
           
 

 

Інформаційне повідомлення АТ «УКРСИББАНК» 

 

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

 

ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) НАДАННЯ ПОСЛУГИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ЕКВАЙРИНГУ 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 «Урядовий кур’єр» № 30 від 17.02.2011 

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

 

1. Викласти терміни у наступній редакції: 

e-Terminal – Віртуальний POS-термінал, у формі Android-застосунок який забезпечує здійснення безготівкових 

розрахунків (можливість прийому оплати здійснюється на базі технології Tap On Phone та Tap to Phone), що 

інсталюється на мобільний пристрій Клієнта та поєднує в собі, в тому числі функції POS-термінала та програмного 

реєстратора розрахункових операцій. Інструкція з використання e-Terminal розміщується на офіційному сайті Банку: 

https://ukrsibbank.com/. Робота Android-застосунку e-Terminal буде можлива з моменту технічної реалізації. 

 

PIN – персональний ідентифікаційний номер, що складається з комбінації цифр/літер/літер і цифр, відомий лише 

Держателю ПК і потрібний для його ідентифікації під час здійснення операцій з використанням ПК. 

Держатель ПК – фізична особа, яка на законних підставах використовує ПК для ініціювання платіжної операції 

та/або здійснення інших операцій, визначених договором з емітентом/Банком. 

Еквайр -надавач платіжних послуг, який надає послугу еквайрингу платіжних інструментів та має ліцензію на 

надання такої послуги; 

Еквайринг – платіжна послуга, що полягає у прийнятті платіжних інструментів, результатом якої є переказ коштів 

отримувачу та/або видача коштів у готівковій формі 

Емітент – надавач платіжних послуг, який надає послугу емісії платіжних інструментів та має право на надання 

такої послуги відповідно до законодавства України/Банк. 

Код авторизації – комбінація цифр, літер або літер і цифр, яка формується і надається емітентом або юридичною 

особою, що діє за його дорученням, під час авторизації 

ПК – платіжна картка – електронний платіжний засіб у вигляді пластикової чи іншого виду картки.   

Платіжна система – система для виконання платіжних операцій із формальними та стандартизованими 

домовленостями і загальними правилами щодо процесингу, клірингу та/або виконання розрахунків між учасниками 

платіжної системи 

Процесинговий центр – підрозділ Банку або окрема юридична особа, які здійснюють діяльність, що включає будь-

що з такого: виконання за платіжними операціями авторизації, моніторингу, збору, оброблення та зберігання 

інформації, надання обробленої інформації учасникам розрахунків; 

Система дистанційного обслуговування (СДО) – Комплексна система дистанційної комунікації, яка включає 

сукупність програмно-апаратних засобів, які використовуються Клієнтом і Банком у відповідних частинах, а також 

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

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

обслуговування Клієнта. 

Банк/Надавач платіжних послуг – АТ «УКРСИББАНК». 

2. Додати нові терміни: 

Автентифікація - процедура, що дає змогу надавачу платіжних послуг установити та підтвердити особу 

користувача та/або належність користувачу певного платіжного інструменту, наявність у нього підстав для 

використання конкретного платіжного інструменту, у тому числі шляхом перевірки індивідуальної облікової 

інформації користувача. 

Договірне списання - дебетовий переказ, що здійснюється з рахунку Клієнта на підставі наданої отримувачем 

платіжної інструкції та за умови отримання згоди Клієнта на виконання такого переказу, наданої ним отримувачу 

або надавачу платіжних послуг отримувача, або Банку. Отримувачем за договірним списанням може бути Банк. 

«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. 

«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); 

https://ukrsibbank.com/
http://ukrsib.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1?OpenAgent&id=T125284&ed=2012_09_18&an=215#215
http://ukrsib.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1?OpenAgent&id=T125284&ed=2012_09_18&an=215#215


«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). 

Платіжний інструмент - персоналізований засіб, пристрій та/або набір процедур, що відповідають вимогам 

законодавства та погоджені користувачем і надавачем платіжних послуг для надання платіжної інструкції 

 

3. У Тексті правил:  

Слова «Еквайрінгу» замінити на «Еквайрингу» у відповідних множинах. 

Слова «MasterСard» замінити на «Masterсard» у відповідних множинах та відмінках. 

Пункт .1.4. правил викласти в наступній редакції «Клієнт доручає здійснити та надає Банку згоду на здійснення 

договірного списання суми коштів по здійснених операціях із поточних або майбутніх перерахувань Клієнта, або 

безпосередньо з поточного рахунку Клієнта, вказаного ним у Додатку №1 до Договору еквайрингу:  

– у повному розмірі (у тому числі сплачена «Комісія за послуги торговельного еквайрингу») за наступними 

операціями: 

 чарджбеки, 

 недійсні операції, 

 операції, що потребують розслідування або по яких Банком-емітентом або Платіжною системою 

підтверджено факт шахрайського використання ПК; 

– за вирахуванням «Комісії за послуги торговельного еквайрингу» за: 
 кредитовими операціями, 

