку – заборонено. Якщо Клієнт намагається ініціювати/ініціює платіжну операцію або 

намагається отримати/отримує іншу послугу (в тому числі інформаційну), або намагається отримати доступ/отримав 

доступ до СДО з території/країни/місця, на яку поширюються санкційні або інші обмеження, Банк відмовляє у 

виконанні таких операції/послуг та/або блокує доступ до СДО. Безумовною ознакою використання/спроби 

використання СДО з територій/країн/місць, що підпадає під  санкційні або інші обмеження є доступ та/або 

використання СДО з IP-адреси, що дозволяє визначити географічне розташування пристрою (мобільного телефону, 

компьютера тощо) з якого здійснюється використання/спроба використання СДО, з територій/країн/місць, що 

підпадає під  санкційні або інші обмеження відповідно до Законодавства та/або Законодавства за принципом 

екстратериторіальності та/або внутрішніх нормативних актів Банку. Банк має право використовувати і інші ознаки, 

що на думку Банка свідчать про порушення Клієнтом вказаної заборони.» 

18. Викласти п. 4.2., п. 4.3. Правил в наступній редакції: 

« 4.2. Клієнт несе відповідальність: 

- за достовірність, строки та повноту інформації, вказаної у платіжних інструкціях та Відомостях, та  

- за інформування Отримувачів, щодо наявності в Банку переказу на їх користь (у разі незазначення номеру 

мобільного телефону Отримувача у Відомості), та 

- за всіма питаннями, що пов’язані з оподаткуванням усіх сум, що підлягають виплаті Отримувачам 

відповідно до чинного законодавства України. 

4.3. У випадку надходження до Банку декількох електронних документів (зокрема, платіжних інструкцій) 

ідентичного змісту за одним номером документу та/або одночасного надходження до Банку декількох Відомостей 

ідентичного змісту, Банк приймає кожний окремий документ до виконання згідно вимог Договору та Правил.» 

19. Доповнити Правила розділом «5.Основні права та обов’язки Сторін» в наступній редакції з відповідною 

наступною зміною нумерації розділів та пунктів Правил: 

«5. Основні права та обов’язки Сторін 

5.1. Банк має право: 

5.1.1. Отримувати від Клієнта плату за надані йому послуги згідно з умовами Договору. 

5.1.2. Відмовити Клієнту у надані послуг відповідно до умов Договору та Правил, зокрема, проведенні операцій за 

Рахунком(-ми) та/або у виконанні наданої Клієнтом платіжної інструкції та/або у наданні послуг, передбачених 

Договором та Правилами, у порядку та у випадках, передбачених п. 6.6. цих Правил. 

5.1.3. Самостійно встановлювати нові та/або змінювати діючі Тарифи та/або розмір і назву окремої комісії, в порядку 

та на умовах, передбачених цими Правилами.  

5.1.4. Виконувати доручення Клієнта на підставі платіжних інструкцій, інших документів Клієнта у порядку та 

випадках, передбачених Законодавством та/або умовами цих Правил та Договору. 

5.1.5. Вимагати від Клієнта надання необхідних документів і відомостей у випадках, передбачених Договором, 

Правилами та/або Законодавством.  
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5.1.6. Вимагати від Клієнта надання документів і відомостей, необхідних для з'ясування його особи, суті діяльності, 

фінансового стану. У випадку ненадання Клієнтом необхідних документів або відомостей, або навмисного надання 

неправдивих відомостей про себе, Банк має право відмовити Клієнту в його обслуговуванні. 

5.1.7. Повернути платіжні інструкції, інші документи Клієнта без виконання у разі заповнення таких документів з 

порушенням реквізитів, форма і обов’язковість яких визначена Законодавством та внутрішніми документами Банку. 

5.1.8. Запитувати, отримувати у Клієнта та зберігати протягом строку дії Договору інформацію для здійснення 

контактів з ним. 

5.1.9. Відмовити Клієнту у доступі та/або використанні СДО з територій/країн/місць, що підпадають під  санкційні 

або інші обмеження відповідно до Законодавства та/або Законодавства за принципом екстратериторіальності та/або 

внутрішніх нормативних актів Банку шляхом блокування доступу та/або використання СДО та/або відмовити у 

виконанні платіжних операції, отриманні інших послуг (в тому числі інформаційних), що надаються за допомогою 

СДО у випадку ініціювання/намагання ініціювання таких операції або спроби отримання таких послуг. 

