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Інформаційне повідомлення АТ «УКРСИББАНК» 

 

АТ «УКРСИББАНК» (надалі - Банк) повідомляє про: 

 

I. Внесення змін до ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) ВІДКРИТТЯ ТА КОМПЛЕКСНОГО 

РОЗРАХУНКОВО – КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ ФІЗИЧНИХ 

ОСІБ В АТ «УКРСИББАНК» (зі змінами), 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 09.07.2017 р., з усіма наступними змінами та доповненнями, а саме: 

- Внсети зміни в п.2.5.15, а саме: слово «робочий» замінити на «календарний»; 

- Внести зміни в п. 2.7.2., а саме: в останньому абзаці слово «робочий» замінити на «операційний»; 

- Внести зміни в п. 2.7.6.1, а саме: в останньому абзаці слово «робочий» замінити на «календарний»; 

- Внести зміни в п. 2.7.6.2, а саме: в останньому абзаці слово «робочий» замінити на «календарний»; 

- Внести зміни в п. 2.8.3. та п. 2.8.4. а саме: словосполучення «робочого дня» замінити на «календарного дня»; 

- Викласти п. 2.9.6. у наступній редакції: 

«2.9.6. З метою отримання Особистого пароля та ОТР Клієнт надає Банку персональний безпечний номер мобільного 

телефону. Клієнт підтверджує, що такий номер є персональним та безпечним для отримання повідомлень, що містять 

у собі конфіденційну інформацію.  

2.9.6.1. У разі необхідності повідомлення Банку персонального безпечного номеру мобільного телефону, якщо 

такий персональний безпечний номер мобільного телефону не був зазначений у Договорі-анкеті, або зміни на інший 

номер телефону, Клієнт: 

2.9.6.1.1. Оформлює у банкоматах Банку запит на зміну або введення персонального номеру мобільного телефону. 

У разі заміни персонального номеру мобільного телефону обов’язково змінюється Особистий пароль, який 

автоматично генерується та надсилається Банком на персональний безпечний номер мобільного телефону Клієнта 

(шляхом надсилання інформаційного повідомлення); або 

2.9.6.1.2. Подає до відділення Банку у форматі прийнятному для Банку заяву про встановлення/на зміну засобів 

ідентифікації, у тому числі засобами електронної пошти у формі електронного документа, який підписаний засобами 

кваліфікованим електронним підписом (далі по тексту Правил КЕП), засобами якого надані надавачем електронних 

довірчих послуг, внесеного до Довірчого списку. У заяві про встановлення/на зміну засобів ідентифікації Клієнт 

вказує номер мобільного телефону, який він вважає персональним та безпечним для подальшого отримання  

інформаційних повідомлень, що містять конфіденційну інформацію; або 

2.9.6.1.3. Звертається до Контакт-центру для отримання інформації щодо порядку заміни або встановлення 

(надання) персонального безпечного номеру мобільного телефону 

2.9.6.2. У разі необхідності зміни Особистого ключа Клієнт: 

2.9.6.2.1. Подає до відділення Банку у форматі прийнятному для Банку заяву про зміну засобів ідентифікації, у тому 

числі у формі електронного документа, яка підписана КЕП, наданими надавачем електронних довірчих послуг 

внесеного до Довірчого списку; або 

2.9.6.2.2. Звертається до Контакт-центру для отримання інформації щодо порядку заміни або встановлення 

(надання) Персонального безпечного номеру мобільного телефону.» ; 

- п.2.13.4. Доповнити новим підпунктом такого змісту: «- заміна персонального безпечного номеру мобільного 

телефону»; 

- Видалити п.2.14.9. та п. 2.14.15, у звязку з чим старі п. 2.14.10 – 2.14.20 вважати новими пунктами 2.14.9 – 2.14.18.; 

- В п. 2.14.18.7 слова «останній робочий день» замінити словами «останній календарний день»; 

- П.4.3.9. викласти в наступній редакції: «Отримати або змінити Особистий ключ в обслуговуючому відділенні або 

змінити Особистий ключ в порядку, передбаченому п.2.9.6. Правил та Особистий пароль для першого входу в порядку, 

передбаченому Договором.»; 

- П.4.3.11. викласти в наступній редакції: «У разі блокування Особистого ключа або Особистого пароля отримати новий 

Особистий ключ та/або пароль у порядку, передбаченому п.2.9.6. Правил.»; 

- П. 4.3.13. викласти в наступный редакції: «4.3.13. Здійснювати зміну персонального номеру мобільного 

телефону Клієнта на новий у порядку, передбаченому п.2.9.6. Правил.»; 

- В п. 5.2.2. після цифр «п.5.2.2.» додати слово «Правил» та «п.5.2.» додати слово «Правил»; 

- П. 5.2.5. викласти в наступній редакції: «Переказ коштів згідно з умовами Послуги здійснюються у наступному 

порядку: 

 Банк списує з карткового Рахунку Клієнта грошові кошти. Дата та сума списання визначаються на підставі 

Заяви Клієнта.  