 операціями помилкового або повторного перерахування коштів.» 
Пункт. 1.5. викласти в наступній редакції: «Банк нараховує в останній робочий день місяця «Абонентську плату за 

один POS-термінал» за всі передані Банком POS-термінали та при виборі схеми перерахування коштів Гросс – 

«Комісію за послуги торговельного еквайрингу», а Клієнт доручає здійснити та надає Банку згоду на здійснення 

договірного списання з поточного рахунку Клієнта суми нарахованої «Абонентської плати за один POS-термінал» 

за всі передані Банком POS-термінали та/або «Комісію за послуги торговельного еквайрингу» до 7-го числа місяця, 

наступного за місяцем нарахування. 
У разі розірвання Договору 22-го числа місяця або пізніше, до кінця поточного місяця, Клієнту буде нараховано 

абонентську плату та комісії в останній робочий день місяця. 

У разі виникнення простроченої заборгованості Клієнта за Договором, Клієнт доручає здійснити та надає Банку 

згоду на здійснення договірного списання з будь-якого поточного рахунку Клієнта, відкритого у Банку, у сумі та 

валюті такої простроченої заборгованості. 

Нездійснення Банком договірного списання згідно з цим пунктом не звільняє Клієнта від його обов’язку належним 

чином оплатити прострочену заборгованість відповідно до Тарифного плану на умовах і в порядку, визначеними 

Договором.» 

в п 1.7.1. слова та числа «14» замінити відповідно словами та цифрами «30». 

В п.1.7.2. слова «Банк має право» замінити на «Сторони мають право». 

П 2.1. на початку пункту доповнити новим реченням такого змісту «Платіжна квитанція сформована за 

результатами здійснення Еквайрингу є підтвердженням виконання операції з використанням ПК або її 

відхилення.» 

П.2.3.5. видалити, у звязку з чим п. 2.3.6.-2.3.15. вважати п.2.3.5. – 2.3.14  

Доповнити текст правил новим пунктом після п.3.1.18 такого змісту: «Банк має право (у тому числі із залученням 

третіх осіб) здійснювати фіксацію на будь-яких носіях, зберігати і обробляти (у тому числі перевіряти і 

використовувати), вручну або автоматизованими засобами, будь-які переговори (телефоном, в електронному 

вигляді, уключаючи чати, тощо) між представниками Банку і Клієнта і їх персональні дані. Клієнт зобов’язаний 

письмово повідомити усіх своїх представників про таке право Банку, отримати їх згоду і не допускати до взаємодії 

з Банком тих представників, які не надали таку згоду. Ці дії можуть здійснюватися, зокрема, з метою збереження 

результатів домовленостей про умови платіжних операцій і для іх виконання, недопущення зловживань, 

додержання будь-яких регуляторних вимог, рекомендацій, найкращих практик або внутрішніх політик та в інших 

випадках.» 
В п. 3.4.12. видалити словосполучення «POS-терміналу та/або»; 

В п. 3.4.15 слово «паперових» замінити на «паперових та/або електронних» 

Доповнити текст правил новим пунктом після п.3.6. такого змісту: «3.7. 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.» 

Доповнити текст Правил новим пунктом після пункту 4.5. такого змісту: «4.6. Клієнт протягом строку дії Договору 

несе відповідальність за умисне не використання Обладнання.» у звязку з чим п.4.6.-4.11. вважати п.4.7. – 4.11. 

П. 6.4. доповнити новим реченням «З моменту такої реалізації, у разі використання Клієнтом СДО, листування між 

Сторонами може проводитися за допомогою СДО» 

Підпункт 5 п.6.11. викласти 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 Багатосторонної угоди CRS, тощо.» 

Доповнити текст правил новими підпунктами після пп.5 п.6.11. такого змісту:  

«– необхідну Банку з метою надання платіжних послуг; 

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

Законодавством 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.» 

Доповнити текст правил новим пунктом 6.12. після п. 6.11. такого змісту: 

«Своїм підписом у Договорі Клієнт підтверджує:  

- що до моменту укладення Договору він отримав надану Банком інформацію, визначену ст.30 Закону України 

«Про Платіжні послуги», , зазначену у ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринку фінансових послуг»; включаючи умови Договору; 

- що йому зрозуміло, що уклавши Договір, Клієнт надає дозвіл Банку, при виконанні Банком обов’язків, 

встановлених Законодавством 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. 

- що підписанням договору Клієнт підтверджує, що він усвідомлює та розуміє те що згода на здійснення Банком 

договірного списання є згодою на виконання платіжної операції (пов’язаних між собою платіжних операцій) та 

надається ним Банку в момент укладення цього договору, яка може бути відкликана у будь-який час, але не 

пізніше настання моменту безвідкличності платіжної інструкції, крім платіжних операцій, що здійснюються для 

виконання грошових зобов’язань Клієнта перед Банком, відповідно до цього Закону.» 

 

 

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офіційному друкованому виданні, а саме:  

12.04.2023 р.    

Дата початку дії змін до Правил є-  12.04.2023 р. 

 

 

Заступник Голови Правління АТ «УКРСИББАНК» - 

Начальник Юридичного департаменту      Полянчук О.В.  


