
Додаток 21  

до Наказу П-LEG -2023-11 

від 23.02.2023 р. 

Інформаційне повідомлення АТ «УКРСИББАНК» 

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

-  Правил (договірних умов) розміщення вкладів фізичних осіб АТ «УКРСИББАНК» (зі змінами), які 

розміщені для ознайомлення на сайті https://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 (далі — Правила), а саме: 

 

1. Доповнити терміни, що використовуються в Правилах наступними термінами: 

«Загальний стандарт звітності CRS - загальний стандарт звітності та належної перевірки інформації про 

фінансові рахунки, який включає коментарі до нього (Common Standard on Reporting and Due Diligence for 

Financial Account Information (CRS), схвалений Радою Організації Економічного Співробітництва та Розвитку 15 

липня 2014 року (зі змінами та доповненнями). 

Угода FATCA - Угода між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання 

податкових правил і застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" 

(FATCA). 
Багатостороння угода CRS - багатостороння угода компетентних органів про автоматичний обмін інформацією 

про фінансові рахунки від 29.10.2014 р., укладена відповідно до статті 6 Конвенції про взаємну адміністративну 

допомогу в податкових справах.» 

2. Викласти термін «система UKRSIB online» в наступній редакції: 

«система UKRSIB online» (або «СДО») – засіб дистанційної комунікації, що є комплексною системою 

дистанційного обслуговування Банку за допомогою доступу через канали зв’язку, зокрема мережі Інтернет, 

мобільного телефону тощо, призначена для управління, отримання інформації щодо продуктів Банку Клієнтом 

та їх контролю, в тому числі Вкладу, розміщеного відповідно до Договору.» 

3. Викласти абз.3 п.1.1. Розділу 1 Правил в наступній редакції: 

«Залучення Вкладу підтверджується Договором та документами, що засвідчують 

внесення/перерахування грошової суми (квитанція, платіжна інструкція, тощо) та які відповідають 

вимогам законодавства України.» 

4. Викласти  п.1.7.2. Розділу 1 Правил в наступній редакції: 

«1.7.2. Сторони домовились, що у разі, якщо Дата виплати припадає на святковий, вихідний або 

неробочий день, Банк має право виплатити проценти в такий день або провести виплату  в перший 

робочий день, наступний за Датою виплати. Проценти, не отримані Вкладником у Дату виплати, 

можуть бути отримані в будь-який робочий день після Дати виплати протягом строку дії Договору.» 

5. Доповнити Розділ 1 Правил наступними пунктами: 

«1.10 Вкладник надає згоду Банку на виконання кожної платіжної операції (крім випадків, коли така 

згода не вимагається законодавством України). Беззаперечною ознакою надання такої згоди є факт 

подання Вкладником платіжної інструкції, що містить підпис Вкладника. Підпис Вкладника є 

підставою для проведення платіжної операції.  

Згода на виконання платіжної операції (пов'язаних між собою платіжних операцій) може бути 

відкликана Вкладником у будь-який час, але не пізніше настання моменту безвідкличності платіжної 

інструкції.  Розпорядження Вкладника про відкликання згоди складається у довільному вигляді у 

паперовій або електронній формі та може надаватися в Банк особисто Вкладником (його 

уповноваженою особою) або шляхом використання СДО, та повинно містити  чітке посилання на 

конкретну платіжну операцію (пов’язані платіжні операції) згода відносно якої (яких) відкликається.  

У випадках, передбачених законодавством Вкладник має право відкликати платіжну інструкцію. Таке 

відкликання можливе лише в повній сумі та до списання коштів з Рахунку Вкладника або до настання 

дати валютування платіжної інструкції (до настання моменту безвідкличності платіжної інструкції).  

Розпорядження Вкладника про відкликання платіжної інструкції складається у довільному вигляді у 

паперовій або електронній формі та може надаватися в Банк особисто Вкладником (його 

уповноваженою особою) або шляхом використання СДО, та повинно містити  чітке посилання на 

конкретну платіжну інструкцію (її номер, дата складання, суму, отримувача та платника) яка 

відкликається. Якщо Вкладник є отримувачем (обтяжувачем) за платіжною інструкцією, Банк 

забезпечує надання/передавання розпорядження про відкликання платіжної інструкції надавачу 

платіжних послуг платника не пізніше наступного календарного дня після його отримання від 

Вкладника. 

1.11 Доступ та/або використання СДО з територій/країн/місць, що підпадає під  санкційні або інші 

обмеження відповідно до законодавства України та/або Законодавства за принципом 

екстратериторіальності та/або внутрішніх нормативних актів Банку – заборонено. Якщо Вкладник 

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 які 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, комп’ютера тощо) з якого здійснюється використання/спроба використання 

СДО, з територій/країн/місць, що підпадає під  санкційні або інші обмеження відповідно до 

законодавства України 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 Вкладником вказаної заборони.» 

