Інформаційне повідомлення АТ «УКРСИББАНК»
АТ «УКРСИББАНК» (надалі - Банк) повідомляє про внесення до:
Правил (договірних умов) відкриття та комплексного розрахунково – касового
обслуговування банківських рахунків фізичних осіб в АТ «УКРСИББАНК» (далі – Правила), які
розміщені для ознайомлення на сайті www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних стендах у приміщеннях
установ Банку, та опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр» № 105 від 09.06.2017 р., з усіма наступними
змінами та доповненнями, а саме:
1. У зв’язку із запровадженням можливості видачі електронного платіжного засобу без
проставлення власноручного підпису Держателя:
1.1. викласти термін «CVV2» (Card verification value) у новій редакції, а саме:
“«CVV2» (Card verification value) - код, «CVC2» (Card verification code) - код – 3–х значний код
безпеки, який надрукований на зворотній стороні картки МПС «Visa Inc.» або «Master Card
Worldwide» відповідно і використовується як додатковий захист від підробки картки. Номер CVC2
або CVV2 є підписом Клієнта та прирівнюється до ПІН при оплаті товарів та послуг у мережі
Інтернет;”;
1.2. викласти підпункт 3.1.1. пункту 3.1. Розділу 3 Правил у новій редакції, а саме:
“3.1.1. При отриманні картки Держатель повинен кульковою ручкою поставити особистий підпис
на документі Банку про підтвердження одержання картки та ПІН-конверту (у разі якщо надання
ПІН-конвертів передбачено умовами Продукту, в рамках якого випущено картку), а також
проставити підпис на смузі для підпису на картці, у випадку наявності такої смуги в присутності
уповноваженої особи Банку.”;
2. У зв’язку із оптимізацією процесу надсилання інформаційних повідомлень:
2.1. після абзацу 2 у підпункті 2.12.8 пункту 2.12. розділу 2 Правил додати новий абзац, а саме:
“- не надсилати інформаційні повідомлення за операціями, які проведені з використанням
віртуальної картки, у разі відключення клієнтом функції інформування, в налаштуваннях
мобільного додатку та/або мобільного телефону ;та/або”;
2.2. доповнити новим підпунктом 4.1.31. пункту 4.1. Розділу 4 Правил, а саме:
“4.1.31. Клієнт надає свою згоду на відмову від отримання інформаційних повідомлень про
здійснені операції з використанням електронного платіжного засобу в рамках мінімального розміру
транзакцій.
Розмір мінімальної транзакції являє собою мінімальний та обмежений розмір за однією транзакцією
Клієнта, за якою Банк не надсилає інформаційне повідомлення про здійснену операцію за
електронним платіжним засобом. Максимальний розмір мінімальної транзакції за якою Клієнт
відмовляється отримувати інформаційні повідомлення про здійснені операції з використанням
електронного платіжного засобу визначається Банком та актуальна інформація про який
розміщується на загальнодоступному ресурсі, веб-сайті Банку в мережі Інтернет та/або інформація
про який надається інформаційно-довідковою службою Банку.
У випадку незгоди Клієнта щодо запропонованих змін до Правил про надання згоди на відмову від
отримання інформаційних повідомлень про здійснені операції з використанням електронного
платіжного засобу в рамках мінімального розміру транзакцій, то Клієнт має діяти у порядку
передбаченим пунктом 11.2. Правил.”;
2.3. викласти підпункт 4.2.22. пункту 4.2. Розділу 4 Правил у новій редакції, а саме:

“4.2.22. Повідомляти Держателя картки про здійснені операції з використанням картки шляхом
надсилання інформаційних повідомлень на телефонний номер Держателя, підключений до послуги
Star Inform/Star Inform+. Непідключення Держателем картки до послуги Star Inform/Star Inform+
та/або відключення в налаштуваннях мобільного додатку та/або мобільного телефону функції
інформування вважається відмовою Держателя картки від отримання повідомлень Банку про
здійснені операції з використанням картки.”;
2.4. доповнити новим підпунктом 4.3.25. пункту 4.3. Розідлу 4 Правил, а саме:
“4.3.25. Відмовитись, шляхом зміни налаштувань мобільного додатку та/або мобільного телефону
від отримання повідомлень (інформування), за операціями, які здійснені з використанням картки,
Віртуальної картки. Клієнт усвідомлює, що у випадку відмови від отримання повідомлень
(інформування), за операціями, які здійснені з використанням картки, Віртуальної картки
вважається, що Банк виконав відповідне повідомлення (інформування).”;

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офіційному друкованому виданні, а
саме: 20.08.2020 р.
Датою початку дії змін до Правил є дата опублікування актуалізованих Правил на офіційній вебсторінці (веб-сайті) Банку в мережі Інтернет.
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