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ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження 
Технічного регламенту 
енергетичного маркування 
кондиціонерів повітря»

План дій Ради Європи 
для України називають 
найамбітнішим серед усіх, 
які РЄ досі підписувала з 
країнами-членами

УКРАЇНА І СВІТ

Куди поїхав ліс? 
ВТРАТИ. Хто заробляє на народному багатстві і як змінити ситуацію для суспільного блага

Олег ЛИСТОПАД, 
«Урядовий кур’єр»

Ліси у восьми областях за-
лишилися фактично без 

догляду. Сотні мільйонів гри-
вень проходять повз держбю-
джет. Роботи з лісорозведен-
ня фактично припинено. Це ли-
ше дрібка фактів зі свіжих ма-

теріалів провідних експертів 
Світового банку щодо стану на-
шої лісової галузі. Їхнє нещо-
давнє оприлюднення спричи-
нило хвилю емоцій і комента-
рі парламентаріїв, бізнесменів, 
лісоводів-практиків, урядовців 
і громадських активістів. За-
ступник міністра аграрної по-
літики та продовольства Оль-

га Трофімцева зазначила, що 
доповіді експертів уважно ви-
вчать у відомстві й візьмуть до 
уваги. 

Тривожну інформацію про не-
гаразди в цьому секторі експер-
ти не раз і не два доводили до ві-
дома керівництва Державного 
агентства лісових ресурсів і Мі-
ністерства агропромислової по-

літики. Нині ситуація стала на-
стільки гострою, що ні повнова-
жень голови Держлісагентства, 
ні міністра вже недостатньо, щоб 
урятувати українське лісове 
господарства. До того ж міністр 
АПП подав у відставку, а питан-
ня звільнення нинішньої голо-
ви Держлісагентства поки що не 
реалізоване через хворобу. 

У пісні відомого співака Вале-
рія Леонтьєва, яка співзвучна 
назві статті, йдеться не про ліс, 
а про цирк. Але спільне є і тут, і 
там. Бо цифри, які характеризу-
ють динаміку виробництва, екс-
порту, імпорту й видимого спо-
живання деревини, пока-
зують, що факіри бувають 
не лише на арені. 4

ОБЛУДА. Роздмухування міфу про поліетнічність 
населення країни розпочалося ще з початку утвердження 
радянської влади 

Скільки «народів» 
живе в Україні 
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Посол Канади в Україні про можливе спрощення 
в майбутньому візового режиму для наших громадян

Верховна Рада 
виявила сміливість 

ДО НАТО! Закон «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України» (щодо зовнішньополітичного курсу України) 
ухвалила Верховна Рада. Його підтримали 276 із 357 народних 
депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Не голосувала в по-
вному складі фракція «Опозиційний блок».

Документом передбачено, що основні засади зовнішньої по-
літики — поглиблення співпраці з Північноатлантичним альян-
сом задля набуття членства. У чинному ж Законі «Про засади 
внутрішньої і зовнішньої політики» вказано, що основними за-
садами зовнішньої політики є поглиблення співпраці з НАТО з 
метою досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства 
у цій організації.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій зазначив, що для Ро-
сії було важливо, щоб Україна під жодним приводом не уві-
йшла в НАТО. Саме «це певною мірою і призвело до російської 
агресії», анексії частини української території, передає УНІАН 
позицію очільника парламенту. 

ЦИТАТА ДНЯ

РОМАН ВАЩУК:

ЦИФРА ДНЯ

136 000 
українців, за даними МОЗ, яких можна 

було б врятувати за іншого рівня 
медицини, щороку полишають цей світ 

«Третім країнам 
потрібно буде придивитися 

до впровадження й успіху 
безвізового режиму, і тоді 

ми зможемо відповідно 
відрегулювати 

свій підхід».
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оголошення

АТ «УкрСиббанк» повідомляє про внесення змін до Правил (договірних 
умов), які є частиною договорів щодо банківського обслуговування клієнтів АТ 
«УкрСиббанк», а саме:

І. ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ ПОЗИЧАЛЬ-
НИКІВ  АТ «УКРСИББАНК» З МОЖЛИВІСТЮ ВІДКРИТТЯ ТА РОЗРАХУНКОВО-КА-
СОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КАРТКОВИХ (ПОТОЧНИХ) РАХУНКІВ, опублікованих 
в газеті «Голос України», № 164 (4414) від 30.08.2008 р., з усіма наступними змі-
нами та доповненнями, шляхом викладення їх у новій редакції:

«ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ  
ПОЗИЧАЛЬНИКІВ АТ «УКРСИББАНК»

З МОЖЛИВІСТЮ ВІДКРИТТЯ ТА РОЗРАХУНКОВО-КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
КАРТКОВИХ (ПОТОЧНИХ) РАХУНКІВ 

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВИЛ
Ці «Правила (договірні умови) споживчого кредитування позичальників АТ 

«УкрСиббанк» з можливістю відкриття та розрахунково-касового обслуговуван-
ня карткових (поточних) рахунків (надалі — Правила) є пропозицією фізичним 
особам до отримання в Банку споживчого кредиту для особистих потреб, не 
пов’язаних з підприємницькою діяльністю, і застосовуються для врегулюван-
ня відносин за укладеними між Банком та Позичальником Кредитними дого-
ворами:

- у випадку, якщо такий Договір містить посилання на ці Правила, або
- у випадку, якщо такий Договір містить посилання на Правила (договір-

ні умови) споживчого кредитування позичальників АТ «УкрСиббанк», які опри-
люднені у газеті «Голос України» № 85 (5085), 13 травня 2011р. (із усіма змінами 
і доповненнями)  (надалі по тексту також іменуються — Правила);

- у випадку, якщо такий Договір був укладений на умовах «Правил (дого-
вірних умов) споживчого кредитування позичальників АКІБ «УкрСиббанк»,  які 
оприлюднені у газеті  «Голос України», № 164 (4164), 14.09.2007р. (з усіма на-
ступними змінами та доповненнями) (надалі по тексту також іменуються — Пра-
вила).

Правила не застосовуються до врегулювання відносин за будь-якими інши-
ми договорами, стороною яких є АТ «УкрСиббанк», в тому числі до будь-яких 
інших договорів про надання споживчого кредиту, за винятком вказаних вище.

 Положення щодо кредитування, які є загальними для усіх Кредитних дого-
ворів, укладених на умовах цих Правил, наведені в Розділі І Правил. Наведені у 
Розділі ІІ Правил положення щодо кредитування  є специфічними для окремих 
видів кредитування та застосовуються лише для врегулювання відносин за До-
говорами типу Б.

ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ
«Банк» — АТ «УкрСиббанк»; в рамках Договору під терміном «Банк» розу-

міється як кредитор, щодо надання кредитних коштів Позичальнику, так і за-
ставодержатель, щодо прийняття в забезпечення виконання зобов’язань у ра-
зі оформлення забезпечення;

«Договір-анкета/ Індивідуальна угода» — договір, який містить посилання 
на Правила, який передбачає відкриття карткового рахунку Позичальнику і вста-
новлення на такому рахунку ліміту кредитування та надання Позичальнику  Кре-
дитної картки, за допомогою якої Позичальник зможе користуватися лімітом 
кредитування. В розумінні цих Правил Договір-анкета/Індивідуальна угода вхо-
дить до поняття «Кредитний договір»;

«Дата початку дії змін до Правил» — це дата, що вказана в повідомленні про 
зміни до Правил, з якої зміни до Правил набирають чинності у випадках, визна-
чених у розділі «Заключні положення» цих Правил;

«Дата публікації змін до Правил» — це дата публікації в газеті «Урядо-
вий кур’єр» чи іншому офіційному друкованому виданні або на сайті www.
my.ukrsibbank.com, або на інформаційних дошках у відділеннях Банку. Конкрет-
на Дата публікації змін до Правил зазначається в повідомленні про зміни до 
Правил;

«Дата сплати ануїтетного платежу» — це вказане в Кредитному договорі чис-
ло кожного календарного місяця строку кредитування, до якого (включно) По-
зичальник зобов’язаний сплатити Банку ануїтетний платіж; 

«Позичальник»  —  в рамках Договору  розуміється  як   Позичальник щодо 
отримання кредитних коштів, так і  Заставодавець у разі  оформлення забезпе-
чення щодо надання забезпечення   виконання зобов’язань за Договором, за ви-
нятком випадків, коли забезпечення надано третьою особою. В рамках догово-
рів, що містять посилання на ці Правила, Позичальник може іменуватися «Клі-
єнт».

«Заставодавець» — особа, яка надає забезпечення виконання зобов’язань за 
Договором (Позичальник або третя особа);

«Сторони» — Банк та Позичальник разом;
«Сторона» — Банк або Позичальник окремо;
«Договір» — договір, укладений між Банком та Позичальником (в тому числі  

Кредитний договір та/або Індивідуальна угода щодо відкриття карткового рахун-
ку та надання кредиту/додаткового кредиту в рамках Договору про надання спо-
живчого кредиту з можливістю відкриття карткового рахунку (далі — «Індивіду-
альна угода»), або Договір — анкета, заява про відкриття рахунку), який містить 
посилання на Правила, з усіма додатками до них, а також з цими Правилами;

«Кредитний договір» — будь-який договір, укладений між Банком та Пози-
чальником (в тому числі  Договір про надання споживчого кредиту, Договір-ан-
кета та Індивідуальна угода щодо відкриття карткового рахунку та надання кре-
диту, що містить посилання на ці Правила (без додатків);

«Контакт-центр» — цілодобова служба клієнтської підтримки Банку. Звер-
нення до служби можливе за телефонами: 729 (безкоштовно з мобільних теле-
фонів), 0-800-505-800 (безкоштовно з телефонів на території України), 380-44-
590-06-90 (для міжнародних дзвінків);

«Договір типу А» — Кредитний договір, який має позначку «Договір типу А» 
на верхньому правому куті першої сторінки або Кредитний договір, що був укла-
дений на умовах «Правил (договірних умов) споживчого кредитування пози-
чальників АКІБ «УкрСиббанк», затверджених Продуктово-тарифним комітетом 
АКІБ «УкрСиббанк» (Протокол № 243 від 21.08.2008 року), Голос України, № 164 
(4414), 30.08.2008р.;

«Договір типу Б» —  Кредитний договір, який має позначку «Договір типу Б» 
на верхньому правому куті першої сторінки або Кредитний договір, що був укла-
дений на умовах «Типових умов споживчого кредитування АКІБ «УкрСиббанк», 
затверджених Продуктово-тарифним комітетом АКІБ «УкрСиббанк» (Протокол 
№ 206 від 05.09.2007 року), Голос України, № 164 (4164), 14.09.2007р.;

Віднесення договору до типу А чи типу Б впроваджено з метою класифікації 
договорів в Банку, і не впливає на сутність кредиту, його статус тощо. Специфіч-
ні умови для Договорів типу Б наведені в Розділі ІІ Правил.

