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УМОВИ АКЦІЇ  «КОД IT» ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 

 
Термін 

проведення  
22.02.2022 - 30.04.2022  

Акційні 

продукти/ 

тарифні 

плани (ТП)  

Обов’язкові для участі: 

 Зарплатно-картковий проект (ЗКП) 

 ТП «Економ» та/або «Безлімітний»   

Додаткові (за бажанням Учасника) ТП: 

 «Базовий в іноземній валюті для клієнтів сегменту СМБ» 

 «Преміальний» 

 «ЗП ФЛ All Inclusive De Luxe»  

Для участі 

необхідно  

Оформити обидва продукти:  

 ЗКП та  

 поточний рахунок на  ТП «ЕКОНОМ»/ «БЕЗЛІМІТНИЙ»  

Учасники 

ЮРИДИЧНІ ОСОБИ ринку ІТ - клієнти середнього та малого бізнесу з кодом КВЄД  58.21; 

58.29; 62*; 63*; 74.10: 

 нові (не мають в UKRSIBBANK відкритих поточних  рахунків  станом  на 22.02.2022) або 

 діючи (відсутні видаткові операції з 01.08.2021 по 21.02.2022, не враховується сплата комісії 

банку та погашення кредиту) 

Акційні 

умови 

НЕ ТАРИФІКУЮТЬСЯ ОСНОВНІ ПОСЛУГИ ПО 31.08.2022 ВКЛЮЧНО: 

1. ТП «ЕКОНОМ»/ «БЕЗЛІМІТНИЙ» - з наступного дня після відкриття   рахунку або 

переходу  з ТП «Тарифи для формування статутного фонду в національній валюті»: 

1.1. «Щомісячне розрахункове обслуговування поточних рахунків»  

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

операційного дня (за рахунок поточних надходжень)». 

 

2. ЗКП «Перерахування заробітної плати та інших виплат на рахунки співробітників 

підприємства»  - з дати заключення ЗКП. 

 

3. Перехід клієнта  на ТП «Економ/«Безлімітний» з  ТП «Тарифи для формування статутного 

фонду в національній валюті» –   в день переходу 

 

ДОДАТКОВО1 НЕ ТАРИФІКУЮТЬСЯ ПОСЛУГИ: 

4. ТП «Базовий в іноземній валюті для клієнтів сегменту СМБ» -  з наступного дня після 

відкриття рахунку або переходу  з ТП «Тарифи для формування статутного фонду в іноземній 

валюті» по 31.08.2022 включно: 

4.1. «Щомісячне розрахункове обслуговування поточного рахунку».  

4.2.«Продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України». 

 

5. Перехід клієнта  на ТП «Базовий в іноземній валюті для клієнтів сегменту СМБ»  з   

ТП «Тарифи для формування статутного фонду в іноземній валюті» –   в день переходу. 

6. ТП «ПРЕМІАЛЬНИЙ» не тарифікується при оформленні 2-х перших карток на 1-й рік  

обслуговування «Додаткова плата за річне РКО Рахунку у зв’язку з оформленням картки MC 

Corporate Contactless».  Термін дії акційної умови – до кінця місяця випуску картки на   

ТП «Преміальний».  

 

7. ТП «ЗП ФЛ ALL INCLUSIVE DE LUXE» для 2-х представників Учасника - 1 рік не  

тарифікується щорічне розрахунково-касове обслуговування рахунків, що діють у рамках тарифного 

плану «ЗП ФЛ ALL INCLUSIVE DE LUXE».   

                                                 

1 Послуги можуть оформлюватись в будь-який день протягом дії Акції (після оформлення  основних послуг) 
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ОСОБЛИВОСТІ: 

 Клієнт може приймати участь в інших акціях UKRSIBBANK.  

 Кількість рахунків для участі в Акції не обмежена.  

 Умови діють на всі акційні рахунки учасника, відкриті протягом дії Акції. 

Місце 

проведення 
усі відділення UKRSIBBANK  

 


