
 

Додаток 1 до наказу № П-RB-2022-  від  

 

УМОВИ  АКЦІЇ  «БЕСТ СТАРТ»  

ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 

 
Термін 

проведення  
07.02.2022 – 30.04.2022  

Склад 

пакетної 

пропозиції, 

UAH 

 Поточний рахунок1 в гривні на ТП «Економ» та\або ТП «Безлімітний» та 

 Корпоративна картка на ТП «Преміальний» 

Учасники 

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

відкритих поточних рахунків  станом  на 07.02.2022) та відкрили продукти, що входять до 

пакетної пропозиції з 1-го по 20-го число включно місяця дії акційних умов 

Акційні 

умови по 

пакетної 

пропозиції 

ЗА УМОВИ ОФОРМЛЕННЯ ПАКЕТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ2 НЕ ТАРИФІКУЮТЬСЯ 

ПОСЛУГИ: 

 

ТП «ЕКОНОМ» та ТП «БЕЗЛІМІТНИЙ»: 

1. Протягом 3-х місяців «Щомісячне розрахункове обслуговування поточних рахунків»: 

- з дати відкриття рахунку чи переходу з ТП «Тарифи для формування статутного 

фонду в національній валюті», якщо рахунок відкрито до 20-числа (включно). Якщо 

рахунок відкрито з 21-го числа, то діють базові тарифи та Клієнт не є учасником Акції.  

Наприклад:  

 рахунок відкрито 15.02.2022, послуга не тарифікується з 15.02.2022 по 30.04.2022. 

 рахунок відкрито 23.02.2022 – Клієнту встановлюються базові тарифи, він не є учасником 

Акційної пропозиції. 

    2. «Перехід клієнта з ТП «Тарифи для формування статутного фонду в національній валюті» - 

в день переходу 

    3. «Закриття поточного рахунку» - в день закриття (якщо пройшло менше 3 місяців з дати 

відкриття рахунку клієнта на умовах цієї Акції). 

 

1. ТП «ПРЕМІАЛЬНИЙ»: 

4. Для одного представника компанії  1 рік не тарифікується «Додаткова плата за річне РКО 

рахунку при оформленні першої корпоративної картки Mastercard Corporate Contactless»/ MC 

Business  Contactless/ Visa Business. Термін дії умови – до кінця місяця випуску картки на  ТП 

«Преміальний». Для участі в акційних умовах корпоративна картка повинна бути відкрита до 20-

го числа включно, в разі відкриття після 21-го числа  діють базові тарифи та Клієнт не є 

учасником Акції.  

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  усі відділення UKRSIBBANK  

Більш докладну інформацію Ви можете отримати у працівників Банку. 

 

З повагою, начальник відділення № _________ 

                                                 

1 чи переходу з ТП «Тарифи для формування статутного фонду в національній валюті» на дані тарифні пакети 
2 одночасне оформлення (напротязі поточного місяця з 1-го по 20-е число включно) продуктів та сервісів, що 

входять до її складу . В разі відкриття рахунку та\або оформлення картки окремо від пакетної пропозиції (чи 

не дотримання термінів відкриття продуктів) діють базові тарифи банку. 

 