«інформаційні повідомлення» — повідомлення, що направляються Позичаль-
нику через операторів мобільного зв’язку у вигляді SMS-повідомлень, системи 
миттєвого обміну повідомленнями (месенджери) або іншими каналами, визна-
ченими Банком; 

«кредит» (споживчий кредит) — надання Банком Позичальнику грошових ко-
штів (кредиту) у розмірі та на умовах, встановлених Договором;

«кредитна лінія» — форма надання кредиту, яка передбачає надання креди-
ту Позичальнику в майбутньому одним траншем або декількома траншами, але 
в будь-якому випадку в межах встановленого ліміту кредитної лінії та в межах 
встановленого строку (терміну кредитування), згідно умов Договору. При цьо-
му, у разі повернення раніше наданих коштів (траншів), ліміт кредитної лінії по-
новлюється, якщо це визначено умовами Договору;

«загальна сума кредиту» — розмір суми кредиту, зазначений в Договорі; 
«ліміт кредитної лінії» — гранично припустима сума заборгованості Пози-

чальника перед Банком за загальною сумою виданих траншів (без врахування 
процентів і комісій) у будь-який момент дії Договору у випадку надання креди-
ту у формі кредитної лінії;

«транш» — розуміється як сума кредиту повністю так і частина суми креди-
ту, що надається Позичальнику в межах визначеної загальної суми кредиту або 
ліміту кредитної лінії, під процентну ставку, на строк, в порядку і на умовах, що 
визначені Договором;

«плата за кредит» — проценти та комісії Банку за Договором;
«база нарахування процентів» — вся сума або частина кредитних коштів, на-

даних Позичальнику за Договором, на яку Банк нараховує проценти за користу-
вання кредитом згідно умов Договору;

«основний борг» — сума кредитних коштів, фактично наданих Позичальнику 
за Договором та ще не повернутих останнім у власність Банку;

«строкова сума основного боргу» — сума кредиту, що надана Позичальни-
ку за Договором і при поверненні Банку або користуванні якою станом на певну 
дату Позичальником не порушено терміни її погашення згідно умов Договору;

«прострочена сума основного боргу» — сума кредиту, що надана Позичаль-
нику за Договором та станом на певну дату не повернена останнім до Банку у 
терміни її погашення згідно умов Договору;

«строкові проценти» — проценти за користування кредитом, при сплаті яких 
не порушено передбачені Договором терміни погашення таких процентів;

«прострочені проценти» — проценти за користування кредитом, що не спла-
чені у передбачені Договором терміни їх погашення;

«строкові комісії» — комісії, при сплаті яких Позичальником не порушено пе-
редбачені Договором терміни їх сплати;

«прострочені комісії» — комісії, при сплаті яких Позичальником порушено 
передбачені Договором терміни їх сплати;

 «ануїтетний платіж» — це сума грошових коштів, що складається з строко-
вих процентів і строкової суми основного боргу, комісій і підлягає сплаті на умо-
вах і в строк, встановлених Договором; 

«день сплати ануїтетного платежу» — це вказане в Договорі з Позичальни-
ком число кожного календарного місяця строку кредитування, в яке Позичаль-
ник зобов’язаний сплатити Банку ануїтетний платіж;

«Застава» — всі види забезпечення зобов’язань за кредитом, які надані По-
зичальником або третіми особами на підставі Договору або окремих договорів 
забезпечення, зокрема іпотека, застава рухомого майна, порука тощо;

«Предмет застави» — будь-яке майно або майнові права, які передаються 
в заставу у забезпечення виконання зобов’язань Позичальника за Договором;

«адреса Позичальника» — адреса Позичальника для листування, зазначена в 
Договорі, або інша адреса, яку Позичальник письмово повідомить Банку як но-
ву адресу для листування; 

«валюта» — національна валюта України або іноземна валюта;
«національна валюта» — національна валюта України;
«іноземна валюта» — іноземна валюта, що визнається конвертованою Наці-

ональним банком України (далі по тексту — НБУ), у відповідності до вимог за-
конодавства України;

«законодавство України» — чинне законодавство України, в т.ч. норматив-
но-правові акти НБУ;

«Період відстрочення» — це послуга по відстроченню погашення суми осно-
вного боргу та/або процентів, яка може бути надана Позичальнику Банком згід-
но умов Договору, що дозволяє відстрочити сплату одного та/або декількох 
платежів (сум основного боргу та/або процентів). Можливість та порядок на-
дання Періодів відстрочення розглядаються Банком самостійно за клопотанням 
Позичальника;

«термінал самообслуговування» — програмно-технічний комплекс Банку 
або сторонніх організацій, що дає можливість здійснити операції ініціювання 
переказу коштів, внесених у готівковій формі в національній валюті України, 
інші для виконання операцій згідно з функціональними можливостями цього 
комплексу;

«чек платіжного термінала/банкомата/термінала самообслуговування» — 
чек, який друкується платіжним терміналом/банкоматом/терміналом самооб-
слуговування та містить інформацію щодо проведеної транзакції згідно з чин-
ним законодавством та правилами Міжнародної платіжної системи.

Спеціальні терміни, що використовуються в Розділі ІІ 
«Білінгова дата» — дата розрахунку мінімальної суми поповнення картково-

го рахунку, визначена в Кредитному договорі або в додатках до нього;  
 «Торгова організація» та/або «Продавець» та/або «Партнер Банку» або /або 

Отримувач — суб’єкт господарювання, з яким Банк уклав договір про співробіт-
ництво, що передбачає взаємодію сторін по продажу товарів Торгової організа-
ції за кредитні кошти Банку;

«Держатель» — Позичальник або інша фізична особа, яка на законних під-
ставах використовує картку (основну та/або додаткову);

«Ліміт кредитування/ліміт овердрафту» — гранично дозволена сума за-
боргованості Позичальником перед Банком за загальною сумою встановлено-
го ліміту кредитування  (ліміту овердрафту) згідно умов Договору. При цьому 
під терміном «овердрафт» розуміється короткостроковий кредит, що надаєть-
ся Позичальнику понад залишок його коштів на Картковому рахунку в Банку 
в межах заздалегідь обумовленої суми ( ліміт кредитування/ліміт овердрафту) 
шляхом здійснення платежів з Карткового рахунку Позичальника; 

«Картковий рахунок» — картковий поточний рахунок, що відкривається По-
зичальнику на умовах цих Правил , на якому встановлюється та обслуговуєть-
ся ліміт кредитування; 

«метод розрахунку процентів 30/360» — метод розрахунку процентів, за 
яким кількість днів у місяці визначається умовно 30, а кількість днів у році умов-
но 360 днів;

«метод розрахунку процентів факт/360» — метод розрахунку процентів, за 
яким визнається фактична кількість у місяці, а кількість днів у році умовно 360.

 «товар» — товар (в тому числі транспортний засіб), який купується Пози-
чальником у Торгової організації /Продавця  товару за кредитні кошти відпо-
відно до Договору;

«Кредитна картка» — платіжний інструмент, за допомогою якого Позичаль-
ник має можливість користуватися кредитними коштами в рамках ліміту кре-
дитування (ліміту овердрафту), що встановлюється Банком Позичальнику на 
Картковий рахунок Позичальника. В розумінні Договору «Кредитна картка» 
означає також окремий вид кредитування Позичальників. 

Кредитна картка може бути надана Банком як додатковий кредит та/або як 
основний кредит на умовах цих Правил,  Кредитного договору,  що укладається 
між Банком та Позичальником. 

 «Продукти Банку» (або «Сервіси») — послуги Банку щодо відкриття та веден-
ня поточних, у тому числі карткових, та вкладних рахунків клієнтів Банку, здій-
снення їх розрахунково-касового обслуговування, залучення коштів у депозити 
та надання і обслуговування кредитів,  а також інші послуги/набір банківських 
послуг, що надаються Банком клієнтам.

«система Star24» (або «СДБО») — комплексна система дистанційного обслу-
говування Банку за допомогою доступу через канали зв’язку, зокрема мережі 
Інтернет, мобільного телефону тощо, призначена для управління, контролю та 
отримання клієнтами Банку інформації щодо Продуктів Банку, зокрема щодо 
укладених Позичальниками Кредитних договорів та стану обслуговування за-
боргованості за ними. 

 Для отримання Позичальниками доступу до системи Star24 використову-
ються Ососбистий ключ (логін) та Особистий пароль.

«засоби ідентифікації та аутентифікації»  — по тексту Правил разом Особис-
тий ключ та Особистий пароль. 

«Особистий ключ» (або «SMID») — унікальний десятизначний цифровий іден-
тифікатор (логін) Позичальника, що використовується для ідентифікації Пози-
чальника у якості клієнта Банку  як при особистому контакті зі співробітника-
ми Банку (у відділенні Банку), так і при використанні дистанційних банківських 
послуг (дзвінки до інформаційно-довідкової служби Банку, керування рахунка-
ми, отримання інформації  щодо здійснених операцій з використанням систе-
ми Star24 через Інтернет, тощо). Особистий ключ друкується на екземплярі Кре-
дитного договору Позичальника та/або видається Банком Позичальнику у відді-
ленні Банку. Чинним вважається Особистий ключ, наданий Банком Позичальни-
ку останнім. Даний термін не є тотожним терміну «Особистий ключ», що вико-
ристовується у Законі України «Про електронний цифровий підпис»;

«Особистий пароль» — унікальний цифровий пароль клієнта Банку (Пози-
чальника), що разом з Особистим ключем використовується для входу в систе-
му Star24. Особистий пароль встановлюється самостійно клієнтом Банку (Пози-
чальником) при першому вході в систему Star24 і відомий лише клієнту Банку 
(Позичальнику). Особистий пароль для першого входу в систему Star24 надси-
лається Банком на персональний  безпечний номер мобільного телефону, пові-
домлений Позичальником Банку в письмовій формі (шляхом надсилання SMS-
повідомлення);

«Інструкції» — Інструкції користувача системи Star24 для клієнтів Банку-фі-
зичних осіб, які розміщені в мережі Інтернет за адресою www.my.ukrsibbank.
com. Сторони погоджуються вважати Інструкції додатком до Договору, що ста-
новить його невід’ємну частину;

 «Тарифний план / Тарифи» — тарифи Банку, в яких визначаються основні 
умови розрахунково-касового обслуговування карткового рахунку Позичальни-
ка (що відкриваються відповідно до умов Розділу II цих Правил), які затверджу-
ються згідно з внутрішніми положеннями Банку та розміщуються на сайті Бан-
ку www.myukrsibbank.com та на інформаційних стендах в приміщеннях установ 
Банку. Сторони домовились вважати Тарифи додатком до Договору, що стано-
вить його невід’ємну частину. 

«Програма фінансування енергоефективності в житловому секторі України»   
(може використовуватись та має однакове значення  Програма «UREEFF» або  

«Програма IQ energy») — це программа фінансування, що розроблена Європей-
ським Банком Реконструкції та Розвитку ( далі — «ЄБРР») з метою сприяння 
приватним капіталовкладенням в енергоефективність та відновлювану енерге-
тику в Україні шляхом надання ЄБРР підтримки у фінансуванні Проектів, що ре-
алізовуватимуться Позичальниками в рамках Програми «UREEFF», за рахунок 
внесків наступних Донорів:

- Е5Р  — Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкіл-
ля; 

- SWUK  — Фонду співробітництва у сфері енергоефективності та довкіл-
ля України Шведського агентства міжнародного розвитку  — «Sida» та ЄБРР;

-  CTF — Фонду чистих технологій,
далі по тексту разом або окремо — Донори.
Умови Програми «UREEFF» викладені у «Термінах та Умовах кредитів  

та Грантів Програми IQ energy» та розміщені на веб-сайті за адресою  
https://www.iqenergy24.com,.

«Проект» — заходи, що здійснюються Позичальником за рахунок отримано-
го кредиту в рамках  Програми «UREEFF» з метою підвищення енергоефектив-
ності житла: придбання та встановлення обладнання і матеріалів, що відповіда-
ють  найвищим технологічним стандартам енергоефективності та включені до 
«Списку належних матеріалів та обладнання» (далі — «LEME»), що розміщений 
на веб-сайті за адресою: iqenergy.org.ua.

«Інвестиційні винагороди» — гранти — одноразовий платіж, сплачуваний 
ЄБРР Позичальникам  через Банк за рахунок внесків Донорів в якості заохочен-
ня за реалізацію Проекту в рамках Програми «UREEFF».

Інші терміни, що вживаються в цих Правилах, мають значення і зміст відпо-
відно до чинного законодавства України.

РОЗДІЛ І. 
Положення, умови, права та обов’язки тощо, що викладені в Розділі І цих 

Правил, поширюються на всіх Позичальників, що уклали з Банком Договір типу 
А, а також на Позичальників, що уклали з Банком Договір типу Б  з урахуванням 
специфічних особливостей, що викладені в Розділі II Правил.

1. Предмет та основні умови Договору
На умовах та в Порядку, що визначені цим Договором:
- Банк зобов’язується надати Позичальнику кредитні кошти (кредит), а Пози-

чальник зобов’язується прийняти, належним чином використовувати і поверну-
ти Банку кредитні кошти (кредит) в сумі, встановленій Договором, та сплатити 
плату за кредит в порядку і на умовах, визначених Договором. 

- Банк відкриває Позичальнику Картковий рахунок (у разі надання Позичаль-
нику продукту «Кредитна картка», у випадках, передбачених Розділом II цих 
Правил) та здійснює його розрахунково-касове обслуговування, а Позичальник 
зобов’язується сплачувати послуги Банку з розрахунково-касового обслугову-
вання Карткового рахунку Позичальника відповідно до Тарифів Банку.

1.1. Позичальник має право отримати кредит у формі одного траншу або де-
кількох траншів, якщо такий спосіб надання кредиту передбачений Договором, 
загальна сума якого(-их) не може перевищувати розміру суми кредиту, зазна-
ченого в Договорі. При цьому, в Договорі встановлюється поновлюють чи не 
поновлюють загальну суму кредиту надані в її межах транші після їх повернен-
ня до Банку згідно умов Договору. 

З метою отримання траншу Позичальник надає до Банку письмову заяву (за 
формою згідно вимог Банку), в якій зазначає бажану суму траншу (в межах за-
гальної суми кредиту) та бажану дату його отримання. Така заява Позичальни-
ка, укладена та надана згідно умов Договору, є підставою для видачі Банком 
траншу Позичальнику (за виключенням випадків коли мають місце обмежен-
ня щодо надання траншу). 

Зобов’язання Банку по видачі чергового траншу Позичальнику є відклични-
ми  і Банк має право відмовитись від видачі чергового траншу без пояснення 
причин відмови Позичальнику.

