
 

Додаток 1 до наказу № П-RB-2020- 327 від 18.08.2020  

 

УМОВИ АКЦІЇ  «БІЗНЕС-ДРАЙВ»1 ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 
Термін 

проведення  
01.07.2020  –  31.12.2020  

Акційні 

тарифні 

плани (ТП) в 

UAH 

 «Економ» 

 «Преміальний» 

 «Тарифи для формування статутного фонду в національній валюті» 

Учасники 
 ЮРИДИЧНІ ОСОБИ – нові клієнти середнього та малого бізнесу (не мають в UKRSIBBANK 

відкритих поточних  та/або депозитних рахунків  станом  на 01.07.2020) 

Акційні 

умови 

НЕ ТАРИФІКУЮТЬСЯ ПОСЛУГИ в рамках ТП: 

1. «ЕКОНОМ»: 

1.1. «Щомісячне розрахункове обслуговування поточних рахунків» з дати відкриття рахунку
2 та 

протягом: 

 6 місяців – якщо відкриття до 25-числа (включно). Приклад: рахунок відкрито 14.07.2020, 

послуга не тарифікується з 14.07.2020 по 31.12.2020;  

 7 місяців - якщо відкриття рахунку після 25-числа. Приклад: рахунок відкрито 30.07.2020, 

послуга не тарифікується з 30.07.2020  по 31.01.2021. 

 

1.2.  «Перерахування коштів за допомогою системи віддаленого доступу 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  14.07.2020, акційні умови діють з 01.08.2020 по 31.01.2021; 

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

відкрито 30.07.2020, акційні умови діють з 01.09.2020 по 28.02.2021. 

 

1.3. «Додаткова комісія за перерахування в інші банки коштів, які надійшли протягом 

операційного дня (за рахунок поточних надходжень)» протягом 6 міс., починаючи з 1-го числа: 

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

Приклад: рахунок відкрито  10.07.2020, акційні умови діють з 01.08.2020 по 31.01.2021; 

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

відкрито 31.07.2020, акційні умови діють з 01.09.2020 по 28.02.2021. 

  

1.4. «Закриття поточного рахунку» - якщо пройшло менш 6 місяців з дати відкриття 1-го рахунку 

клієнта на умовах цієї Акції – в день закриття. 

 

2. «ПРЕМІАЛЬНИЙ»: 

2.1. «Додаткова плата за річне РКО Рахунку у зв’язку з оформленням картки MC Corporate  

Contactless»  – не тарифікується при оформленні першої картки на 1-й рік обслуговування. Термін 

дії акційної умови – протягом 2-х місяців від дати відкриття рахунку на  ТП «Преміальний». 

 

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

Акції не обмежена. Акційні умови діють на всі рахунки учасника, відкриті протягом дії Акції. 

Місце 

проведення 
усі відділення UKRSIBBANK  

Більш докладну інформацію Ви можете отримати у працівників Банку. 

З повагою, начальник відділення № _________ 

                                                 

1  попередня назва акції "Back to Business" (B2B), з 18.08.2020 змінена на «БІЗНЕС-ДРАЙВ» 
2 або переходу  з ТП «Тарифи для формування статутного фонду в національній валюті».  Перехід з ТП «Тарифи для 

формування статутного фонду в національній валюті»  на ТП «Економ» (в день переходу) не тарифікуються. 


