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УМОВИ АКЦІЇ   
«АКТИВНІ РОЗРАХУНКИ БІЗНЕС-КАРТКОЮ» 

 
Термін дії 17.11.2017 - 31.12.2017 

Учасники 

Нові та діючи клієнти середнього та малого бізнесу -  юридичні особи  та  фізичні 
особи – підприємці*, які не мають в UKRSIBBANK корпоративних карток або вони були 
неактивні (відсутні будь-які видаткові операції по всім карткам клієнта після 01.04.2017) 
на тарифних планах: 
 «Доступний» із щорічною оплатою комісії за обслуговування карткового рахунку або  
 «Преміальний» 
* Не приймають участі фізичні особи – підприємці: 
 з наступними кодами КВЕД: "62  Комп’ютерне програмування, консультування та 

пов’язана з ними діяльність» та/або  "63 Надання інформаційних послуг" та/або 
 які не мають реєстраційного номеру облікової картки платника податків (тобто код 

платника дев’ять або десять нулів) 

Обов’язкові 
умови, за 
яких клієнт 
стає 
учасником 
акції 

Активація  першої корпоративної картки (далі - бізнес-картки) протягом Акції на 
тарифних планах: 
 «Доступний» із щорічною оплатою комісії за обслуговування карткового рахунку або  
  «Преміальний» 
Під активацією мається на увазі мінімум 3 безготівкові операції в торговельно-
сервісній мережі або мережі Інтернет, здійсненних в місяці активації.  

Акційні 
умови 

UKRSIBBANK протягом 60 днів від дати активації 1-ї бізнес-картки виплачує грошову 
винагороду (далі – Cashback) за безготівкові  розрахунки бізнес-карткою при сплаті 
товарів чи послуг у торговельно-сервісній мережі або мережі Інтернет: 
 країна здійснення транзакції – Україна  
 валюта розрахунків -  гривня 
При наявності кількох бізнес-карток, дата початку участі в Акції  - це дата  активації 
першої бізнес-картки. 
Зарахування Cashback здійснюється:  
 після 20-го числа місяця, НАСТУПНОГО за місяцем здійснення розрахунків;  
 по успішним транзакціях попереднього місяця;  
 на рахунок клієнта в UKRSIBBANK, до якого належить бізнес-картка. 
Розмір Cashback:  
 5% від суми покупок, оплачених бізнес-карткою в торгово-сервісних мережах (в т.ч. 

Інтернет) 
 максимальна  сума до виплати протягом 1 місяця одному клієнту - 3000,00 грн. 

Місце  
проведення 
та 
особливості 

 Акція проводиться в усіх відділеннях UKRSIBBANK 
 Кількість рахунків для прийняття участі в Акції не обмежена 
 Дозволено приймати участь в інших акціях банку 
 Повернення сплачених податків і виплачених бонусів не здійснюється 

Виключення 

 Cashback не виплачується, якщо на дату його розрахунку рахунок закрито або у 
Клієнта є прострочена заборгованість по оплаті комісії за обслуговування бізнес-
картки. 

Cashback не нараховується на: 
 поповнення карткового рахунку;  
 сплату комунальних та телекомунікаційних послуг; 
 поповнення електронних гаманців;   
 купівлю ігрових фішок, лотерейних квитків, цінних паперів, дорогоцінних металів; 
 здійснення операцій в казино, тоталізаторах. 

UKRSIBBANK залишає за собою право відмовити у виплаті Cashback за окремими транзакціями, у 
випадках виявлення елементів шахрайства та/або в інших випадках на розсуд Банку. 
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З повагою, начальник відділення  ____ 