У випадку надання кредиту шляхом оплати Банком платіжних документів, як-
що такий спосіб надання кредиту передбачений Договором, Позичальник, під-
писуючи Договір, доручає Банку здійснити видачу кредитних коштів шляхом 
оплати Банком платіжних документів на рахунок отримувача, за реквізитами, 
вказаними в Договорі або у наданій Позичальником до Банку письмовій зая-
ві. Обравши такий спосіб надання кредиту, Позичальник погоджується з тим, 
що перерахування Банком коштів за вказаними реквізитами отримувача, є під-
твердженням факту надання Банком кредиту Позичальнику і набуття останнім 
у власність кредитних коштів. 

1.2. Строк кредитування:
1.2.1. Надання кредиту здійснюється у терміни, встановлені Договором.
1.2.2. Погашення кредиту:
1.2.2.1. Погашення кредиту за Договорами типу А та типу Б може здійсню-

ватись шляхом здійснення внесення готівкових коштів в касу Банку або іншого 
банку, здійснення безготівкового переказу коштів відповідно до вимог законо-
давства на рахунки, вказані у Договорі, а також здійснення переказу за допомо-
гою терміналу самообслуговування.

1.2.2.2. Особливості погашення кредиту в національній валюті України через 
термінали самообслуговування сторонніх організацій.

1.2.2.2.1. Погашення заборгованості за кредитом через термінали самооб-
слуговування сторонніх організацій, з якими Банк уклав відповідний договір, 
здійснюється шляхом ініціювання переказу коштів, внесених через вищезаз-
начені термінали готівкою у національній валюті України, для чого необхідно:  

— ввести номер Кредитного договору або номер Карткового рахунку, якщо 
кредит надано шляхом встановлення ліміту овердрафту на Картковий рахунок;

— перевірити прізвище, ім’я та по батькові Позичальника (власника Карт-
кового рахунку), які будуть частково відображені на екрані термінала самооб-
слуговування;

— ввести суму погашення (ліміт максимальної суми погашення на добу вста-
новлюється з урахуванням обмежень чинного законодавства);

— внести грошові кошти та підтвердити оплату. 
Банк не несе відповідальності за коректність і достовірність вказаних плат-

ником реквізитів платежу.
1.2.2.2.2. За проведення операції переказу коштів через термінали самооб-

слуговування  може стягуватись комісія на користь сторонньої організації. Ко-
місія не пов’язана з наданням кредиту. 

1.2.2.2.3. Зарахування коштів на погашення заборгованості за кредитом, які 
були внесені через термінали самообслуговування, здійснюється протягом 3 
(трьох) робочих днів, включаючи день внесення (якщо такий день був робо-
чим). За наявності підключеної послуги SMS-інформування Клієнт отримає від-
повідне інформаційне повідомлення про поповнення Рахунку або погашення 
кредитної заборгованості через термінал самообслуговування.

У разі виникнення спірної операції при використанні термінала самообслуго-
вування необхідно звернутися за телефонами технічної підтримки термінала са-
мообслуговування, які вказані на екрані термінала та на чеку, що друкується за 
результатом здійснення операції.

1.2.2.3. За умови встановлення в Договорі звичайної схеми погашення кре-
диту: Позичальник зобов’язаний повернути кредит у повному обсязі в терміни 
та розмірах, що встановлені графіком погашення кредиту згідно з Договором 
(якщо Сторонами визначено такий графік погашення), якщо тільки не застосо-
вується інший термін повернення кредиту відповідно до умов цих Правил, Дого-
вору та/або умов відповідної угоди Сторін. 

1.2.2.4. За умови встановлення ануїтетної схеми погашення кредиту: Пози-
чальник зобов’язується повертати суму кредиту та сплачувати проценти шля-
хом сплати ануїтетних платежів у розмірі, встановленому в Договорі в день 
сплати ануїтетних платежів, при цьому Позичальник зобов’язаний повернути 
кредит у повному обсязі не пізніше кінцевого терміну остаточного повного по-
гашення кредиту, встановленого Договором, якщо тільки не застосовується ін-
ший термін повернення кредиту відповідно до умов цих Правил, Договору та/
або умов відповідної угоди Сторін. Розмір одного/декількох/всіх ануїтетних пла-
тежів може змінитися у випадку зміни процентної ставки згідно умов Договору. 
Такі зміни не потребуються укладення додаткової угоди до Договору.

Розмір останнього ануїтетного платежу може відрізнятися від розміру ануї-
тетного платежу встановленого згідно умов Договору, і буде складатися із суми 
фактичної заборгованості за кредитом, що залишилася після сплати Позичаль-
ником всіх попередніх ануїтетних платежів.

У разі дострокового часткового погашення кредиту сума грошових коштів 
сплачених Позичальником, зараховується Банком в рахунок погашення забор-
гованості Позичальника за кредитом шляхом коригування останнього ануїтет-
ного платежу.
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оголошення
Здійснення дострокового часткового погашення кредиту у поточному пла-

тіжному періоді не звільняє Позичальника від сплати чергового ануїтетного пла-
тежу в установлений Договором день сплати ануїтетного платежу.

Порядок погашення кредиту, зазначений в цьому пункті, застосовується ли-
ше до Договорів типу А.

  1.2.2.5. За умови укладення між Сторонами Договору про надання спожив-
чого кредиту для сплати страхових платежів (з Правилами), Позичальник по-
винен погашати Банку заборгованість за наданим траншем протягом 11 (оди-
надцяти) календарних місяців, починаючи з місяця, наступного за тим місяцем, 
в якому надано транш, якщо тільки не застосовується інший термін повернен-
ня наданого траншу, встановлений на підставі умов Договору, Додаткової уго-
ди Сторін або цих Правил. При цьому не пізніше останнього дня одинадцятого 
місяця Позичальник повинен повернути Банку суму всієї заборгованості за на-
даним траншем, після чого ліміт кредитної лінії, встановлений згідно Договору 
поновлюється і видача наступного траншу здійснюється після закінчення оди-
надцятого місяця з дати видачі попереднього траншу.

1.2.2.6. У разі, якщо термін повернення кредиту або день сплати ануїтетного 
платежу припадає на вихідний, святковий або неробочий день, терміном повер-
нення кредиту та днем сплати ануїтетного платежу вважається перший робочий 
день, що слідує за таким вихідним, святковим або неробочим днем.

1.2.3. За умови встановлення схеми погашення кредиту з можливістю засто-
сування Періоду відстрочення, з моменту підписання Договору, але не пізніше, 
ніж за 7 (сім) місяців до закінчення строку, на який надається кредит, Банк мо-
же надати Позичальнику можливість скористатися Періодами відстрочення, за 
умови відповідності Позичальника вимогам Банку. 

Для надання Позичальнику Періоду відстрочення, Позичальник зобов’язаний 
відповідати наступним вимогам:

- відсутність заборгованості/прострочень по сплаті суми основного боргу та/
або процентів та/або інших платежів, передбачених Договором; 

- відсутність заборгованості/прострочень по сплаті платежів за Період від-
строчення (якщо такий Період відстрочення вже надавався);

- відсутність заборгованості/прострочень по сплаті будь-яких інших заборго-
ваностей перед Банком; 

- платоспроможність, фінансовий стан Позичальника не погіршились;
- відсутність негативних змін стосовно Предмету застави;
- відповідність іншим вимогам Банку, що встановлюються процедурами Бан-

ку.
Факт надання Банком Періоду відстрочення, термін відстрочення, порядок 

погашення відстроченої заборгованості, тощо визначаються Сторонами шля-
хом підписання додаткової угоди до Договору.

Період відстрочення не впливає на кредитний ризик Банку, класифікацію По-
зичальника, та це не є пониженням класу Позичальника у відповідності з вимо-
гами законодавства України.

1.3. Плата за кредит:
1.3.1. За користування кредитними коштами, процентна ставка встановлю-

ється у розмірі, визначеному в Договорі.
За користування кредитними коштами понад встановлений Договором тер-

мін встановлюється процентна ставка у подвійному розмірі від ставки, що діє 
для строкової суми основного боргу на дату виникнення такого прострочен-
ня. Такий розмір процентної ставки застосовується до всієї простроченої суми 
основного боргу Позичальника за Договором, якщо інше не встановлено Кре-
дитним договором.

Нарахування процентної ставки у подвійному розмірі на прострочену суму 
основного боргу починається з дати виникнення прострочення, а саме з наступ-
ного дня після дня несплати або не повної сплати платежу встановленого у До-
говорі. Проценти нараховуються на прострочену суму основного боргу за вста-
новленою ставкою у подвійному розмірі до моменту погашення такої заборго-
ваності.

1.3.2. Нараховування процентів за Договором, за винятком випадку застосу-
вання ануїтетної схеми погашення кредиту, здійснюється щомісяця, в останній 
робочий день поточного місяця, методом «факт/360» відповідно до вимог чин-
ного законодавства України.

Період нарахування процентів згідно умов Договору починається з дня фак-
тичного надання кредиту, якщо умовами Договору не передбачено іншу дату 
початку нарахування процентів, а в наступному — з першого календарного дня 
поточного місяця, і закінчується останнім календарним днем поточного місяця.

При цьому проценти нараховуються на суму кредиту, що фактично надані 
Банком Позичальнику і які ще не повернуті останнім у власність Банку відпо-
відно до умов Договору.

Для розрахунку процентів день надання та день погашення кредиту вважа-
ється одним днем.

1.3.3. У випадку, якщо Договором встановлено ануїтетну схему погашення 
кредиту, нарахування процентів здійснюється в порядку, встановленому цим 
пунктом, а саме: нарахування процентів за Договором здійснюється щомісяця у 
два етапи за методом «30/360» відповідно до вимог законодавства України. Ета-
пи нарахування процентів визначаються як:

 1) в останній робочий день поточного місяця:
- за період з дня фактичного надання кредиту по останній календарний день 

місяця включно (в місяць фактичного надання кредиту); 
- з дня сплати ануїтетного платежу у поточному місяці по останній календар-

ний день місяця включно (в наступні місяці);
2) в день сплати ануїтетного платежу:
 - з першого календарного дня поточного місяця по день, що передує дню 

сплати ануїтетного платежу (день сплати ануїтетного платежу в розрахунок не 
включається). 

Проценти нараховуються на суму кредиту, що надана Банком Позичальни-
ку і ще не повернута останнім у власність Банку відповідно до умов Договору.

1.3.4. Строк сплати процентів вказується в Договорі.
У разі повернення до Банку всієї суми кредиту: 
• Банк в день сплати всієї суми кредиту здійснює нарахування процентів за 

його користування протягом календарного місяця (в якому здійснюється повер-
нення всієї суми кредиту), починаючи з першого календарного дня такого міся-
ця по день, що передує даті повернення всієї суми кредиту;

• Позичальник не пізніше дати повернення всієї суми кредиту зобов’язується 
сплатити Банку суму таких нарахованих процентів. 

1.3.5. Позичальник сплачує Банку комісії на умовах і в розмірах, зазначе-
них у Договорі. 

1.4. За Договорами, що укладені до 10.06.2017 р., встановлено наступну чер-
говість погашення заборгованості Позичальника:

1) прострочені комісії (якщо буде мати місце прострочення);
2) строкові комісії;
3) прострочені проценти (якщо буде мати місце прострочення);
4) строкові проценти;
5) прострочена сума основного боргу (якщо буде мати місце прострочення);
6) строкова сума основного боргу;
7) штрафні санкції за Договором;
8) повне або часткове дострокове погашення кредиту.
 За Договорами, що укладені з 10.06.2017 р. (включно), встановлено наступ-

ну черговість погашення заборгованості Позичальника:
1) прострочена сума основного боргу (якщо буде мати місце прострочення);
2) прострочені проценти (якщо буде мати місце прострочення);
3) строкова сума основного боргу;
4) строкові проценти;
5) прострочені комісії (якщо буде мати місце прострочення);
6) строкові комісії;
7) штрафні санкції за Договором;
8) повне або часткове дострокове погашення кредиту.
У випадку переказу/перерахування грошових коштів на погашення будь-яких 

грошових зобов’язань Позичальника за Договором з порушенням  вищевказа-
ної черговості, Банк вправі самостійно перерозподілити кошти, що надійшли 
в рахунок погашення таких грошових зобов’язань, відповідно до викладеної в 
п. 1.4. Правил черговості шляхом проведення відповідних бухгалтерських про-
водок. 

1.5. Сукупну вартість кредиту визначає «Графік платежів, визначення сукуп-
ної вартості кредиту», що наводиться в  Кредитному договорі. Графік розрахо-
вується на дату підписання Кредитного договору. У випадку виникнення будь-
яких змін, за ініціативою Сторони та/або Сторін, та/або на підставі законодав-
ства України та/або умов Договору, графік може бути змінений шляхом підпи-
сання Сторонами відповідної додаткової угоди. У випадку дострокового (част-
кового) погашення кредиту за ініціативою Позичальника, новий графік на вимо-
гу Позичальника може бути змінений у порядку, встановленому в даному пунк-
ті Правил.

