
 

Додаток 1 до наказу  № П-RB-2017-83 від 03.04.2017  

 

УМОВИ АКЦІЇ  «КУРС НБУ» 
 

Термін 

проведення  
04.04.2017 - 04.07.2017 

Учасники 
Юридичні особи - клієнти середнього та малого бізнесу, що займаються зовнішньоекономічною 

діяльністю  

Акційні 

умови 

1. ВИПЛАТА  ГРОШОВОЇ ВИНАГОРОДИ за продану іноземну валюту у розмірі = «сума 

валюти, що продана» * «різниця на дату продажу між курсом НБУ та курсом UKRSIBBANK», 

але не більш 0,15 грн. за 1 одиницю проданої валюти.   UKRSIBBANK: 

 сплачує винагороду протягом 90 календарних днів з дати відкриття кожного рахунку в 

іноземній валюті в UKRSIBBANK (по всім рахункам в іноземній валюті); 

 зараховує винагороду на рахунок клієнта у грн. в UKRSIBBANK. 

2. НЕ ТАРИФІКУЮТЬСЯ ПОСЛУГИ: 

 щомісячне розрахункове обслуговування поточних рахунків, відкритих на  

ТП  «Базовий в іноземній валюті для клієнтів сегменту СМБ», «Економ», «Рахунки спеціального 

режиму використання»; 

 відкриття поточного рахунку на ТП «Економ» або перехід на нього з ТП «Тарифи для 

формування статутного фонду в національній валюті». 

3. ВСІ БАЖАЮЧИ УЧАСНИКИ МАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ ОТРИМАТИ В ПОДАРУНОК 

УНІКАЛЬНУ ЗБІРКУ «ЕКСПЕРТНІ  РЕКОМЕНДАЦІЇ» з питань зовнішньоекономічної 

діяльності (протягом 2-х місяців з дати  відкриття рахунку в іноземній валюті).      

Обов’язкові 

умови, за 

яких клієнт 

стає 

учасником 

акції 

Одночасне виконання умов:  

 Юридична особа виступає НОВИМ клієнтом UKRSIBBANK (на момент прийняття участі в акції 

не має в UKRSIBBANK відкритих поточних/ карткових рахунків суб’єктів господарювання або 

рахунки були закриті до 01.01.2017). 

 Відкриття в період акції рахунку в іноземній валюті на ТП «Базовий в іноземній валюті для 

клієнтів сегменту СМБ» (на рахунках 2600*/2650*) або перехід на нього з ТП «Тарифи для 

формування статутного фонду в іноземній валюті».  

 Клієнт приймає участь в цій Акції 1 раз та не приймає участь в інших акціях, що проводяться для 

клієнтів СМБ в період з 04.04.2017 по 04.07.2017 

Зміст Акції 

Акційні умові діють : 

 «Відкриття поточного рахунку»  - в день відкриття рахунку; 

  «Щомісячне розрахункове обслуговування поточного рахунку» - протягом 3-х місяців з 

дати відкриття рахунку, починаючи з: 

 місяця, в якому було відкрито рахунок – якщо відкриття до 15-числа (включно). Наприклад, 

рахунок відкрито 17.04.2017, послуга не тарифікується з 17.04.2017 по 30.06.2017;  

 наступного  місяця, якщо відкриття рахунку здійснено після 15-числа. Наприклад, рахунок 

відкрито 20.04.2017, послуга не тарифікується з 01.05.2017 по 31.07.2017. 

 Виплата грошової винагороди здійснюється після 25-го числа: 

 поточного місяця – якщо продаж валюти відбулась до 15-числа (включно). Наприклад, валюту 

продано 14.04.2017, виплата здійснюється з 25.04.2017 по 30.04.2017; 

 наступного місяця - якщо продаж валюти відбулась після 15-числа. Наприклад, валюту продано 

24.04.2017, виплата здійснюється з 25.05.2017 по 31.05.2017. 

Кількість рахунків для прийняття участі в Акції не обмежена. 

Місце  

проведення  
усі відділення UKRSIBBANK 

 