5.1.10. Реалізовувати інші права Банка, передбачені Договором, Правилами та Законодавством. 

5.2 Банк зобов'язаний: 

5.2.1. Належним чином виконувати умови цих Правил та Договору.  

5.2.2. Вчасно і належним чином виконувати платіжні операції, доручення та інші документи Клієнта відповідно 

до законодавства, внутрішнього розпорядку роботи Банку, умов цих Правил та Договору. 

5.2.3. Забезпечувати своєчасне здійснення переказів, передбачених умовами цих Правил та Договору.  

5.2.4. Повідомляти Клієнта про дату та час отримання і прийняття до виконання платіжної інструкції під час 

прийняття до виконання платіжної інструкції в обслуговуючому відділенні або засобами СДО. 

5.2.5.  Розглядати заяви (повідомлення) Клієнта щодо надання послуг за Договором та Правилами, надавати Клієнту 

можливість одержувати інформацію про хід розгляду заяви (повідомлення) і повідомляти в письмовій формі, в тому 

числі і через СДО, про результати розгляду заяви (повідомлення) у строк, встановлений Законодавством для 

розгляду звернень (скарг) громадян. 

5.2.6. Негайно повідомляти Клієнта – ініціатора про відмову у прийнятті до виконання наданої Клієнтом - 

ініціатором платіжної інструкції із зазначенням причини відмови та обов'язковим посиланням на норми 

законодавства.  

5.2.7. У випадках, встановлених Законодавством, протягом 10 Робочих днів Банку з дня отримання запиту Клієнта - 

платника відшкодувати йому суму акцептованої платіжної операції або надати обґрунтовану відмову у 

відшкодуванні. 

5.2.8. Виконувати інші покладені Законодавством на Банк зобов’язання. 

5.3. Клієнт має право: 

5.3.1. Самостійно або через уповноважену особу розпоряджатися коштами, в т.ч. на своїх Рахунках, з 

дотриманням вимог законодавства, за винятком випадків обмеження права користування і розпорядження коштами 

на Рахунках, передбачених Законодавством. 

5.3.2. Вимагати своєчасного і повного здійснення розрахунків і інших послуг, обумовлених цим Договором та 

Правилами. 

5.3.3. Здійснювати розрахунки за Договором шляхом подання платіжної інструкції та іншого документу в 

порядку, встановленому цими Правилами, Договором та Законодавством.  

5.3.4. Надавати та відкликати Згоду, отримувати підтвердження здійснення платіжних операцій, надавати 

розпорядження на відкликання платіжної інструкції у порядку, передбаченому Договором. 

5.3.5. Реалізовувати інші права, передбачені цими Правилами, Договором та Законодавством. 

5.4. Клієнт зобов'язаний: 

5.4.1. Виконувати вимоги Договору, цих Правил, Законодавства, діючих внутрішніх правил Банку з питань 

проведення (виконання) платіжних операцій та оплачувати послуги Банку. 

5.4.2. Подавати до Банку належним чином оформлені відповідно до Законодавства, вимог Банку платіжні 

інструкції, інші документи з метою отримання/проведення послуг/платіжних операцій Банку за Договором та 

відповідно до цих Правил.  
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5.4.3. Виплачувати Банку комісійну винагороду за надані Банком послуги, згідно тарифів Банку діючих на день 

надання такої послуги/проведення платіжної операції. 

5.4.4. Повідомляти письмово Банк про зміну адреси місцезнаходження та/або фактичної адреси, номерів телефонів, 

змінах у складі виконавчого(их) органу(ів), щодо інших змін у відомостях про Клієнта в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а щодо Клієнта-нерезидента  - у 

відомостях про Клієнта, що містяться в торговельному, банківському або судовому реєстрі / реєстраційному 

посвідченні місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію Клієнта - нерезидента відповідно до 

законодавства країни місцезнаходження Клієнта - нерезидента, засвідчених в установленому законодавством 

України порядку, в триденний строк з моменту проведення таких змін і в той же строк надати зміни в статутні 

документи Клієнта і зміни в документи, що регламентують повноваження членів виконавчого органа Клієнта.  