 2. Умови забезпечення кредиту
2.1. Виконання усіх грошових зобов’язань Позичальника в повному обсязі 

за Договором є забезпеченим, якщо це передбачено Договором. Забезпечен-
ня надається на умовах, визначених в Кредитному договорі або в окремих дого-
ворах забезпечення (іпотеки, застави, поруки тощо). Договором може бути пе-
редбачено, що в забезпечення виконання зобов’язань надається застава, умо-
ви якої визначаються Договором та цими Правилами, без підписання окремо-
го договору забезпечення. 

2.1.1.В окремих випадках, за згодою Банку, Договір може бути укладений 
без забезпечення, якщо це не суперечить заборонам та/або обмеженням, вста-
новленим законодавством України, індивідуальними приписами НБУ, договір-
ними відносинами тощо.

2.2. Заставою, окрім усіх грошових зобов’язань в повному обсязі Позичаль-
ника за Договором, також забезпечуються в повному обсязі вимоги Банку що-
до відшкодування:

- витрат, пов’язаних з пред’явленням вимоги по зобов’язанням за Договором 
і зверненням стягнення на Предмет застави;

- витрат на утримання і збереження Предмета застави;
- збитків, завданих порушенням зобов’язань за Договором;
- також забезпечуються зобов’язання згідно умов Договору у разі їх зміни, 

якщо така зміна обумовлена застосуванням умов Договору.
2.3. У випадку невиконання Позичальником умов Договору про надан-

ня забезпечення за Договором, а також у разі втрати забезпечення виконан-
ня зобов’язань за Договором або погіршення його умов (стану забезпечення, 
умов його зберігання), Банк набуває право вимоги на дострокове повернення 
кредиту та нарахованої плати  за кредит у порядку встановленому цими Прави-
лами та Договором.

2.4. У випадку, якщо згідно умов Договору, в заставу передано транспорт-
ний засіб:

2.4.1. Забороняється розпорядження Предметом застави — транспортним 
засобом (наступна застава, передача Предмета застави — транспортного засо-
бу в оренду, найм, позичку, лізинг, інше користування тощо) без попередньої 
письмової згоди Банку, а також забороняється експлуатація Предмету застави 
— транспортного засобу з порушенням встановлених правил експлуатації та ру-
ху, експлуатація не за призначенням.

2.4.2. Застава розповсюджується на всі приналежності Предмету застави — 
транспортного засобу та на всі невід’ємні від майна поліпшення, складові час-
тини та внутрішні системи, що існують на момент укладення Договору та виник-
нуть в майбутньому. Всі зроблені Позичальником в період дії Договору всіляко-
го роду поліпшення, реконструкційні роботи, зміни, доробки тощо автоматич-
но стають предметом Договору — Предметом застави, — і не потребують вне-
сення змін до Договору.

3. Права та обов’язки Сторін
3.1. Банк має право: 
3.1.1. Аналізувати кредитоспроможність Позичальника та інших осіб, що на-

дали забезпечення за Договором, при наявності, поручителів та перевіряти ці-
льове використання кредиту та забезпечення виконання зобов’язань Позичаль-
ника за Договором, а також вносити пропозиції щодо подальших відносин з По-
зичальником.

3.1.2. Керуючись чинним законодавством України, зокрема, ст. 611 Цивіль-
ного кодексу України, відмовити Позичальнику в наданні кредиту (частково або 
в повному обсязі) та/або вимагати від Позичальника надання забезпечення (як-
що кредит надавався без забезпечення)/додаткового забезпечення виконання 
зобов’язань за Договором та/або вимагати від Позичальника повернення всі-
єї наданої йому суми кредиту згідно вимог Договору та сплати плати за кре-
дит, змінивши при цьому в сторону зменшення терміни повернення кредиту та 
плати за кредит в порядку, визначеному пунктом 5 Розділу I цих Правил, у разі:

• виявлення нецільового використання  траншу/кредиту; та/або 
• порушення Позичальником термінів погашення будь-яких своїх грошових 

зобов’язань за Договором строком більше ніж на 30 календарних днів; та/або 
• порушення Позичальником та/або третьою особою, що надала забезпечен-

ня будь-яких умов укладеного з Банком договору щодо надання забезпечення 
виконання зобов’язань Позичальника за Договором; та/або 

• вчинення без письмової згоди Банку дій щодо Предмету застави, якщо та-
кі дії здійснюються всупереч вимогам та/або обмеженням, встановленим Кре-
дитним договором та/або договором, згідно з яким надано забезпечення; та/або 

• втрати забезпечення/Предмету застави або зменшення його вартості; та/або
• невиконання Позичальником обов’язку щодо страхування Предмету заста-

ви на користь Банку, відповідно до п.3.4.5 Розділу I; та/або 
• невиконання Позичальником умов Договору; та/або 
• настання будь-якої події, що може погіршити фінансовий стан Позичальни-

ка та/або свідчить про його погіршення та/або може вплинути на його здатність 
або бажання виконувати власні зобов’язання за Договором, зокрема, у випадку: 

- невиконання або прострочення виконання грошових зобов’язань Позичаль-
ника, передбачених Договором та/або будь-якими іншими угодами, що укла-
дені або будуть укладені в майбутньому між Банком та Позичальником; та/або

- ненадання в строки встановлені цими Правилами офіційних документів, що 
підтверджують отримання Позичальником доходів; та/або 

- ненадання за вимогою Банку матеріалів щодо перевірки забезпечення кре-
диту, контролю за його цільовим використанням та погашенням, у разі оформ-
лення забезпечення; та/або 

- порушення кримінальної справи проти Позичальника; та/або 
- зміни джерела надходження доходів у Позичальника (в тому числі зміни, 

з часу підписання Договору, Позичальником основного місця роботи, як осно-
вного джерела отримання доходів, якщо це призвело до зменшення суми до-
ходів) — в рамках даного пункту, за умови настання цієї події, Банк має пра-
во вимагати від Позичальника надання забезпечення (якщо кредит надавався 
без забезпечення) або додаткового забезпечення виконання зобов’язань за До-
говором.

Банк також має право відмовити Позичальнику у наданні траншу у випадку 
прийняття відповідних актів законодавства, рішень Національного банку Укра-
їни або інших органів державної влади, якими забороняється або обмежуєть-
ся кредитування.

3.1.3. У випадку непогашення кредиту та/або процентів у терміни, передбаче-
ні Договором, Банк, відповідно до вимог чинного законодавства України, зокре-
ма, Закону України «Про банки і банківську діяльність», має право видавати на-
каз про примусову оплату боргу за Договором.

3.1.4. Перевіряти стан Предмету застави, для чого направляти своїх пред-
ставників для проведення його огляду, документальної і фактичної перевірки 
відповідно до законодавства України.

3.1.5. При порушенні Позичальником умов Договору щодо зберігання та на-
лежного використання Предмету застави, Банк вправі шляхом накладання на 
Предмет застави (склади та приміщення, де знаходиться Предмет застави) сво-
їх знаків і печаток та складання відповідного акту призупинити операції з ним 
до виправлення порушень. 

3.1.6. Користуватися іншими правами, які обумовлені положеннями Догово-
ру та договорів забезпечення, а також наданими законодавством України.

3.2. Позичальник має право: 
3.2.1. Ставити перед Банком питання щодо перенесення термінів погашення 

заборгованості за Договором у випадку виникнення тимчасових фінансових або 
інших ускладнень з незалежних від Позичальника обставин.

3.2.2. Достроково повністю або частково погашати кредит за Договором. Для 
дострокового погашення заборгованості  за Договором типу А, яким передба-
чено ануїтетну схему погашення, Позичальник зобов’язаний подати Банку зая-
ву на дострокове погашення.

3.2.3. Замінити Предмет застави за попередньою письмовою згодою Банку.
3.2.4. Порушувати перед Банком питання про надання письмової згоди на 

продаж та/або передачу третім особам Предмету застави за умови переведен-
ня на покупця суми заборгованості, що виникла із зобов’язання, забезпечено-
го заставою та/або передачі покупцем в забезпечення зобов’язань за Догово-
ром Предмету застави.

3.2.5. Позичальник має право користуватись Предметом застави, використо-
вувати його за цільовим призначенням, не порушуючи умов Договору, умов За-
кону України «Про заставу» та інших актів законодавства України.

3.3. Банк зобов’язується: 
3.3.1. Належним чином виконувати свої зобов’язання за Договором.
3.3.2. Належним чином зберігати інформацію, що становить банківську та-

ємницю, та нести відповідальність за її збереження у порядку, встановленому 
законодавством України.

3.4. Позичальник зобов’язується:
3.4.1. Використовувати кредит на зазначені у Договорі цілі, а також повер-

нути суму кредиту, і сплатити плату за кредит й інші грошові платежі на раху-
нок Банку в порядку, строки, на умовах, передбачених Договором та на рахун-
ки, вказані в Договорі.

Кредит вважається повернутим в момент зарахування грошової суми в по-
вному обсязі на зазначений у Договорі рахунок Банку для повернення кредиту.

3.4.2. Протягом строку дії Договору:
• за вимогою Банку надавати матеріали щодо  перевірки забезпечення кре-

диту, контролю за його цільовим використанням та погашенням, у разі оформ-
лення забезпечення; 

• письмово повідомити Банк про зміну будь-яких даних щодо особи Пози-
чальника, а саме: паспортних даних, фактичної адреси проживання, адреси для 
листування, даних щодо місця реєстрації, номеру робочого, домашнього теле-
фону, місця роботи; та повідомити Банк про виникнення будь-яких інших обста-
вин, які можуть вплинути на виконання Позичальником зобов’язань за Догово-
ром, в триденний строк з моменту виникнення таких змін і в цей же строк нада-
ти до Банку відповідні документи, що підтверджують такі зміни; 

• допускати співробітників Банку для проведення перевірок з питань цільо-
вого використання кредиту, а у разі несвоєчасних виплат за Договором — з пи-
тань фінансового стану Позичальника, аналізу його платоспроможності;

• не передавати без попередньої письмової згоди Банку в заставу май-
но, що є Предметом застави, згідно умов Договору, що забезпечує виконан-
ня зобов’язань Позичальника за Договором, за зобов’язаннями перед іншими 
кредиторами; 

• не надавати поруки щодо забезпечення зобов’язань інших юридичних та 
фізичних осіб без попередньої письмової згоди Банку;

• належним чином виконувати умови Договору та вимоги Банку щодо реалі-
зації останнім своїх прав. 

3.4.3. Достроково повернути Банку всю суму кредиту та повністю сплатити 
плату за кредит у разі застосування Банком права вимоги повернення кредиту в 
порядку, визначеному пунктом 5 Розділу I Правил.

3.4.4. Протягом строку дії Договору:
а) після спливу кожного року дії Договору Позичальник протягом 3 (трьох) 

робочих днів  зобов’язаний надати Банку офіційні документи, що підтверджу-
ють отримання Позичальником доходів за останні шість місяців;

б) у разі порушення термінів повернення кредиту та/або термінів сплати 
процентів та/або комісій Позичальник зобов’язується не пізніше першого чис-
ла місяця, наступного за тим, в якому виникло таке прострочення виконання 
зобов’язань Позичальника, надати Банку офіційні документи, що підтверджу-
ють отримання Позичальником доходів.

3.4.5. Не пізніше дати укладення Договору, за яким у заставу передається 
майно з метою забезпечення виконання зобов’язань Позичальника за Догово-
ром, у разі оформлення забезпечення, застрахувати Предмет застави на ко-
ристь Банку в узгодженій з Банком страховій компанії на строк не менше од-
ного календарного року. 

Позичальник також зобов’язується не пізніше дати закінчення договору 
страхування майна — Предмету застави здійснювати подальше щорічне стра-
хування Предмету застави на користь Банку в узгодженій з Банком страховій 
компанії строком не менше, ніж на один календарний рік, при цьому:

• такий договір страхування Предмету застави має набрати чинності не піз-
ніше дати припинення строку дії попереднього договору страхування Предме-
ту застави, з метою забезпечення безперервного, протягом строку дії Договору, 
страхового захисту за договором страхування Предмету застави;

• загальний строк страхування Предмету застави, в будь-якому випадку, по-
винен дорівнювати строку кредитування (визначеному Договором), що збіль-
шений не менше ніж на 90 (дев’яносто) календарних днів.

Договір страхування Предмету застави має передбачати:
• страхування Предмету застави від настання таких страхових ризиків: на ви-

падок пошкодження, втрати або знищення майна; та 
• виплату суми страхового відшкодування в розмірі не менше суми заборго-

ваності Позичальника за Договором. 
3.4.6. Не пізніше 3-х (трьох) робочих днів з дати виконання вимог п. 3.4.5. 