6. Викласти п.2.3 Розділу 2 Правил в наступній редакції: 

«2.3. Сторони домовились, що у разі, якщо Дата повернення або дата дострокового повернення 

Вкладу припадає на святковий, вихідний або неробочий день, Банк має право виконати свої 

зобов’язання щодо повернення Вкладу та виплати нарахованих за Вкладом процентів у такий день або 

перенести виконання цих зобов’язань на наступний за ним перший робочий день Банку без нарахування 

процентів за додатковий час перебування коштів на Рахунку.» 

7. Викласти п.2.4 Розділу 2 Правил в наступній редакції: 

«2.4. У випадку зміни або припинення дії продукту на умовах якого розміщено Вклад за Договором, 

Банк за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати припинення дії/зміни такого продукту повідомляє 

Вкладника про таке(у) припинення дії/зміну та про нові умови на яких буде подовжено дію існуючих 

вкладів одним з наступних можливих каналів комунікації:  

 1) шляхом розміщення відповідних повідомлень на дошках оголошень у приміщеннях 

установ Банку; 

 2) шляхом направлення відповідного повідомлення за допомогою SMS; 

 3) шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту Вкладника; 

 4) шляхом направлення відповідного повідомлення в СДО; 

 5) шляхом здійснення телефонних дзвінків та IVR-дзвінків; 

 6) шляхом здійснення публікації такого інформаційного повідомлення в газеті 

«Урядовий кур’єр» (чи в іншому офіційному виданні); 

7) шляхом розміщення повідомлення у соціальних мережах.» 

8. Викласти п.2.7 Розділу 2 Правил в наступній редакції: 

«2.7. Банк має право затримати виконання платіжної операції, відмовити у прийнятті до виконання 

платіжної інструкції, відмовити у виконанні платіжної інструкції, відмовити від здійснення 

(проведення) операції (в тому числі щодо зарахування коштів на Рахунок або списання коштів з 

Рахунку) у наступних випадках:  

а) якщо на Рахунку Вкладника недостатньо коштів для виконання поданої Вкладником платіжної 

інструкції та/або касового документу, одночасної сплати Банку Разової комісії та погашення 

заборгованості зі сплати Періодичної та/або Разової комісії у повному обсязі за наявності такої 

заборгованості; та/або 

б) якщо запитувані Вкладником послуги/операції не передбачені Тарифами або у Банку відсутні 

технічні можливості щодо їх надання/проведення; та/або 

в) якщо щодо платіжних операції Вкладника виникає підозра, що вона містить ознаки такої, що підлягає 

фінансовому моніторингу відповідно до законодавства України або підпадає під існуючі обмеження 

(санкції) відповідно до законодавства України та/або Законодавства з принципом 

екстратериторіальності; та/або 

г) якщо Вкладник не надав необхідні Банку документи та/або інформацію щодо суті фінансової операції 

та/або встановлення осіб, які приймають учать в її здійсненні, та/або контрактів та інших документів, 

що свідчать про наявність підстав/зобов’язань для здійснення валютної операції у випадках та у 

порядку, передбачених законодавством України та/або внутрішніми нормативними актами Банку; 

та/або 

ґ) якщо Вкладник не надав необхідні Банку документи та/або інформацію для проведення Банком 

процедури уточнення інформації щодо ідентифікації та вивчення Вкладника (зокрема, але не 

обмежуючись: інформації / документів щодо фінансового стану Вкладника та змісту його діяльності; 

проведення оцінки фінансового стану Вкладника; визначення належності Вкладника (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); та / або 



д) якщо на запитувані Вкладником послуги розповсюджуються обмеження, встановлені 

законодавством України,  Законодавством з принципом екстратериторіальності та/або внутрішніми 

нормативними актами Банку; та/або 

е) порушення Вкладником встановленого законодавством України порядку використання коштів за 

Рахунком; та/або 

є) наявності фактів, що свідчать про порушення Вкладником банківських правил оформлення 

платіжних інструкції та/або у випадку виникнення сумнівів у їх дійсності та/або дійсності інших 

поданих Вкладником документів; та/або 

ж) в інших випадках, передбачених законодавством України та/або Договором.» 

9. Доповнити Розділ 2 Правил наступними пунктами: 

«2.8. Банк відмовляє Вкладнику у наступному порядку: 

- у разі відмови у прийнятті до виконання/ відмови у виконанні платіжної інструкції у паперовій формі 

- шляхом повернення її Владнику, зазначивши на зворотному боці такого документу дату та причину 

відмови (це засвідчується власноручним підписом уповноваженого працівника Банку). 

- у разі відмови у прийнятті до виконання/ відмови у виконанні платіжної інструкції у електронній формі  

– шляхом інформування Вкладника/невиконання платіжної інструкції. Банк повідомляє про це 

Вкладника засобами СДО із зазначенням дати та причини відмови. 

Повернення без виконання паперових платіжних інструкції Вкладника здійснюється при здійсненні 

ініціювання операції Вкладником в касі Банку або одночасно з наданням Вкладнику виписки з Рахунку 

згідно з умовами Договору. 