 Якщо дата переказу з карткового Рахунку припадає на вихідний, святковий або неробочий день, у такому 

випадку переказ здійснюється протягом операційного дня, що припадає на такий неробочий день. Якщо дата переказу 

http://www.my.ukrsibbank.com/


Додаток 3 до Наказу П-LEG-2023-31 від 2023-04-21 

 

припадає на дату, яка не існує (наприклад, 31 квітня), у такому випадку переказ здійснюється в останній календарний 

день такого місяця. 

 Банк здійснює перекази за вказаними в Заяві реквізитами не пізніше наступного Операційного дня після 

списання грошових коштів з карткового Рахунку Клієнта. 

 Якщо грошові кошти на картковому Рахунку відсутні та/або грошових коштів на картковому Рахунку 

недостатньо для здійснення переказів та/або сплати комісії за здійснення таких переказів: 

 Банк відмовляє Клієнту в здійсненні переказу; 

 Протягом наступних 4 (чотирьох) робочих днів Банк ініціює здійснення переказу згідно з внутрішніми 

процедурами Банку. У разі наявності в один із цих днів необхідної суми коштів на картковому Рахунку – Банк здійснює 

переказ. У разі відсутності або недостатності грошових коштів на Рахунку протягом вказаного періоду для здійснення 

переказу – такий переказ Банком не здійснюється; 

 наступна дата переказу визначається з урахуванням циклу переказу, який зазначається Клієнтом у Заяві.»; 

- В п.6.1.9. Слова «Останній робочий» замінити на «останній календарний»; 

- В п.7.1. перше речення викласти в наступній редакції: «З метою своєчасного виконання зобов’язань та оплати послуг 

Банку, Клієнт доручає здійснити та надає Банку згоду на здійснення Банком договірного списання коштів з Рахунків 

Клієнта у строки, визначені Договором або іншими договорами між Банком та Клієнтом, у валюті та сумі існуючої 

заборгованості перед Банком за зобов’язаннями та/або наданими послугами за Договором та/або іншими договорами, 

укладеними між Банком і Клієнтом (у тому числі простроченої заборгованості за кредитами та овердрафтами, 

отриманими у Банку), за зобов’язаннями та/або наданими послугами за договорами та/або іншими правочинами, 

укладеними Клієнтом з третіми особами.»; 

- Викласти п.7.5.-7.7. у наступній редакції: 

«7.5. Договірне списання виконується Банком  протягом відповідного операційного дня Банку, розклад та тривалість 

якого для певного виду платіжних операцій встановлюються Банком у внутрішніх документах Банку.» 

«7.6. Банк здійснює договірне списання грошових коштів з Рахунків Клієнта з урахуванням вимог законодавства щодо 

переказування коштів у національній/іноземній валюті.» 

«7.7. Відповідальність за відповідність інформації про отримувача коштів, суть операції, за якою здійснюється переказ 

шляхом Договірного списання, несе особа, що здійснює ініціювання такої платіжної операції, яка у разі її 

невідповідності має відшкодовувати Банку завдану внаслідок цього шкоду.» ; 

- Внести зміни в п.11.7, а саме: 

- викласти абз. 3 п. 11.7. в наступній редакції: «на 45 (сорок п’ятий) календарний день після проведення перевірки 

наявності активних карток.»; 

- в абз.4 п.11.7. слово «робочий» замінити на «операційний».; 

- Термін «Договірне списання» викласти у наступній редакції:  

«дебетовий переказ, що здійснюється з рахунку Клієнта на підставі наданої отримувачем платіжної інструкції та за 

умови отримання згоди Клієнта на виконання такого переказу, наданої ним отримувачу або надавачу платіжних послуг 

отримувача, або Банку. Отримувачем за договірним списанням може бути Банк. Крім того, договірним списання є 

також виконання, за умови отримання згоди Клієнта платіжних операцій з кредитового переказу на підставі платіжних 

інструкції, що формуються Банком за дорученням Клієнта, або уповноваженої особи Клієнта, що діє в якості платника, 