Розділу І Правил, надати Банку копію відповідного договору страхування (стра-
хового полісу, сертифікату) або відповідної додаткової угоди, та документ, що 
підтверджує внесення Позичальником страхового платежу за таким договором 
страхування.

3.4.7. Сплачувати платежі на користь третіх осіб в порядку та на умовах, ви-
значених законодавством України, зокрема «Інструкцією про порядок вчинення 
нотаріальних дій нотаріусами України», в частині оплати нотаріальних дій, Зако-
ном України «Про страхування» в частині оплати страхових платежів при укла-
денні угод страхування, Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в Україні» в частині оплати послуг суб’єктів оці-
ночної діяльності, Декретом Кабінету Міністрів «Про Державне мито» в частині 
сплати державного мита, тощо.

3.4.8. У випадку, якщо Предметом застави є транспортний засіб і при його ре-
єстрації Позичальник отримав Тимчасовий реєстраційний талон транспортно-
го засобу, Позичальник зобов’язаний укласти протягом 3 (трьох) робочих днів 
з моменту отримання Свідоцтва про реєстра¬цію транспортного засобу, але не 
пізніше 3 (трьох) місяців з дати отримання кредиту (підписання Договору), до-
даткову угоду до Договору, щодо зазначення в Договорі реквізитів Свідоцтва 
про реєстрацію транспортного засобу. 

3.4.9. У разі прийняття Банком рішення про надання Позичальнику Періоду 
відстрочення, Позичальник зобов’язаний здійснити:

- погашення відстроченої заборгованості по процентах в порядку передбаче-
ному в додатковій угоді до Договору, згідно якої надається Період відстрочення;

- погашення відстроченої суми основного боргу у відповідності з Графіком 
погашення кредиту, що буде невід’ємною частиною Додаткової угоди, якою на-
дається Період відстрочення. 

3.4.10. Належним чином виконувати всі інші свої зобов’язання, що обумов-
лені положеннями Договору та договорів забезпечення, а також законодав-
ством України.

4. Відповідальність Сторін
4.1. За порушення Позичальником термінів погашення будь-яких своїх гро-

шових зобов’язань, передбачених Договором, зокрема, термінів повернення 
кредиту (всієї суми або його частини) та/або термінів сплати процентів та/або 
комісій, Банк має право вимагати від Позичальника додатково сплатити Банку 
пеню в наступних розмірах, а саме:

- в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу, 
якщо сума такої заборгованості виражена у гривні;

- в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від гривневого еквіваленту суми 
простроченого платежу, сума якого (еквіваленту) розраховується за офіційним 
обмінним курсом НБУ гривні до валюти заборгованості станом на дату нараху-
вання такої пені, якщо сума такої заборгованості ви¬ражена у іноземній валюті.

Встановлена цим пунктом пеня нараховується в наступному порядку:
- пеня нараховується за кожен день прострочення, включаючи день пога-

шення заборгованості, але в будь-якому випадку такий розмір пені або сукупна 
сума неустойки (пеня та/або штраф) не може перевищувати розмір, встановле-
ний чинним законодавством України на момент її нарахування.

- пеня нараховується за кожен день прострочення, включаючи день пога-
шення заборгованості, і розраховується за методом «факт/365», але в будь-
якому випадку такий розмір пені або сукупна сума неустойки (пеня та/або 
штраф) не може перевищувати розмір, встановлений чинним законодавством 
України на момент її нарахування.

При цьому Банк може використати таке право на застосування пені, почина-
ючи з 32 (тридцять другого) календарного дня від дати порушення Позичаль-
ником терміну виконання свого грошово¬го зобов’язання, передбаченого Дого-
вором, крім випадків, коли Кредитний договір, ці Правила не обумовлює право 
Банку на застосування пені спливом 32-ох календарних днів.

Позичальник повинен сплатити  пеню за Договором за першою вимогою 
Банку.

4.2.  Позичальник, який використовує наданий Банком кредит за не цільовим 
призначенням, сплачує Банку штраф у розмірі 5 процентів від суми не цільово-
го використання. Такий штраф підлягає сплаті у гривнях за курсом НБУ на день 
здійснення платежу, але в будь-якому випадку такий розмір штрафу або сукуп-
на сума неустойки (пеня та/або штраф) не може перевищувати розмір, встанов-
лений чинним законодавством України на момент його/її нарахування.

4.3.  Відповідно до вимог законодавства України, зокрема, ст. 611 Цивільно-
го кодексу України Позичальник, який порушив будь-яке із своїх зобов’язань, 
що передбачені пунктом 3.4.2. Розділу І  Правил, зобов’язаний сплатити Банку 
неустойку за таке порушення у розмірі 500 (п’ятсот) гривень, якщо Договором 
не передбачене інше, але в будь-якому випадку сукупна сума неустойки (пеня 
та/або штраф) не може перевищувати розмір, встановлений чинним законодав-
ством України на момент її нарахування.

4.4.  За порушення передбачених Договором умов надання кредиту Банк не-
се відповідальність згідно з законодавством України та Договором.

 4.5. Банк не несе відповідальність за своєчасність та доставку інформацій-
них повідомлень. Доставка інформаційних повідомлень не є гарантованою і мо-
же бути не здійснена або здійснена із затримкою, зокрема на період обслуго-
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вування транспортної мережі операторів, або у випадках її збоїв, або якщо або-
нент знаходиться поза зоною дії мереж тощо.

5. Порядок зміни строку повернення кредиту за вимогою Банку
5.1. У випадку настання будь-якої з подій, вказаних у пункті 3.1.2. Розділу I 

Правил, Банк має право:
5.1.1 відмовити Позичальнику в наданні траншу/кредиту; та/або 
5.1.2. визнати термін повернення кредиту таким, що настав, та вимагати від 

Позичальника повернення всієї суми кредиту та повної сплати плати за кредит, 
змінивши при цьому терміни повернення кредиту та плати за кредит в сторо-
ну зменшення. 

5.2. У разі застосування Банком права, передбаченого пунктом 5.1.2. Розді-
лу І Правил, порядок повернення всієї суми кредиту та дострокової сплати пла-
ти за кредит є наступним, а саме:

• Банк повідомляє Позичальника про встановлення нового терміну повернен-
ня всієї суми кредиту та сплати плати за користування таким кредитом за До-
говором шляхом направлення відповідної письмової вимоги поштою (рекомен-
дованим листом з повідомленням про вручення) або кур’єром за адресою По-
зичальника; 

• терміни повернення кредиту та сплати плати за кредит вважаються такими, 
що настали, а кредит і плата за кредит — обов’язковими до повернення і спла-
ти в повному обсязі Банку на 32-ий календарний день (а для кредитів, забез-
печених іпотекою  — на 61-ий календарний день) з дати одержання Позичаль-
ником повідомлення Банку про дострокове повернення кредиту, за умови, що:

а) Банк направив за адресою Позичальника повідомлення про порушення 
зобов’язань Позичальника за Договором та про повернення кредиту і плати за 
кредит, а 

б) Позичальник не усунув зазначених Банком порушень зобов’язань Пози-
чальника за Договором протягом 31 (тридцяти одного) календарного дня (а для 
кредитів, забезпечених іпотекою — протягом 60-ти (шестидесяти) календарних 
днів)  з дати одержання Позичальником вищевказаного повідомлення Банку;

• у випадку неотримання Позичальником вищевказаного повідомлення Банку 
внаслідок зміни Позичальником адреси (без попереднього про це письмового 
повідомлення Банку) або з інших підстав терміни повернення кредиту та сплати 
плати за кредит вважаються такими, що настали, а кредит і плата за кредит — 
обов’язковими до повернення і сплати в повному обсязі Банку на 41-ий кален-
дарний день   (а для кредитів, забезпечених іпотекою  — на 71-ий календарний 
день) з дати відправлення Банком Позичальнику повідомлення про повернення 
кредиту та плати за кредит. ;

• не пізніше встановленої на підставі цього пункту Правил дати повернення 
кредиту та сплати плати за кредит Позичальник зобов’язується виконати в по-
вному обсязі й інші власні грошові зобов’язання, передбачені Договором;

• в разі порушення Позичальником нового терміну повернення всієї нада-
ної ним суми кредиту та/або сплати плати за кредит за Договором, вважається, 
що такий Позичальник користується кредитом понад строк, встановлений До-
говором, при цьому, починаючи з наступного робочого дня, сума такого креди-
ту вважається простроченою сумою основного боргу, а сума плати за кредит, 
що була нарахована на цей день — відповідно простроченими процентами та/
або простроченими комісіями.

6. Гарантії Сторін
6.1. Підписанням Договору Банк підтверджує:
- що має всі необхідні ліцензії і дозволи НБУ, необхідні для видачі та обслу-

говування кредиту за Договором;
- що Договір підписаний з боку Банку уповноваженою на те особою і підпи-

сання Договору не є перевищенням її повноважень.
6.2. Підписанням Договору Позичальник підтверджує: 
- що він володіє всіма необхідними документами, що необхідні для укладен-

ня Договору, та має здатність виконувати його умови;
- що він не обмежений в дієздатності, а при укладенні Договору не вимага-

ється згоди будь-якої третьої особи;
- що Договір не суперечить будь-яким договірним обмеженням, що є 

обов’язковими для Позичальника;
- що на день підписання Договору відсутні будь-які перешкоди для його ви-

конання, та будь-які судові розслідування (спори), розслідування з боку дер-
жавних контролюючих органів, що можуть істотно та/або негативно вплинути 
на фінансовий стан та кредитоспроможність Позичальника; 

- що надані Позичальником у Банк документи для розгляду питання про кре-
дитування та інші документи, пов’язані з обслуговуванням кредиту, не містять 
будь-яких недостовірних відомостей, складені та/або отримані в порядку, пе-
редбаченому чинним законодавством України, на дату надання кредиту є чин-
ними та достовірними;

- що предмет застави належить Позичальнику на праві власності та не від-
чужений і не обтяжений жодним чином, зокрема не є об’єктом речових прав 
будь-якої третьої особи, не переданий у найм (оренду, лізинг, позичку) у довічну 
власність (в управління) або до статутного фонду, не знаходиться у податковій 
заставі, не підлягає притриманню, не внесений у спільну діяльність, на нього не 
накладений арешт або заборона відчуження, він не є предметом спору, права 
жодної третьої особи не забезпечені Предметом застави. 

- що він розуміє та вважає справедливими щодо себе всі умови Договору, 
свої права та обов’язки за Договором і погоджується з ними; 

- що при отриманні кредиту в іноземній валюті, Позичальник усвідомлює 
можливість виникнення курсових різниць (коливань) валюти кредиту при отри-
манні кредитних коштів та їх використанні за цільовим призначенням згідно 
умов Договору, внаслідок чого може виникнути потреба у доплаті ним за ра-
хунок власних коштів повної вартості продукції (товару/робіт/послуг), яку він 
придбаває за рахунок кредитних коштів Банку або змінитися розмір платежу 
та заборгованості за кредитом у перерахунку в національну валюту і погоджу-
ється з цим.

6.3. Сторони домовилися, що текст Договору, будь-які матеріали, інформа-
ція, що стосуються даного Договору, за винятком тексту цих Правил, є конфі-
денційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової 
згоди іншої Сторони Договору, крім випадків, передбачених чинним законодав-
ством України, Договором та цими Правилами. Дані Правила є загальнодоступ-
ними і не містять будь-якої конфіденційної інформації чи банківської таємниці.

7. Звернення стягнення 
7.1. У випадку, якщо згідно умов Договору, в заставу передано транспортний 

засіб, звернення стягнення на Предмет застави здійснюється Банком:
- у випадках невиконання або неналежного виконання Позичальником 

зобов’язань за Договором; та/або
- у випадку настання будь-якої із обставин, передбачених п. 3.1.2. Розділу I 

цих Правил ; та/або
7.2. Звернення стягнення на Предмет застави — транспортний засіб здій-

снюється:
- або на підставі рішення суду;
- або шляхом застосування позасудових засобів звернення стягнення.
При цьому Банк самостійно, на власний розсуд, встановлює черговість звер-

нення стягнення на Предмет застави та/або на будь-яке інше майно і кошти По-
зичальника, на які може бути звернене стягнення в порядку, встановленому за-
конодавством України, або приймає рішення стягнути суму заборгованості на 
загальних підставах незалежно від наявності Предмету застави.

7.3. Звернення стягнення на Предмет застави — транспортний засіб можли-
ве в позасудовому порядку.

У разі застосування позасудових засобів звернення стягнення у випадках, 
зазначених в п.7.1. Розділу І цих Правил, Банк надсилає Позичальнику повідо-
млення відповідно до Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та 
реєстрацію обтяжень».

