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Інформаційне повідомлення АТ «УКРСИББАНК» 

 

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

- Правил (договірних умов) відкриття та комплексного розрахунково – касового 

обслуговування банківських рахунків фізичних осіб в АТ «УКРСИББАНК», які 

розміщені для ознайомлення на сайті www.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 (далі – Правила-1); 

- Правил (договірних умов) відкриття та обслуговування банківського рахунку та емісії 

корпоративних платіжних карток клієнтам АТ «УКРСИББАНК» (далі - Правила), 
які розміщені для ознайомлення на сайті www.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 (далі – Правила-2); 

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

змінами), які розміщені для ознайомлення на сайті www.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-3), (далі всі разом – Правила), а саме: 

 

1. у тексті Правил змінити терміни «StarContact», «Star Inform» та «Star Inform+» на терміни 

«Контакт-центр», «Online-inform» та «Online-inform+» відповідно. 

 

2. у тексті Правил змінити номер Контакт-центру для міжнародних дзвінків з «38044 590 06 

90» на «38044 298 82 90». 

 

3. викласти термін «банкомат» у Правилах-1 у наступній редакції: 

««банкомат» (банківський автомат самообслуговування АТМ – програмно-технічний 

комплекс, що дає змогу Держателю здійснити самообслуговування за операціями згідно з 

функціональними можливостями цього комплексу;» 

 

4. викласти пп.8.2.2. п.8.2. «Строк дії Картки» Правил-2 у наступній редакції: 

«8.2.2. Користування Держателем Карткою здійснюється протягом строку її дії, який 

вказаний на лицьовій стороні Картки (місяць і рік), якщо, як виняток, на час воєнного стану про 

інший строк дії карток не повідомлено Банком. Картка дійсна до останнього календарного дня 

вказаного місяця. У разі закінчення строку дії Картки, Банк у передостанній місяць строку її дії 

перевипускає Картку на новий строк, якщо до цього строку від Клієнта не надійшла заява про 

розірвання Договору та закриття Рахунку або про припинення дії окремої Картки або Банком не 

закрито Рахунок з інших підстав, передбачених Договором. Держатель Картки повертає Картку 

до Банку не пізніше 3 (трьох) робочих днів після закінчення строку її дії.» 

 

5. викласти термін «банкомат» у Правилах-2 у наступній редакції: 

««банкомат», АТМ (банківський автомат самообслуговування, у т.ч. інформаційно-платіжний 

термінал) – програмно-технічний комплекс, що дає змогу Держателю Картки здійснити 

самообслуговування за операціями згідно з функціональними можливостями цього комплексу;» 

 

 

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

виданні, а саме: 17.12.2022 р. 

Датою початку дії змін до Правил  є  19.12.2022 р. 
 

 

Заступник Голови Правління –  

http://www.my.ukrsibbank.com/
http://www.my.ukrsibbank.com/
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Начальник Юридичного департаменту    О. В. Полянчук   