на законних підставах.»; 

- В терміні «Особистий ключ» слово «Позичальнику» замінити на «Клієнту (Позичальнику)»; 

- В терміні «Ліміти» слова «переказані» та «переказів» замінити словами «переказані/зняті», «переказів/видач» 

відповідно.; 

- Додати новий термін: «Робочий день Банку» – це календарний день роботи Банка, який не є святковим, вихідним та 

неробочим згідно Законодавства.; 

 

ІІ. Внесення змін до ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ 

ПОЗИЧАЛЬНИКІВ АТ «УКРСИББАНК» З МОЖЛИВІСТЮ ВІДКРИТТЯ ТА РОЗРАХУНКОВО-

КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КАРТКОВИХ (ПОТОЧНИХ) РАХУНКІВ (зі змінами), 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 09.07.2017 р., з усіма наступними 

змінами та доповненнями, наступних змін, а саме: 

1. Викласти терміни в новій редакції:  

«Договірне списання» у наступній редакції: «Дебетовий переказ, що здійснюється з рахунку Позичальника на 

підставі наданої отримувачем платіжної інструкції та за умови отримання згоди Позичальника на виконання такого 

переказу, наданої ним отримувачу або надавачу платіжних послуг отримувача, або Банку. Отримувачем за 

договірним списанням може бути Банк.  Крім того, договірним списання є також виконання за умови отримання 

згоди Позичальника платіжних операцій з кредитового переказу на підставі платіжних інструкції, що формуються 

Банком за дорученням  Позичальника або уповноваженої на це особи Позичальника, що діє в якості платника на 

законних підставах.»; 

«персональний безпечний номер мобільного телефону» - номер мобільного телефону, що зазначений в Кредитному 

договорі та/або наданий Позичальником Банку  в письмовій формі  (в анкеті, що оформлюється Позичальником при 

зверненні до Банку для отримання кредиту та/або в анкеті, що оформляється Позичальником в рамках 

ідентифікації/реідентифікації (уточнення інформації щодо ідентифікації) згідно внутрішніх процедур Банку та/або в 
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заяві на зміну засобу ідентифікації поданої в тому числі у формі електронного документа, підписаного КЕП, та/ або 

при оформленні відповідного запиту в банкоматі Банку, або в іншому договорі/заяві Позичальника, що дає 

Позичальнику право користуватися послугами Банку за допомогою системи UKRSIB online) та/або повідомлений 

Позичальником при зверненні Позичальника  до Контакт-центру Банку  та зафіксований в системі Банку. Персональний 

безпечний номер мобільного телефону разом з Особистим паролем може використовуватись для входу в систему 

UKRSIB online у якості логіну та за текстом цих Правил може вживатися у значенні терміну «Особистий ключ», якщо 

мова йде про його використання у якості логіну для входу в систему UKRSIB online. Цей термін також 

використовується в Розділі І.; 

2. Доповнити текст новими термінами:  

«платіжний термінал» – платіжний пристрій, що дає змогу здійснювати платіжні та інші операції з використанням 

електронних платіжних засобів та/або їх реквізитів, в тому числі призначений для ініціювання переказу з кКарткового 

Ррахунку, видачі/зарахування(внесення) готівки, отримання довідкової інформації та здійснення інших операцій згідно 

з його функціональними можливостями; 

«Операційний день» - день, протягом якого надавач платіжних послуг платника або надавач платіжних послуг 

отримувача, залучений до виконання платіжної операції, здійснює свою діяльність, необхідну для виконання платіжних 

операцій. Операційний день Банку відповідає календарному дню, який припадає на робочий день Банку або на 

неробочий день - вихідний день, святковий день, визначені законодавством України.; 

3. Внести зміни в текст: 

В розділ І: 

- В п. 1.2.2.2.3. видалити слово «робочих» та фразу «якщо такий день був робочим»; 

- п. 1.2.2.6. викласти в наступній редакції: «У разі, якщо термін повернення кредиту або день сплати ануїтетного 

платежу припадає на вихідний, святковий або неробочий день, терміном повернення кредиту та днем сплати 

ануїтетного платежу вважається перший робочий день, що слідує за таким вихідним, святковим або неробочим днем. 