7.4. У разі невиконання Позичальником вимог, зазначених в повідомлені, про 
яке йдеться в п.7.3. Розділу І цих Правил, Банк здійснює звернення стягнення у 
порядку, передбаченому Законом України «Про забезпечення вимог кредиторів 
та реєстрацію обтяжень».

7.5. При зверненні стягнення в позасудовому порядку, Банк має право на 
власний розсуд обрати один із таких позасудових способів звернення стягнен-
ня на Предмет застави — транспортний засіб:

- передача Предмету застави — транспортного засобу у власність Банку в 
рахунок виконання забезпеченого заставою зобов’язання в порядку, встанов-
леному Законом України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію 
обтяжень»;

- продаж Банком Предмету застави — транспортного засобу шляхом укла-
дення договору купівлі-продажу з іншою особою-покупцем або на публічних 
торгах, в порядку, встановленому Законом України «Про забезпечення вимог 
кредиторів та реєстрацію обтяжень».

В разі обрання Банком такого способу звернення стягнення на Предмет за-
стави як продаж предмету застави шляхом укладення договору купівля-прода-
жу Предмету застави, якщо протягом 30 днів з моменту реєстрації в державно-
му реєстрі обтяжень відомостей про звернення стягнення на Предмет застави, 

Позичальник не усунув порушення умов Договору, які були зазначені в повідо-
мленні Банку, Позичальник зобов’язаний в строк, вказаний у відповідній вимозі 
Банку, передати Банку предмет застави.

7.6. Звернення стягнення за рішенням суду здійснюється відповідно до за-
конодавства України.

7.7. Позичальник, у будь-який час, до реалізації Предмету застави — тран-
спортного засобу має право припинити звернення на нього стягнення виконан-
ням порушених зобов’язань передбачених Договором.

7.8. Звернення стягнення на інші Предмети застави здійснюється в поряд-
ку передбаченому законодавством України та відповідними договорами забез-
печення.

 8. Договірне списання 
8.1. Позичальник, для погашення своїх грошових зобов’язань, які виникають 

з Договору, доручає Банку здійснювати договірне списання коштів на користь 
Банку в порядку, у строки та у сумах, що визначені у Договорі, зі своїх поточних 
рахунків в національній/іноземній валюті, відкритих в Банку, а саме, з рахунку/
рахунків, зазначених в Договорі — для погашення строкової та простроченої за-
боргованості за Договором та з будь-яких інших рахунків Позичальника в Бан-
ку, в тому числі з тих, що будуть відкриті в Банку в майбутньому, — для пога-
шення простроченої заборгованості за Договором.

8.2. Позичальник доручає Банку здійснювати на користь Банку договірне 
списання коштів Позичальника: 

- у сумі та валюті фактичної заборгованості Позичальника за Договором, 
- у сумі коштів у іншій валюті, еквівалентній сумі коштів у валюті фактич-

ної заборгованості Позичальника за Договором і витрат Банку (комісій, збору 
на обов’язкове державне пенсійне страхування тощо), які пов’язані з купівлею/
продажем/обміном (конвертацією) валюти на Міжбанківському валютному рин-
ку України (далі — МВРУ) та/або її обміном на Міжнародному валютному ринку 
(далі — МВР). Списання коштів здійснюється за комерційним курсом, встанов-
леним Банком для цього типу операцій. На здійснення Банком таких дій Пози-
чальник надав згоду шляхом підписання Договору. Комерційний курс встанов-
люється відповідним розпорядженням по Банку. 

8.3.  У випадку, якщо валюта коштів, списаних Банком з будь-якого рахунку 
Позичальника, відкритого в Банку, не співпадає з валютою фактичної заборго-
ваності Позичальника за Договором, для погашення такої заборгованості Пози-
чальник доручає Банку здійснювати від імені та за рахунок Позичальника купів-
лю/продаж/обмін іноземної валюти на МВРУ та/або її обмін на МВР у сумі, необ-
хідній для погашення такої заборгованості Позичальника, за комерційним кур-
сом Банку, що встановлений для цього типу операцій, з обов’язковим зараху-
ванням купленої/обміняної валюти або коштів, одержаних від продажу валюти, 
на поточний рахунок Позичальника за відповідною валютою, та сплатити, в ра-
зі необхідності, від імені та за рахунок Позичальника збір до Пенсійного фонду 
України в розмірі, встановленому діючим законодавством.

8.4. Договірне списання коштів для погашення простроченої заборгованості 
за Договором здійснюється з дати прострочення виконання будь-якого грошо-
вого зобов’язання за Договором. 

8.5. Договірне списання коштів для погашення строкової заборгованості, 
здійснюється одночасно з початком останнього операційного дня строку для 
погашення строкових зобов’язань, передбаченого Договором. При цьому, таке 
договірне списання не здійснюється в перший робочий день місяця, а заборго-
ваність Позичальника, строк сплати якої припадає на перший робочий день мі-
сяця, буде списана наступного робочого дня як строкова.

При цьому, у разі, коли останній день строку для погашення заборгованості 
за основною сумою кредиту, настає раніше останнього дня, встановленого для 
сплати строкових процентів, договірне списання строкових процентів здійсню-
ється в день погашення основного боргу з урахуванням черговості погашення 
заборгованостей, встановленої Договором.

8.6. У разі самостійного погашення Позичальником заборгованості за креди-
том після здійснення Банком договірного списання коштів з рахунків Позичаль-
ника, кошти останнього спрямовуються на погашення основної заборгованості, 
що залишилась за Договором.

8.7. У випадку, якщо день договірного списання коштів припадає на вихід-
ний, святковий або неробочий день, днем договірного списання коштів вважа-
ється перший робочий день, що слідує за таким вихідним, святковим або неро-
бочим днем. Банк не здійснює договірне списання з поточних рахунків Пози-
чальника в перший робочий день кожного місяця.

8.8. Банк здійснює договірне списання коштів з рахунків Позичальника та 
їх перерахування на користь Банку, з урахуванням вимог діючого законодав-
ства щодо безготівкових розрахунків в національній/іноземній валюті та пере-
казу коштів в Україні. 

8.9. Банк, здійснюючи договірне списання коштів з рахунків Позичальника 
оформляє меморіальний ордер, у реквізиті «Призначення платежу» якого за-
значає інформацію про платіж, номер та дату договору, за яким передбачено 
можливість договірного списання.

9. Інші умови
9.1. Банк самостійно веде облік і здійснює розрахунки заборгованості По-

зичальника відповідно до вимог законодавства України та умов Договору. У 
разі наявності спору між Сторонами, в якості письмових доказів невиконання 
зобов’язань Позичальником, що мають пріоритетне значення, приймаються ви-
писки про стан рахунків, первинні документи (платіжні доручення Позичаль-
ника), дані балансу, надані Банком тощо, якщо Позичальник не доведе недій-
сність наданих Банком документів або не надасть інших доказів виконання сво-
їх зобов’язань за Договором.

9.2. Сторони домовились про наступний порядок підписання Договору:
- при підписанні/візуванні Договору, а також при листуванні Сторін можуть 

використовуватися на розсуд Сторони як власноручний підпис Сторони/уповно-
важеного представника Сторони, так і факсимільне відтворення підпису, при 
цьому в розділі Договору «Адреси, реквізити та підписи Сторін» використову-
ється лише власноручний підпис (якщо Сторони попередньо не домовились про 
інше в порядку передбаченому законодавством), який у випадку використан-
ня факсимільного відтворення підпису на інших сторінках Договору вважаєть-
ся зразком аналога власноручного підпису. При цьому, особа, яка здійснила 
власноручний підпис повинна співпадати з особою, підпис якої відтворюєть-
ся. Для підписання Додаткових угод до Договору використовується лише влас-
норучний підпис;

- після укладення Кредитного договору/Додаткової угоди до Кредитного до-
говору, кожна із Сторін зобов’язується завізувати кожну сторінку аркушу, на 
якій викладено умови Кредитного договору/Додаткової угоди до Кредитного 
договору, шляхом підписання кожної сторінки уповноваженим представником 
відповідної Сторони та скріплення підпису печаткою Сторони, яка має печатку. 
При цьому, допускається здійснення такого візування Стороною лише на арку-
шах екземпляру Кредитного договору/Додаткової угоди до Кредитного догово-
ру, який передається іншій Стороні, а також допускається не візування аркушу, 
на якому вже є підпис Сторони. Візуванню також підлягають усі додатки до Кре-
дитного договору, за виключенням цих Правил та тарифів Банку, які не візують-
ся та не підписуються Сторонами. 

9.3. Кредитним договором та/або  окремою домовленістю Сторін можуть бу-
ти змінені або скасовані будь-які умови цих Правил, а також введені інші умо-
ви. За наявності протиріччя між умовами Кредитного договору та Правил, Пра-
вила мають нижчий пріоритет.

9.4. Реструктуризація кредитної заборгованості  Позичальників може бути 
проведена за публічною офертою Банку, умови якої  оприлюднюються Бан-
ком шляхом  опублікування публічної оферти в газеті „Урядовий кур’єр» (чи в 
іншому офіційному виданні) або розміщення на офіційному сайті Банку www.
my.ukrsibbank.com. або на інформаційних дошках у відділеннях Банку.  В тако-
му випадку в публічній оферті Банку оприлюднюються умови реструктуриза-
ції кредитної заборгованості, а також порядок  акцептування оферти Банка По-
зичальником.

9.5. Уклавши Договір, Позичальник надає Банку свою згоду та право зби-
рати, зберігати, використовувати, поширювати і отримувати інформацію (дані 
про Позичальника, відомі Банку та/або третім особам, у зв’язку з укладенням та 
виконанням Договору, в тому числі банківську та комерційну таємницю та/або 
персональні дані Позичальника):

- яка відповідно до законодавства входить до складу кредитної історії (у то-
му числі інформації, що міститься у державних реєстрах та інших базах даних 
публічного використання) — до/від/через бюро кредитних історій, які створені 
та здійснюють діяльність відповідно до законодавства України, у порядку, ви-
значеному Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних 
історій». Інформація про назву та адресу бюро кредитних історій, до яких АТ 
«УкрСиббанк» буде передавати інформацію для формування кредитних історій, 
опублікована в газеті «Голос України», а також на офіційному сайті Банку www.
my.ukrsibbank.com. Сторони також домовилися, що Позичальник згоден з тим, 
що Банк має право надати необхідну інформацію щодо формування кредитної 
історії іншим особам, яким ця інформація необхідна для виконання своїх функ-

цій або надання послуг Банку в обсязі, який буде визначено Банком самостійно 
з урахуванням вимог законодавства України;

- необхідну при передачі/отриманні інформації до/від/через Єдину інформа-
ційну систему «Реєстр позичальників»; 

- необхідну при внесенні інформації про боржника до реєстрів обтяжень при 
укладенні договорів забезпечення виконання зобов’язань за Договором;

- необхідну для укладання та/або виконання договорів страхування — до/від/
через страхових(-і) компаній(-ї);

- необхідну при укладенні договорів щодо відступлення права вимоги, та/або 
переведення боргу за даним Договором, та/або укладення інших цивільно-пра-
вових угод відповідно до законодавства — до відповідних фізичних та юридич-
них осіб, що є стороною такого договору;

- необхідну третім особам для забезпечення виконання ними своїх функцій 
або надання послуг Банку, включаючи, але не обмежуючись послугами з від-
повідального зберігання документів, ведення архівів, проведення заходів щодо 
впорядкування існуючої заборгованості Позичальника, проведення акцій, та/або 
розіграшів, та/або програм лояльності тощо відповідно до укладених між таки-
ми особами (організаціями) та Банком договорів за умови, що передбачені до-
говорами функції та/або послуги стосуються основної діяльності Банку, яку він 
здійснює на підставі отриманих банківської ліцензії та письмових дозволів, та/
або спрямовані на виконання умов Договору та/або договорів, за якими нада-
ється забезпечення виконання зобов’язань за Договором;

-  необхідну в інших випадках, у відповідності до вимог законодавства Украї-
ни та/або внутрішніх положень Банку та/або групи BNP Paribas Group, а також з 
метою виконання вимог внутрішньодержавних та/або міжнародних, та/або гру-
пових (безпосередньо групи BNP Paribas Group) політик комплаєнс контролю, 
виконання санкційних та/або інших заходів у сфері фінансового моніторингу, 
в тому числі санкцій Служби контролю за іноземними активами США (OFAC), 
вимог Закону США «Щодо оподаткування іноземних рахунків» (FATCA) тощо. 

Передача та/або поширення вищезазначеної інформації про Позичальника 
можлива тільки на зазначені у цьому пункті цілі, та тільки особам, яким надано 
необхідні повноваження на отримання відповідної інформації згідно з нормами 
українського та/або міжнародного законодавства та/або відповідних угод (при 
їх наявності і необхідності укладення), згідно з якими Банк та/або група BNP 
Paribas Group взяли на себе зобов’язання щодо дотримання внутрішньодер-
жавних та/або міжнародних, та/або групових (безпосередньо групи BNP Paribas 
Group) політик комплаєнс контролю, виконання санкційних та/або інших захо-
дів у сфері фінансового моніторингу.

