
 

Додаток 1 до наказу  № П-RB-2020-101  від 24.03.2020  

 

УМОВИ АКЦІЇ  «МАШИНА ЧАСУ» 

Термін дії 25.03.2020 -30.06.2020 

Акційні 

тарифні 

плани (ТП) 

 «Базовий в іноземній валюті для клієнтів сегменту СМБ» в USD/EUR 

 «Безлімітний» в UAH 

Учасники 

ЮРИДИЧНІ ОСОБИ -  клієнти середнього та малого бізнесу, що займаються зовнішньо-

економічною діяльністю для розрахунків в USD/EUR: 

 нові клієнти: 

- не мають в UKRSIBBANK станом  на 25.03.2020  відкритих поточних та/або вкладних рахунків, та  

- відкрили поточний рахунок в USD/EUR на ТП «Базовий в іноземній валюті для клієнтів сегменту 

СМБ».   

 діючі клієнти: 

- не мають в UKRSIBBANK поточних рахунків в USD/EUR  або в разі наявності таких рахунків, по 

ним не здійснювались операції  з 01.07.2019, та  

- відкрили рахунок в USD/EUR на ТП «Базовий в іноземній валюті для клієнтів сегменту СМБ» або 

відновили  операції по такому рахунку (сплата кредитної заборгованості не враховується); 

- подали заяву про участь в Акції в довільній формі співробітнику відділення UKRSIBBANK .   

Акційні 

умови 

1. ВИПЛАТА  ГРОШОВОЇ ВИНАГОРОДИ (далі «винагорода»). 

 «Сума винагороди» = «сума USD/EUR, що куплена/продана» х «максимальна різницю між курсами 

НБУ та UKRSIBBANK.  

Максимальна різниця між курсами НБУ та UKRSIBBANK: 

 не більш 0,15 грн. за 1 одиницю валюти;  

 визначається протягом 3-х днів: день операції покупки/продажі USD/EUR, + 1 день до 

операції, + 1 день після операції.  

Період, протягом якого винагорода: 

 Розраховується:  місяць, в якому відкрито (активовано*) рахунок в USD/EUR  + 3 місяці, 

починаючи з наступного місяця після відкриття/активації рахунку. Наприклад, рахунок 

відкрито 20.04.2020, винагорода розраховується протягом періоду  з 20.04.2020 по 31.07.2020 

 Виплачується: протягом наступного місяця  після  продажу/купівлі іноземної валюти на рахунок 

клієнта в UAH в UKRSIBBANK. 

Винагорода виплачується по всім рахункам клієнта в USD/EUR на «Базовий в іноземній валюті для 

клієнтів сегменту СМБ»  та не може перевищувати 50 000,00 грн. в місяць одному клієнту. 

   

2. НЕ ТАРИФІКУЄТЬСЯ «Щомісячне розрахункове обслуговування поточних рахунків»  

протягом трьох місяців з дати  відкриття/активації* рахунку, відкритого на акційному ТП. 

Акційні умови діють, починаючи з: 

- місяця, в якому було відкрито/активовано рахунок – якщо відкриття до 20-числа (включно). 

Наприклад, рахунок відкрито 20.04.2020, послуга не тарифікується з 20.04.2020 по 30.06.2020. 

- наступного  місяця, якщо відкриття/активація рахунку здійснено після 20-числа. Наприклад, 

рахунок відкрито 21.04.2020, послуга не тарифікується з 01.05.2020 по 31.07.2020. 

 

Клієнт приймає участь в цій Акції 1 раз, кількість рахунків при цьому не обмежена, та може 

приймати участь в інших акціях UKRSIBBANK 

 
Місце  
проведення  

усі відділення UKRSIBBANK 

* дата активації рахунку = дата подання заяви діючим клієнтом  
 