У разі сплати Позичальником ануїтетного платежу у вихідний, святковий або неробочий день Банк зараховує кошти за 

такою платіжною операцією.»; 

- У п. 1.3.2.  слово «робочий» замінити на «календарний»; 

- В п. 1.3.3. слово «робочий» замінити на «календарний»; 

- Доповнити текст правил новим п. 3.4.13. такого змісту: «У разі отримання Позичальником статусу внутрішньо 

переміщеної особи (далі- ВПО) не пізніше наступного робочого дня з дати отримання цього статусу повідомити про 

це Банк, зателефонувавши до Контакт-Центру Банку  з подальшим наданням документів, що підтверджують 

отримання Позичальником статусу ВПО». 

- Останній підпункт п.5.2. викласти в наступній редакції: «• в разі порушення Позичальником нового терміну 

повернення всієї наданої ним суми кредиту та/або сплати плати за кредит за Договором, вважається, що такий 

Позичальник користується кредитом понад строк, встановлений Договором з наступного операційного дня Банку. У 

разі, якщо термін повернення всієї наданої ним суми кредиту та/або сплати плати за кредит припадає на вихідний, 

святковий або неробочий день, терміном повернення всієї наданої ним суми кредиту та/або сплати плати за кредит 

вважається перший робочий день, що слідує за таким вихідним, святковим або неробочим днем.»; 

- В 8.1. абз.3 – видалити; 

- П. 8.7. викласти в наступній редакції: «Договірне списання виконується Банком. Банк здійснює договірне списання 

протягом відповідного операційного дня Банку, розклад та тривалість якого для певного виду платіжних операцій 

встановлюються Банком у внутрішніх документах Банку. Банк не здійснює договірне списання з поточних рахунків 

Позичальника в перший робочий день кожного місяця. ; 

В Розділі ІІ: 

- абз.2 п. 7.3.6. – видалити; 

- Викласти п. 9.1.8. у наступній редакції: 

«9.1.8 Позичальникам, яким до дати оформлення Кредитного договору не було надано доступ до системи 

UKRSIB online на підставі раніше укладеного з Банком договору дистанційного банківського обслуговування, 

Особистий ключ надається Банком при оформленні Кредитного договору шляхом зазначення Особистого ключа на 

екземплярі Кредитного договору Позичальника.  

У випадку необхідності заміни Особистого ключа (у випадку блокування за ініціативою Позичальника або 

Банку) Позичальник: 

- Подає до відділення Банку заяву про зміну засобів ідентифікації, у тому числі у формі електронного 

документа, який підписаний КЕП, засоби якого надані надавачем електронних довірчих послуг внесеним до 

Довірчого списку; 

- Звертається до Контакт-центру для отримання інформації щодо порядку заміни або встановлення (надання) 

Персонального безпечного номеру мобільного телефону. 

При цьому чинним вважається Особистий ключ, наданий Банком Позичальнику останнім.» 

- Викласти п. 9.1.9. у наступній редакції: 

«9.1.9. З метою надсилання Позичальнику Особистого пароля для першого входу до системи UKRSIB online, в тому 

числі і після його зміни, та ОТР Банк використовує персональний безпечний номер мобільного телефону 

Позичальника.   

 Позичальник підтверджує, що такий номер є персональним та безпечним для отримання повідомлень, що 

містять у собі конфіденційну інформацію.  
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У разі необхідності встановлення персонального безпечного номеру мобільного телефону, якщо такий номер 

мобільного не був зазначений у Кредитному договорі, або заміни на інший Позичальник: 

 - Оформлює у банкоматах Банку запит на зміну або введення персонального номеру мобільного телефону. У 

разі заміни персонального номеру мобільного телефону обов’язково змінюється Особистий пароль, який 

автоматично генерується та надсилається Банком на персональний безпечний номер мобільного телефону 

Позичальника (шляхом надсилання інформаційного повідомлення); або 

- Подає до відділення Банку заяву про встановлення/на зміну засобів ідентифікації, у тому числі у формі 

електронного документа, який підписаний Кваліфікованим електронним підписом (далі по тексту Правил КЕП), 

засоби якого надані надавачем електронних довірчих послуг, внесеним до Довірчого списку. У заяві про 

встановлення/на зміну засобів ідентифікації Клієнт вказує номер мобільного телефону, який він вважає 

персональним та безпечним для подальшого отримання  інформаційних повідомлень, що містять конфіденційну 

інформацію; або 

- Звертається до Контакт-центру для отримання інформації щодо порядку заміни або встановлення (надання) 

персонального безпечного номеру мобільного телефону»; 

П. 9.1.22. викласти у наступній редакції: 

« 9.1.22. Купівля, продаж безготівкової іноземної валюти через систему UKRSIB online. 