2.9. У разі затримання виконання операції відповідно до умов Договору або у разі відмови від 

здійснення (проведення) операцій інших ніж вказані у п. 2.8. Договору Банк повідомляє про це 

Вкладника засобами СДО та/або в інший спосіб. 

2.10. Причина затримання або відмови зазначається з посиланням на статтю закону України та/або 

пункт нормативно-правового акту Національного банку України або іншого нормативно-правового 

акту, та/або положення Договору, якщо це вимагається законодавством України. 

2.11. Банк має право відмовити Вкладнику у доступі та/або використанні СДО з територій/країн/місць, 

що підпадають під  санкційні або інші обмеження відповідно до законодавства України 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 

операцій, отриманні інших послуг (в тому числі інформаційних), що надаються за допомогою СДО у 

випадку ініціювання/намагання ініціювання таких операцій або здійснення спроби отримання таких 

послуг.» 

 

В зв’язку з чим вважати пункти 2.8, 2.9(з підпунктами) пунктами 2.12, 2.13, з відповідною зміною 

нумерації підпунктів та посилань на них. 

 

10. Викласти підпункт 2.13.2.2. пункту 2.13(за новою нумерацією) Розділу 2 Правил в наступній редакції: 

«2.13.2.2.Банк не здійснює за Рахунком розрахункові операції і не приймає платіжні інструкції 

Вкладника.» 

11. Викласти абз.1 підпункту 2.13.2.5. пункту 2.13(за новою нумерацією) Розділу 2 Правил в наступній 

редакції: 

«Банк має право зменшити розмір процентної ставки. Банк повідомляє Вкладника не пізніше, ніж за 

один місяць до дати дії нового розміру процентної ставки одним з наступних можливих каналів 

комунікації:  
1) шляхом розміщення відповідних повідомлень на дошках оголошень у приміщеннях 

установ Банку; 

 2) шляхом направлення відповідного повідомлення за допомогою SMS; 

 3) шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту Вкладника; 

 4) шляхом направлення відповідного повідомлення в СДО; 

 5) шляхом здійснення телефонних дзвінків та IVR-дзвінків; 

 6) шляхом здійснення публікації такого інформаційного повідомлення в газеті 

«Урядовий кур’єр» (чи в іншому офіційному виданні); 

7) шляхом розміщення повідомлення у соціальних мережах. 

При цьому конкретна дата початку дії нового розміру процентної ставки буде вказана у відповідному 

повідомленні.» 

12. Викласти підпункт 2.13.2.6. пункту 2.13(за новою нумерацією) Розділу 2 Правил в наступній редакції: 



«2.13.2.6 Вкладник, при незгоді з новими та/або зміненими розмірами тарифів та/або новими умовами 

обслуговування має право розірвати Договір до дати, з якої застосовуються нові умови обслуговування 

без будь-якої плати за його розірвання. У разі неповідомлення Банку письмово про розірвання Договору 

до дати, з якої застосовуються нові умови обслуговування на адресу Банку для листування, що 

зазначена у Договорі або неповідомлення про це засобами СДО, такі умови вважаються погодженими 

Вкладником.» 

13. Доповнити п.3.2. Розділу 3 Правил наступним підпунктом: 

«3.2.5.  Протягом 10 робочих днів повідомити Банку про зміну власного статусу податкового 

резидентства для цілей Загального стандарту звітності CRS та/або їх статусу для цілей Угоди FATCA 

та/або про зміну відповідного статусу контролюючої особи.» 

 

14. Доповнити п.5.8 Розділу 5 Правил наступним абзацом: 

«- необхідну Банку з метою надання платіжних послуг;» 

15. Викласти абз.5  п.5.8 Розділу 5 Правил в наступній редакції: 

«- необхідну в інших випадках, у відповідності до вимог законодавства України та/або внутрішніх 

положень Банку та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності та/або виконання 

санкційних та/або інших заходів у сфері фінансового моніторингу, в тому числі санкцій Служби 

контролю за іноземними активами США (OFAC), вимог Закону США "Щодо оподаткування іноземних 

рахунків" (FATCA), Угоди FATCA та Багатосторонньої угоди CRS,  тощо. 

Уклавши Договір, Вкладник надає дозвіл Банку, при виконанні Банком обов’язків, встановлених 

законодавством України по управлінню операційними ризиками та ризиками безпеки, надавати іншим 

надавачам платіжних послуг та Національному банку України, інформацію що містить банківську 

таємницю, комерційну таємницю, таємницю надавача платіжних послуг, таємницю фінансового 

моніторингу.» 

 

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офіційному друкованому 

виданні, а саме: 28.02.2023 р. 

Датою початку дії змін до Правил є 28.02.2023 р. 
 

 

Заступник Голови Правління АТ «УКРСИББАНК»–  

Начальник Юридичного департаменту    Полянчук О.В. 
 