Позичальник надає згоду на передачу інформації про нього згідно з цим 
пунктом каналами зв’язку, що використовуються Банком для передачі такої ін-
формації  і є захищеними.

 Банк має право надати необхідну інформацію щодо формування кредитної 
історії іншим особам, яким ця інформація необхідна для виконання своїх функ-
цій або надання послуг Банку в обсязі, який буде визначено Банком самостійно 
з урахуванням вимог законодавства України. 

 Банк має право інформувати Позичальника про стан обслуговування забор-
гованості за кредитом, строки здійснення чергових платежів, надавати Пози-
чальнику іншу інформацію, в тому числі конфіденційну або таку, що містить 
банківську таємницю щодо Позичальника, шляхом надсилання інформаційних 
повідомлень на телефонний номер Позичальника, наданий останнім до Банку, 
або іншим шляхом, з урахуванням вимог законодавства.

Своїм підписом під Договором Позичальник засвідчує, що він розуміє та по-
годжується з режимом використання інформації, що зазначений у цьому пункті, 
а також що він належним чином повідомлений про можливість включення пер-
сональних даних Позичальника, що стали або стануть відомі Банку у ході вико-
нання Договору, до будь-якої бази персональних даних АТ «УкрСиббанк». При 
цьому Сторони погодили, що Позичальник не матиме до Банку жодних претен-
зій в разі вчинення останнім будь-якої дії, зазначеної в цьому пункті.

9.6. Банк інформує Позичальника, про те що Банк входить до складу гру-
пи BNP Paribas Group (Франція), а Позичальник усвідомлює та згоден з тим, що 
будь-яка інформація отримана Банком стосовно Позичальника може викорис-
товуватись всередині групи BNP Paribas Group (Франція). При цьому за будь-
яке несанкціоноване розголошення такої інформації з боку BNP Paribas Group 
(Франція) Банк несе відповідальність перед Позичальником відповідно до ви-
мог чинного законодавства України. 

Група BNP Paribas Group  —  юридична особа «BNP Paribas S.A.», створена 
та діюча за законодавством Франції та зареєстрована в Торговому реєстрі ком-
паній Франції (Париж) під номером 662042449, а також її члени, зокрема юри-
дичні особи (включаючи їх  філії та структурні підрозділи), в яких  BNP Paribas 
S.A. є акціонером (учасником) та/або які прямо або  опосередковано контролю-
ються  «BNP Paribas S.A.» через володіння акціями або частками у статутних ка-
піталах незалежно від фактичного розміру частки та/або шляхом  договірного 
або фактичного контролю.

9.7. Позичальник, уклавши Договір, надає Банку згоду/право: 
• передавати права та обов’язки Банку за Договором третій особі без отри-

мання на це додаткової згоди Позичальника;
• вилучати у Позичальника продукцію (придбану Позичальником за рахунок 

кредитних коштів, отриманих від Банку) без отримання на це додаткової згоди 
Позичальника та відповідного судового рішення в разі пред’явлення Банком у 
позасудовому порядку або в порядку досудового провадження вимог щодо ви-
конання зобов’язань Позичальника за Договором; 

• звертатись за інформацією щодо фінансового становища Позичальника до 
третіх осіб, які пов’язані з Позичальником сімейними, особистими, діловими, 
професійними або іншими відносинами. 

9.8. Підписанням Договору Позичальник підтверджує, що на дату укладен-
ня Договору є клієнтом Банку і ознайомлений з усіма Тарифами по розрахун-
ково — касовому обслуговуванню та Тарифами Банку, що викладені у відпо-
відному додатку до Договору, а також що він отримав екземпляри всіх додат-
ків до Договору. 

Тарифи Банку, що зазначені в цьому пункті є відповідними Додатками ли-
ше до Договорів Типу А. 

9.9. Банк підтверджує, що має статус платника податку на прибуток підпри-
ємств на загальних підставах, передбачених законодавством України. 

9.10. Листування між Сторонами за Договором здійснюється шляхом на-
правлення або надання однією Стороною відповідних повідомлень (рекомендо-
ваних листів) іншій Стороні на її адресу, що визначена як адреса для листуван-
ня у розділі Договору «Адреси, реквізити та підписи Сторін» або за іншою адре-
сою, про яку Сторона письмово повідомила іншій Стороні при зміні адреси, як-
що інше не витікає з умов Договору або інших умов Правил. Підтвердженням 
факту відправлення повідомлення (рекомендованого листа) є поштова квитан-
ція або інший поштовий документ, що підтверджує факт відправки або вручен-
ня або отримання повідомлення. Сторони погодили, що адреса Банку для лис-
тування, зазначена в Договорі, вважається місцем виконання Сторонами своїх 
зобов’язань за Договором.

    9.11. Строк дії Договору встановлюється з дати його укладення (дати під-
писання Договору Сторонами), а в частині обслуговування в системі Star24 — 
з моменту відповідного підключення до системи Star24 в порядку, визначеному 
Договором, до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором, 
якщо інше не передбачено Договором.

9.12. Спірні питання за Договором розглядаються відповідно до чинного за-
конодавства України, умов Договору та цих Правил. 

9.13. Договір складається у двох примірниках, які мають рівну юридичну си-
лу, по одному для кожної із Сторін. 

Всі додатки та угоди до Договору вважаються його невід’ємною частиною. 
9.14. Надання послуг Банком за Договором може бути припинено та/або До-

говір може бути розірвано за ініціативою Банку у наступних випадках:
- у разі порушення Позичальником умов Договору; та/або 
- якщо наявність правовідносин з Позичальником суперечить нормам за-

конодавства та/або стандартам Групи BNP Paribas та/або іншим політикам або 
стандартам, яких дотримується Банк, щодо протидії легалізації (відмивання) до-
ходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування 
розповсюдження зброї масового знищення; та/або 

- в інших випадках, передбачених Договором.
РОЗДІЛ II.

Спеціальні умови для Договорів типу Б
Положення, умови, права та обов’язки тощо, що викладені в Розділі ІІ цих 

Правил, поширюються лише на Позичальників, що  уклали з Банком Договір 
типу Б.

1. Загальні умови кредитування за Договорами типу Б
1.1. Спосіб видачі кредиту зазначається в Кредитному договорі.
1.2. В Кредитному договорі зазначається термін, в який буде наданий кредит. 

Після спливу зазначеного терміну, кредит не надається.  
1.3. Плата за кредит.
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оголошення
1.3.1. В Кредитному договорі зазначається розмір річної процентної ставки. 

Сума до сплати по процентам розподіляється та включається в суму ануїтетно-
го платежу. Розмір ануїтетного платежу зазначається в Кредитному договорі та/
або в Графіку погашення кредиту, що наводиться у Кредитному договорі. Роз-
мір останнього ануїтетного платежу може відрізнятись від розміру попередніх 
платежів. Порядок нарахування процентів здійснюється відповідно до п. 1.3.3. 
глави 1 Розділу I цих Правил.

1.4. За Кредитним договором Позичальник сплачує комісії. Назва комісій, 
розмір, тощо зазначаються в Кредитному договорі.

1.4.1. Нараховані комісії включаються до ануїтетних платежів та суми повно-
го дострокового погашення кредиту відповідно, якщо інше не зазначено в Кре-
дитному договорі. 

2. Спеціальні права та обов’язки Сторін за Договорами типу Б
2.1. Банк має право:
2.1.1. Вимагати повернення та отримання повернених кредитних коштів від 

Продавця товару у випадку повернення товару Позичальником.
2.1.2. Банк звільняється від обов’язку надати кредит при настанні будь-якого 

з випадків:
- якщо закінчився термін зазначений в Кредитному договорі та/або
- якщо за будь-яких причин, не залежних від Банку та/або Позичальника то-

вар, не буде наданий/переданий Позичальнику. 
2.2. Позичальник має право:
2.2.1. Звернутися до Банку з письмовим клопотанням  (що подається за фор-

мою, прийнятною для Банку, про яку Позичальник може дізнатися, звернув-
шись до Контакт-центру Банку) про перенесення дати сплати аннуїтетного пла-
тежу на іншу дату, зміну графіку платежів,  відстрочення погашення заборгова-
ності на строк не більше ніж 12 місяців. При цьому Банк розглядає такі письмо-
ві клопотання та приймає рішення щодо акцептування таких клопотань або від-
мови у їх акцептуванні. У випадку неотримання Позичальником протягом 30-ти 
календарних днів письмової відмови від Банку, клопотання Позичальника вва-
жається акцептованим Банком. У випадку відмови Банку у задоволенні відпо-
відного клопотання Позичальника Банк направляє Позичальнику лист з відмо-
вою протягом 30 календарних днів з дати отримання відповідного клопотан-
ня Позичальника. З 31 першого календарного дня Позичальник має сплачува-
ти платежі за Кредитним договором відповідно до письмового клопотання , ак-
цептованого Банком.  

 При цьому умови пункту 2.2 1. застосовуються лише до кредитів, які не за-
безпечені порукою або за якими не укладено договори застави з третіми осо-
бами.

2.2.2. Звернутися до Контакт-центру  Банку за телефоном з клопотанням про 
перенесення дати оплати ануїтетного платежу (без зміни загального строку кре-
дитування за Договором). Нова дата оплати ануїтетного платежу не може бу-
ти пізніше 25-го числа місяця (при цьому дата сплати ануїтетного платежу, що 
вже настала, не може бути перенесена). Банк розглядає клопотання Позичаль-
ника та приймає рішення щодо можливості його акцептування. У випадку ак-
цептування Банком такого клопотання, Банк повідомляє про це Позичальни-
ка за телефоном. 

Умови пункту 2.2.2. застосовуються лише до кредитів, які не забезпечені по-
рукою, та за якими не укладено договори застави з третіми особами.

2.3. Позичальник зобов’язується: 
2.3.1. У разі прийняття Банком рішення про надання Позичальнику відстро-

чення погашення заборгованості, або перенесення дати оплати ануїтетних пла-
тежів  Позичальник зобов’язаний здійснювати погашення відстроченої заборго-
ваності в порядку і в строки, визначені клопотанням Позичальника, що акцеп-
товане Банком. 

2.3.2. У випадку відмови від кредиту протягом строку, передбаченого зако-
нодавством України для відмови, повернути кредитні кошти Банку та сплатити 
плату за кредит за період з моменту одержання коштів до моменту їх повернен-
ня у строк, що не перевищує 7 (семи) календарних днів з дати подання до Бан-
ку письмового повідомлення про відмову від кредиту.
3. Дострокове погашення кредиту за ініціативою Позичальника за Договорами 

типу Б 
3.1. Достроковим повним погашенням кредиту вважається повернення По-

зичальником суми кредиту, плати за кредит відповідно до Кредитного договору 
та Правил, в повному обсязі до настання кінцевого терміну погашення за Кре-
дитним договором.

3.1.1. Сума повного погашення кредиту в такому разі складається з неви-
плаченої суми кредиту на момент повного погашення, нарахованих процентів 
та комісій.

З метою з’ясування суми заборгованості по кредиту при повному достро-
ковому погашенні Позичальник зобов’язаний зателефонувати в Контакт-центр 
Банку та дізнатись точну суму достатню для погашення всієї заборгованості. Те-
лефон Контакт-центру Банку вказується в Кредитному договорі.

3.2. Достроковим частковим погашенням кредиту вважається внесення ко-
штів протягом місяця до дати сплати чергового ануїтетного платежу, в розмірі, 
що перевищує черговий ануїтетний платіж. 

3.2.1. Сума грошових коштів, що перевищує черговий ануїтетний платіж, за-
раховується Банком в рахунок погашення заборгованості Позичальника за кре-
дитом шляхом коригування останнього ануїтетного платежу. Зменшення розмі-
ру зобов’язань Позичальника здійснюється в дату сплати ануїтетного платежу.  
Розмір наступних ануїтетних платежів при цьому не змінюється.

Здійснення дострокового часткового погашення кредиту, не звільняє Пози-
чальника від сплати наступного ануїтетного платежу в дату сплати ануїтетного 
платежу відповідно до Кредитного договору.  

4. Особливості кредитування в пунктах продажу товарів шляхом придбання 
товарів (послуг) за рахунок кредитних коштів за Договорами типу Б

4.1. У разі укладання Кредитного договору  з метою оплати товарів, що при-
дбаються за рахунок кредитних коштів, Позичальник доручає Банку здійснити 
видачу кредитних коштів шляхом оплати Банком з позичкового рахунку Пози-
чальника (за рахунок кредитних коштів, наданих відповідно до умов Кредитно-
го договору) платіжних документів, зазначених в Кредитному договорі, на раху-
нок Отримувача. Реквізити Отримувача зазначаються  в Кредитному договорі.