9.1.22.1. Послуги з купівлі, продажу безготівкової іноземної валюти (надалі в цьому пункті – Послуги) надаються 

Позичальникам за умови наявності у Позичальника доступу до системи UKRSIB online, а також за наявності у 

Позичальника відкритих Рахунків у відповідних валютах, необхідних для надання Послуги (для списання коштів 

для проведення операції та для зарахування коштів по результатам операції). 

9.1.22.2. Якщо інше не передбачено Законодавством, Послуги з купівлі безготівкової іноземної валюти надаються в 

сумі лімітів, встановлених Банком. 

9.1.22.3. Послуги надаються для наступних валют: гривня, доллар США, євро, англійський фунт, швейцарський 

франк, польський злотий, канадський долар. 

9.1.22.4. Порядок подання та виконання заяви на купівлю/продаж іноземної валюти за допомогою UKRSIB 

online.  

9.1.22.4.1. Позичальник формує заяву на купівлю/продаж іноземної валюти (заяви на проведення платіжної операції) 

шляхом заповнення відповідних форм в інтерфейсі системи UKRSIB online.  

9.1.22.4.2. В заяві на купівлю/обмін/продаж іноземної валюти Позичальник вказує наступні відомості: 

- Рахунок, з якого кошти у відповідній валюті списуються для купівлі, продажу безготівкової іноземної 

валюти, 

- Рахунок, на який зараховуються кошти у відповідній валюті після купівлі, продажу безготівкової 

іноземної валюти, 

- Сума в іноземній валюті, яку Позичальник бажає купити/продати, 

Наступні реквізити заяви на купівлю/обмін/продаж іноземної валюти заповнюються автоматично: 

- Дата проведення операції є датою прийняття Банком заяви на купівлю/продаж іноземної валюти, 

- Мета купівлі/продажу безготівкової іноземної валюти, а саме «на власні потреби», 

- Курс Банку на дату подання Заяви. 

- ПІБ Клієнта, 

- Назва та МФО Банку. 

9.1.22.4.3. Після заповнення всіх необхідних реквізитів, Позичальник підписує заяву на купівлю/обмін/продаж 

іноземної валюти шляхом підтвердження його ОТР в порядку встановленому Договором, після чого заява на 

купівлю/продаж іноземної валюти автоматично направляється в Банк для виконання.  

9.1.22.4.5. Підтвердженням ОТР заяви на купівлю/обмін/продаж іноземної валюти, Позичальник доручає та надає 

Банку, згоду на здійснення договірного списання з відповідного рахунку, зазначені в заяві на купівлю/ обмін/продаж 

іноземної валюти, суми коштів, достатньої для здійснення купівлі або продажу безготівкової іноземної валюти.  

9.1.22.4.6. Заява на купівлю/ обмін/продаж іноземної валюти обробляється та виконуються або відхиляється Банком 

лише в операційний час Банку операційного дня, який припадає на робочий день Банку.  

9.1.22.4.7. Після проведення операції з купівлі/ обмін/продажу безготівкової іноземної валюти Банк зараховує 

куплену іноземну валюту/гривню на відповідний рахунок, вказаний в заяві на купівлю/ обмін/продаж іноземної 

валюти. 

9.1.22.4.8. Виконана заява на купівлю/ обмін/продаж іноземної валюти зберігається в електронній формі в системі 

UKRSIB online. 

9.1.22.5. Відмова у виконанні заяви на купівлю/ обмін/продаж іноземної валюти. 
9.1.22.5.1. Банк має право відмовитись від виконання заяви на купівлю/ обмін/продаж іноземної валюти у наступних 

випадках: 

- наявності порушення будь-якої умови Договору або іншого договору, укладеного між Сторонами, 

- недостатності коштів на рахунку Клієнта для здійснення операції. недоступність запитуваної валюти,  

- наявності на рахунках, які використовуються для надання Послуги, будь-яких обмежень,  

- у разі якщо надання Послуги порушує або може призвести, на думку Банку, до порушення 

Законодавства або Законодавства з принципом екстратеріторіальності. 

9.1.22.2. У разі відмови від виконання заяви на купівлю/ обмін/продаж іноземної валюти Банк повідомляє про це 

Клієнта засобами системи UKRSIB online.». 
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Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офіційному друкованому виданні, а саме:  

__.04.2023 р.    

Дата початку дії змін до Правил є-  __.04.2023 р. 

 

 

Заступник Голови Правління АТ «УКРСИББАНК» - 

Начальник Юридичного департаменту      Полянчук О.В.  