5.4.5. В письмовому вигляді надавати та повідомляти в триденний строк з дати зміни інформацію для здійснення 

контактів з Клієнтом  

5.4.6. За вимогою Банку надавати в строк не більш, ніж 3 календарні дні в повному обсязі достовірну інформацію, 

необхідну для проведення ідентифікації, верифікації та вивчення Клієнта, уточнення інформації щодо ідентифікації 

та вивчення Клієнта, з'ясування його особи, суті діяльності і фінансового стану. 

5.4.7. На запит Банку протягом п'яти Робочих днів Банку з дня отримання запиту надати в паперовій або електронній 

формі підтвердження дотримання умов, передбачених Законодавством, для відшкодування суми виконаної 

акцептованої платіжної операції, у разі подачі звернення до Банку з таким письмовим запитом.  

5.4.8. Виконувати інші, передбачені Договором зобов’язання.» 

20. Викласти п. 6.1. Правил в наступній редакції: 

«6.1. Дія Договору, невід’ємною частиною якого є ці Правила, може бути припинена за ініціативою будь-якої із 

Сторін, якщо одна Сторона надіслала відповідне письмове повідомлення іншій Стороні не пізніше, ніж за тридцять 

календарних днів до передбачуваної дати припинення Договору. В такому випадку Договір вважається припиненим 

з дати, вказаної у відповідному письмовому повідомленні, або з тридцять першого дня після відправлення 

відповідного письмового повідомлення, якщо в останньому не вказаний термін припинення Договору. При цьому 

зобов’язання, які виникли під час дії Договору є дійсними до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за 

Договором.»  

21. Викласти абз. 5 п. 6.4. Правил в наступній редакції: 

«Укладаючи Договір, Клієнт погоджується з порядком зміни умов цих Правил та/або Договору, який викладено в 

цьому пункті Правил, а також підтверджує, що зміни, внесені до Правил відповідно до зазначеного пункту, не 

потребують укладення Сторонами окремої додаткової угоди та стають невід’ємною частиною Договору після 

набрання ними чинності.» 

22. Доповнити розділ «Розділ 6. Порядок укладення, зміни і розірвання договору» Правил п.6.6. в наступній 

редакції з відповідною наступною зміною нумерації пунктів Правил: 

«6.6. Не обмежуючи можливість укладення Договору у формі документа на паперовому носії, цей Договір може бути 

укладений у формі електронного документа і у цьому разі має бути підписаний: 

• з боку Банку – шляхом створення кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи (осіб)  Банку; 

• з боку Клієнта – шляхом створення кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи (осіб) 

Клієнта з використанням засобів, наданих Банком як кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг або 

іншим кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг, прийнятним для Банку. 

Ці правила застосовуються також до змін до Договору, якщо Сторони не погодять інше при внесенні відповідних 

змін. 

            Примірник Договору, укладеного у формі електронного документа, та додатків до нього (за наявності) 

вважається отриманим Клієнтом, якщо Договір після оформлення та підписання: 

- направлений на електронну адресу Клієнта, зазначену в цьому Договорі/ зазначену ним та зафіксовану у системі 

дистанційного обслуговування Банку та/або Договорі, та/або відповідному документі, наданому Банку; 

При цьому, обравши такий спосіб отримання інформації, зазначеної у цьому пункті Договору, Клієнт усвідомлює 

ризики доступу та розголошення третім особам інформації, що містить персональні дані та/або банківську таємницю.  

або 
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- направлений Клієнту засобами системи дистанційного обслуговування, що використовується Банком для 

обслуговування клієнтів; 

або  

- наданий шляхом забезпечення засобами системи дистанційного обслуговування Банку доступності для 

завантаження або можливості роздрукування. 

При цьому, відправлення Договору, одним з перелічених в цьому пункті Договору способів,  вважається здійсненим 

за умови, що система підтвердила успішність такого відправлення та дає змогу встановити дату такого 

відправлення.» 
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