Додаток №3 до Наказу П–LEG –2022-__ від __.07.2022 р.

Інформаційне повідомлення АТ «УКРСИББАНК»
АТ «УКРСИББАНК» (надалі - Банк) повідомляє про:
I. Внесення змін до ПРАВИЛ (ДОГОВІРНІ УМОВИ) СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ
ПОЗИЧАЛЬНИКІВ АТ «УКРСИББАНК» З МОЖЛИВІСТЮ ВІДКРИТТЯ ТА РОЗРАХУНКОВОКАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КАРТКОВИХ (ПОТОЧНИХ) РАХУНКІВ (зі змінами), 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. Підпункт 7.4.6., Пункту 7.4., Розділу 7 викласти в наступній редакції:
«Користування Держателем карткою здійснюється протягом строку її дії, який вказаний на лицьовій
стороні картки (місяць і рік). Картка дійсна до останнього календарного дня вказаного місяця.
У разі закінчення строку дії картки, Банк має право у передостанній місяць строку її дії перевипустити
картку на новий строк, та проінформувати Держателя про такий перевипуск, шляхом направлення
інформаційного повідомлення, якщо до цього строку від Держателя не надійшла заява про розірвання
Договору та закриття рахунків або про припинення дії окремої картки або Банком не закрито
Картковий рахунок з інших підстав, передбачених Договором. Держатель повертає картку до Банку не
пізніше 3 (трьох) робочих днів після закінчення строку її дії. »
ІІ. Внесення змін до ПРАВИЛ (ДОГОВІРНІ УМОВИ) ВІДКРИТТЯ ТА КОМПЛЕКСНОГО
РОЗРАХУНКОВО – КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В
АТ «УКРСИББАНК» (зі змінами), 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
09.06.2017р., з усіма наступними змінами та доповненнями, наступних змін, а саме:
1. Підпункт 3.2.1. «Строк дії картки», Пункту 3.2., Розділу 3: викласти в наступній редакції:
«Строк дії картки вказано на лицьовій стороні картки у вигляді ММ/РР (ММ – дві цифри
порядкового номеру місяця, РР – дві останні цифри року).
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.»
2. В розділі 3 після підпункту 3.2.1., додати підпункт 3.2.2. «Перевипуск картки», такого змісту:
«У разі закінчення строку дії картки, за виключенням Віртуальної картки, Банк у передостанній
місяць строку її дії перевипускає картку на новий строк (з урахуванням положень п. 4.1.21. цих
Правил), якщо до цього строку від Клієнта не надійшла заява про розірвання Договору та закриття
Рахунків або про припинення дії окремої картки або Банком не закрито картковий Рахунок з інших
підстав, передбачених Договором. Держатель повертає картку до Банку не пізніше 3 (трьох) робочих
днів після закінчення строку її дії.
Після закінчення строку дії Віртуальної картки, Клієнт має можливість оформити нову Віртуальну
картку у порядку, визначеному п. 4.3.16 цих Правил.
Банк має право призупинити автоматичний перевипуск карток, про що Клієнт
повідомляється шляхом направлення Банком інформаційного повідомлення або шляхом розміщення
інформаційних повідомлень на сайті Банку https://ukrsibbank.com/ та на інформаційних стендах в
приміщеннях установ Банку.
В разі прийняття рішення Банком про призупинення автоматичного перевипуску карток абзац1 п.
3.2.2. цих Правил не застосовується.
У випадках коли автоматичний перевипуск карток призупинений Банком, Клієнт має можливість
оформити нову картку у порядку, визначеному п. 4.3.16 цих Правил.»
3. В розділі 3 Пункті 3.2. змінити нумерацію: підпункт 3.2.2-3.2.9, вважати підпунктами 3.2.3-3.2.10
відповідно
4. В розділі 4 Правила користування карткою
Підпункт 4.3.16. Пункту 4.3. Розділу 4 викласти у наступній редакції:
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«- нову персоніфіковану картку згідно з чинними Тарифами в Банку, якщо персоніфікована картка не була
перевипущена після закінчення строку її дії згідно з п. 3.2.1. Правил та/або Віртуальну картку, шляхом
надання відповідної заяви з використанням системи UKRSIB online або звернення до о бслуговуючого
відділення Банку;
- додаткові картки до карткового Рахунку, в т.ч. на ім’я малолітньої та/або неповнолітньої особи, законним
представником якої є Клієнт, шляхом звернення до обслуговуючого відділення Банку або – тільки при
оформленні додаткової картки на ім’я Клієнта– шляхом надання відповідної заяви з використанням системи
UKRSIB online.»
Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офіційному друкованому виданні, а саме:
28.07.2022 р.
Дата початку дії змін до Правил (ДОГОВІРНІ УМОВИ) ВІДКРИТТЯ ТА КОМПЛЕКСНОГО РОЗРАХУНКОВО –
КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В АТ «УКРСИББАНК» (зі
змінами), є- 11.08.2022 р.
Дата початку дії змін до Правил (ДОГОВІРНІ УМОВИ) ВІДКРИТТЯ ТА КОМПЛЕКСНОГО РОЗРАХУНКОВО –
КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В АТ «УКРСИББАНК» (зі
змінами), є- 29.08.2022 р.
Заступник Голови Правління АТ «УКРСИББАНК» Начальник Юридичного департаменту
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