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УМОВИ АКЦІЇ  «БІЗНЕС-ДРАЙВ» ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ - ПІДПРИЄМЦІВ 
 

Термін 

проведення  
26.04.2021  –  31.07.2021  

Акційні 

тарифні плани 

(ТП)  

 «Підприємець V.1.» UAH 

Учасники 

ФІЗИЧНІ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦІ - нові клієнти середнього та малого бізнесу (не мають в 

UKRSIBBANK відкритих поточних  та/або депозитних бізнес-рахунків  станом  на 26.04.2021)  

за виключенням (не приймають участі в цій Акції) підприємців, які працюють з 

наступними кодами КВЕД:  

 "62  Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність» та/або 

 "63 Надання інформаційних послуг"  

 

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. 

Призи 

(заохочення) 

Заохоченням є 6 комплектів з 25 паливних талонів на 20 літрів кожний. 

 Розіграш  2-х призів проводитися Банком щомісячно за допомогою random.org  серед 

учасників акції «Бізнес-драйв», які відкрили рахунок на ТП «Підприємець V.1.» та 

оформили картку Mastercard Corporate Contactless  

 Отримує заохочення – фізична особа- представник Переможця, яка володіє правом 1-го 

підпису або 2-го підпису (якщо таких представників декілька - на розсуд Банку) по рахунку, 

відкритому на ТП «Підприємець V.1.» 

 Розіграш, порядок вручення призі та інші деталі вказані в  «УМОВИ ТА ПРАВИЛА 

ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ «БІЗНЕС-ДРАЙВ» на замовлення АТ 

«УКРСИББАНК»», які розміщені у відділеннях Банку та на Інтернет-сайті Банку 

https://my.ukrsibbank.com/ua/sme/  

Акційні умови 

по рахункам 

 

ТП «ПІДПРИЄМЕЦЬ V.1.» -  не тарифікуються послуги: 

1. «Обслуговування рахунку (щомісячна оплата комісії за РКО рахунків)» протягом 6 

місяців, починаючи з: 

 з дати відкриття рахунку - якщо відкриття до 20-числа (включно).  

 з 1-го числа наступного місяця - якщо відкриття рахунку після 20-числа.  

Приклад: 

 рахунок відкрито 05.05.2021, послуга не тарифікується з 05.05.2021 по 31.10.2021;  

 рахунок відкрито 25.05.2021, послуга не тарифікується з 01.06.2021  по 30.11.2021. 

 

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

Contactless» – при оформленні першої картки на 1-й рік обслуговування. Термін дії акційної 

умови – протягом 1-го місяця від дати відкриття рахунку на  ТП «ПІДПРИЄМЕЦЬ V.1.». 

 

РRO-КАСА від 

UKRSIBBANK 

 Без абонплати встановлення та користування протягом 6 місяців мобільним РРО-

додатком (для Android), який є повноцінним мобільним касовим апаратом та пристроєм для 

фіскалізації. Деталі на Інтернет-сайті Банку   https://test-drive.welcome-to-

ukrsibbank.com/page14008024.html?utm_source=web&utm_medium=banner&utm_content

=landing  

Місце  усі відділення UKRSIBBANK  

 

Більш докладну інформацію Ви можете отримати у працівників Банку. 

З повагою, начальник відділення № _________ 
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