
 

Додаток 1 до наказу № П-RB-2019-467 від 23.12.2019  

 

* дата активації рахунку = дата 1-ї видаткової операції за рахунком (не враховується сплата комісії банку та погашення кредиту) 

** умова  «+3% до базової ставки к вкладу «АКТИВНІ ГРОШІ СМБ» діє до 31.12.2019 

УМОВИ АКЦІЇ  «ТЕСТ-ДРАЙВ» 

Термін проведення  02.09.2019  –  30.06.2020 

Акційні продукти 
 Тарифні плани (ТП) в UAH: «Економ», «Підприємець», «Тарифи для формування статутного фонду в 

національній валюті» 

Учасники - 

юридичні та фізичні 

особи – підприємці 

ринку середнього та 

малого бізнесу  

 НОВІ КЛІЄНТИ: 

1) не мають в UKRSIBBANK відкритих поточних  та/або депозитних рахунків  станом  на: 

-  02.09.2019  - якщо підключення клієнта здійснюється до 31.12.2019;  

-  01.01.2020 – якщо підключення клієнта відбувається після 01.01.2020  та  

2) відкрили в період акції рахунок в UAH на акційному ТП  

 ДІЮЧІ КЛІЄНТИ: 

1) по всім поточним та/або депозитним рахункам клієнта не було видаткових операцій:  

 - з 01.01.2019 по 01.09.2019 -  якщо підключення клієнта здійснюється до 31.12.2019; 

 - з 01.07.2019 по 31.12.2019 - якщо підключення клієнта відбувається після 01.01.2020  та  

2) в період акції відкрили рахунок в UAH на акційному ТП або здійснили видаткові операції за діючим 

поточним рахунком на акційному ТП  (не враховується сплата комісії банку та погашення кредиту) 

Акційні умови 

НЕ ТАРИФІКУЮТЬСЯ послуги: 

1.  «Щомісячне розрахункове обслуговування поточних рахунків»: 

1.1. ТП  «Економ»/ «Підприємець»  - з дати відкриття/активації* рахунку або переходу  з ТП «Тарифи 

для формування статутного фонду в національній валюті» та протягом: 

 6 місяців – якщо відкриття/активація до 25-числа (включно). Приклад: рахунок відкрито 

12.09.2019, послуга не тарифікується з 12.09.2019 по 29.02.2020;  

 7 місяців - якщо відкриття/активація рахунку здійснено після 25-числа. Приклад: рахунок 

відкрито 27.09.2019, послуга не тарифікується з 27.09.2019  по 31.03.2020. 

   УВАГА! При активації рахунків діючих клієнтів після 25-числа послуга не тарифікується з 1 числа 

місяця наступного за місяцем активації. Приклад: рахунок активовано 28.10.2019, послуга не 

тарифікується з 01.11.2019  по 31.05.2020. 

1.2. ТП «Тарифи для формування статутного фонду в національній валюті» - з дати відкриття 

рахунку та протягом 6 міс. 

 

2.  Для ТП  «Економ»/ «Підприємець» послуга «Перерахування коштів за допомогою системи 

віддаленого доступу StarAccess/ UKRSIBbusiness  на рахунки, відкриті в інших банках»  -  протягом 

6 міс., починаючи з 1-го числа:  

 наступного місяця за місяцем відкриття рахунку - якщо відкриття до 20 числа (включно).  

Приклад: рахунок відкрито  20.09.2019, акційні умови діють з 01.10.2019 по 31.03.2020; 

 з другого  місяця за місяцем відкриття рахунку  - якщо відкриття  після 20-го. Приклад: рахунок 

відкрито 27.09.2019, акційні умови діють з 01.11.2019 по 30.04.2020. 

3. «Перехід клієнта»  на ТП «Економ»/ «Підприємець» з інших діючих тарифних пакетів 

UKRSIBBANK –   в день переходу.  

4. «Закриття поточного рахунку» (для нових клієнтів) - якщо пройшло менш 6 місяців з дати відкриття 

1-го рахунку клієнта на умовах цієї Акції – в день закриття. 

 

5. ДОДАЄТЬСЯ + 3% ДО БАЗОВОЇ СТАВКИ К ВКЛАДУ «АКТИВНІ ГРОШІ СМБ»** в UAH 

терміном на 180 днів з дати оформлення вкладу в термін проведення Акції  (на діючи вклади дана умова 

не поширюється). Кінцева дата дії підвищеної % ставки розраховується як «дата відкриття рахунку» + 

180.  Наприклад, вклад відкрито 13.11.2019, підвищена % ставка діє з 13.11.2019 по 11.05.2020.  

 

Клієнт може приймати участь в інших акціях UKRSIBBANK. Кількість рахунків для 

участі в акції  «ТЕСТ-ДРАЙВ» не обмежена. Акційні умови діють на всі рахунки учасника 

Акції, відкриті протягом дії акції. 

Місце проведення усі відділення UKRSIBBANK  

 

Більш докладну інформацію Ви можете отримати у працівників Банку. 

З повагою, начальник відділення № _________ 