4.2. Якщо в межах вказаного в Кредитному договорі терміну товар за будь-
яких причин не буде наданий/доставлений Позичальнику, кредитні кошти також 
не надаються і  кредитний договір вважається припиненим.   

4.3. Сторони домовились, що у випадку якщо Позичальник відмовиться від 
товару та буде вимагати повернення коштів за товар, на виконання умов Кре-
дитного договору та/або Правил та керуючись чинним законодавством (зокре-
ма, про захист прав споживачів), Позичальник відступає Банку своє право ви-
магати від Продавця повернення сплачених за товар кредитних коштів та отри-
мання таких коштів на рахунок Банку, в рахунок погашення заборгованості По-
зичальника за Кредитним договором за рахунок повернених коштів. Дане поло-
ження в будь-якому випадку не звільняє Позичальника від сплати процентів за 
період користування кредитом з моменту надання кредиту до моменту повер-
нення коштів Продавцем.

Також, Сторони домовились, що у випадку, якщо Позичальник відмовиться 
від Договору добровільного страхування від нещасного випадку, фінансування 
якого здійснювалось за рахунок кредитних коштів Банку, та буде вимагати по-
вернення коштів за страховку, на виконання умов Договору та/або Правил  та 
керуючись чинним законодавством України, Позичальник відступає Банку своє 
право вимагати від Страхової компанії повернення сплачених за страховку кре-
дитних коштів та отримання таких коштів на рахунок Банку, для подальшого за-
рахування повернених коштів в рахунок часткового погашення заборгованості 
Позичальника за Договором.
5. Особливості споживчого кредитування на придбання транспортного засобу 

за Договорами типу Б
 5.1. Загальні умови споживчого кредитування на придбання транспортного 

засобу за Договорами типу Б 
5.1.1. В Кредитному договорі зазначається опис транспортного засобу, що 

дає змогу ідентифікувати транспортний засіб, що придбаний за рахунок кре-
дитних коштів, та зазначається можливість сплати страхових платежів (за ба-
жанням Позичальника), пов’язаних з придбанням транспортного засобу і до-
даткового обладнання (у разі придбання додаткового обладнання), за рахунок 
кредитних коштів.

5.1.2. Банк надає кредит/здійснює фінансування виключно за умови:
- надання Позичальником достовірних документів, що підтверджують нада-

ну ним під час укладення цього Договору інформацію щодо особи Позичальни-
ка, його матеріального стану, кредитної історії, ділової репутації та ін. відповід-
но до переліку, визначеного в Письмовому підтвердженні Банку про можливість 
надання кредиту або іншому документі наданому Банком Позичальнику, що міс-
тить перелік необхідних документів для надання кредиту;

- укладення Позичальником з «Отримувачем» договору купівлі-продажу 
транспортного засобу і додаткового обладнання (у разі придбання додатково-

го обладнання) та надання оригіналу цього договору, скріпленого печатками 
«Отримувача», відповідно, та підписаного уповноваженими особами;

- здійснення Позичальником за рахунок власних коштів першого платежу на 
користь «Отримувача 1» за відповідними договорами та надання до Банку кви-
танції чи іншого платіжного документа, що підтверджує такі платежі; 

- реєстрації транспортного засобу відповідно до чинного законодавства  та 
надання до Банку для копіювання оригіналу свідоцтва про державну реєстра-
цію; 

- страхування Позичальником на користь Банку транспортного засобу від ри-
зиків втрати, пошкодження, крадіжки, протиправних дій третіх осіб, дорожньо-
транспортних пригод (повне КАСКО), та надання до Банку копії відповідного до-
говору страхування;

- укладення Позичальником Договору обов’язкового страхування цивільно-
правової відповідальності власників.

5.1.3. До Кредитного договору застосовуються загальні положення про за-
ставу майна, передбачені Розділом I цих Правил, договором застави, законо-
давством України та положення про страхування майна, передбачені Розділом 
I цих Правил. 

5.1.4 За користування кредитними коштами за кредитом понад встановле-
ний Кредитним договором термін процентна ставка встановлюється в розмі-
рі, який зазначається в Кредитному договорі. Такий розмір процентної став-
ки застосовується до всієї простроченої суми кредиту за Кредитним догово-
ром, та починає нараховуватись на прострочену суму кредиту з дати виникнен-
ня прострочення,  а саме — з наступного дня після дня несплати або не повної 
сплати ануїтетного платежу, і нараховуються до моменту погашення такої за-
боргованості.

5.1.5. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Кредит-
ним договором Позичальник несе відповідальність всім своїм майном в меж-
ах усіх зобов’язань за Кредитним договором відповідно до чинного законодав-
ства України.

5.1.5.1. За невиконання Позичальником зобов’язань за Кредитним дого-
вором,  Банк має право вимагати від Позичальника сплатити пеню в розмі-
рі подвійної облікової ставки НБУ від суми не сплаченого в строк грошового 
зобов’язання, але в будь-якому випадку такий розмір пені або сукупна сума не-
устойки (пеня та/або штраф) не може перевищувати розмір, встановлений чин-
ним законодавством України на момент її нарахування.

5.1.5.2. У випадку невиконання або неналежного виконання Позичальником 
зобов’язання щодо погашення заборгованості по кредиту в строк більше ніж 90 
днів з моменту виникнення простроченої заборгованості Позичальника за кре-
дитом та/або відсотками за його користування, Банк має право вимагати від По-
зичальника сплатити штраф в розмірі, передбаченому в Кредитному договорі, 
але в будь-якому випадку такий розмір штрафу або сукупна сума неустойки (пе-
ня та/або штраф) не може перевищувати розмір, встановлений чинним законо-
давством України на момент його/її нарахування. 

5.1.6. Позичальник має право достроково погашати кредит в порядку, перед-
баченому пунктом 3. Розділу II цих Правил.

5.2. Права та обов’язки Сторін за Договорами типу Б при споживчому 
кредитуванні на придбання транспортного засобу за договорами типу Б

5.2.1. Банк має право:
5.2.1.1. Банк звільняється від обов’язку надати/здійснити фінансування кре-

диту та має право достроково в односторонньому порядку припинити дію Кре-
дитного договору, якщо в межах встановленого в Кредитному договорі термі-
ну Позичальником не виконані умови, передбачені в пункті 5.1.2 Розділу ІІ та/
або не підтверджено достовірності наданих Позичальником документів, та/або 
встановлення Банком інформації стосовно кредитної репутації Позичальника, 
що була прихована Позичальником при укладенні цього Договору.

5.2.1.2. Банк має право перевіряти стан Предмету застави, для чого направ-
ляти своїх представників для проведення його огляду, документальної і фактич-
ної перевірки відповідно до законодавства України.

5.2.1.3. Банк має право надіслати Позичальнику письмову вимогу про пе-
редання Предмету застави на зберігання Банку у випадках виникнення у Бан-
ка права вимагати дострокового виконання Позичальником своїх зобов’язань 
за Договором. 

5.2.2. Позичальник має право:
5.2.2.1. Позичальник має право змінити Предмет застави за попередньою 

письмовою згодою Банку, порушувати перед Банком питання щодо надан-
ня письмової згоди на продаж та/або передачу третім особам Предмету за-
стави за умови переведення на покупця суми  заборгованості, що виникла із 
зобов’язання, забезпеченого заставою та/або передачі покупцем в забезпечен-
ня зобов’язань за Договором Предмету застави.

5.2.3. Обов’язки Позичальника:
5.2.3.1. Позичальник зобов’язується за свій рахунок вживати заходів, необ-

хідних для збереження предмету застави та його захисту від посягань третіх 
осіб, утримувати Предмет застави належним чином, зокрема, відновлювати не-
значні пошкодження, здійснювати його поточний, а у разі потреби — також, ка-
пітальний ремонт.

5.2.3.2. Не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня пошкодження, псу-
вання, погіршення стану, виникнення недостачі чи знищення (загибелі, втра-
ти) Предмета застави відновити його або запропонувати Банку замінити Пред-
мет застави на інше рівноцінне майно, та після отримання згоди Банку, не пізні-
ше 10 (десяти) календарних днів з дня пошкодження, псування, погіршення ста-
ну, виникнення  недостачі чи знищення (загибелі, втрати) Предмета застави за 
власний рахунок здійснити таку заміну.

Таким майном має бути майно, яке на момент його передачі у заставу нале-
жить Позичальнику на праві власності, може бути відчужене Позичальником, 
буде зареєстроване у встановленому законодавству порядку (якщо така реє-
страція необхідна), на яке згідно із законодавством України може бути зверне-
не стягнення, не буде вилучене з цивільного обороту чи обтяжене жодним чи-
ном, знаходитиметься на території України, буде вільним від митних обмежень, 
дозволеним для використання в Україні, та вартість якого складатиме суму, до-
статню, щоб загальна вартість Предмета застави склала суму не меншу, ніж за-
значена у Договорі.

У разі пошкодження, псування чи погіршення стану Предмета застави, Сто-
рони не пізніше 7 (семи) днів з моменту його втрати складають двохсторонній 
акт, у якому фіксується факт втрат, її обсяг та оціночна вартість пошкоджено-
го (зіпсованого) Предмета застави (виходячи з вартості, зазначеної в Догово-
рі). Якщо такий акт не складений у зазначений строк, Банк має право призначи-
ти незалежного експерта (оцінювача) і доручити йому з’ясування вказаних пи-
тань. Визначена таким чином ринкова вартість втраченого Предмету застави 
(його втраченої частини) буде вважатися ринковою вартістю втраченого майна. 

5.2.3.3. Позичальник зобов’язується протягом одного робочого дня з момен-
ту отримання вимоги, зазначеної в п.5.2.1.3 Розділу ІІ Правил, передати Банку 
на зберігання за Актом  приймання передачі Предмет застави, правовстановлю-
ючі та реєстраційні документи, усі ключі від Предмету застави. 

6. Особливості споживчого кредитування в рамках Програми «UREEFF»
6.1. Кредитування Позичальників в рамках Програми «UREEFF»  здійснюєть-

ся з метою фінансування реалізації Позичальниками Проектів, за якими в рам-
ках Програми «UREEFF» Позичальникам через Банк може бути надана фінан-
сова підтримка ЄБРР у вигляді Інвестиційних винагород за рахунок внесків До-
норів. 

При чому, фінансова підтримка ЄБРР у вигляді Інвестиційних винагород мо-
же бути надана Позичальникам за умови відповідності Проекту, Позичальника 
та кредиту кваліфікаційним критеріям, викладеним у «Термінах та Умовах кре-
дитів та Грантів Програми IQ energy», що розміщені на веб-сайті за адресою 
https://www.iqenergy24.com

6.2. Для участі в Програмі «UREEFF» з метою отримання Інвестиційних вина-
город за реалізацію Проекту Позичальник зобов’язаний:

- ознайомитись, прийняти та дотримуватись умов  Програми «UREEFF», ви-
кладених у «Термінах та Умовах кредитів та Грантів Програми IQ energy» шля-
хом реєстрації та подання через веб-сайт за адресою https://www.iqenergy24.
com Форми запиту на здійснення верифікації для отримання Інвестиційної ви-
нагороди за Програмою «UREEFF»;

- з метою отримання Інвестиційної винагороди відкрити в Банку картковий 
рахунок в ЄВРО (якщо до цього часу ще не має відкритого) та вказати номер 
цього рахунку при здійсненні верифікації для отримання Інвестиційної винаго-
роди за Програмою «UREEFF»;

- надати Банку згоду на передачу представникам ЄБРР і кожному Донору 
(включаючи, але не обмежуючись, консультантами, залученими останнім) ін-
формації та документів щодо Позичальників, кредитів та Проектів, включаю-
чи, але не обмежуючись даними про Позичальника, відомими Банку та/або тре-
тім особам, у зв’язку з укладенням та виконанням Договору, в тому числі бан-
ківську та комерційну таємницю та/або персональні дані Позичальника. Підпи-
сання Кредитного договору Позичальником свідчить про надання такої згоди 
Позичальником;

- надати представникам ЄБРР та Донорів (включаючи консультантів, залу-
чених Донорами) з метою здійснення моніторингу та верифікації успішної реа-
лізації Проекту необмежений доступ до приміщень, де знаходяться установки і 
обладнання Проекту, та записи та/або документи Позичальника, що стосують-
ся Проекту, а також дозволятиме надання та отримання представникам ЄБРР та 
Донорів (включаючи консультантів, залучених Донорами) всіх бухгалтерських 
книг, документів та записів Позичальника, що стосуються Проекту або креди-
ту (за єдиної лише умови про те, що представникам ЄБРР та Донорів надавати-
меться Позичальнику попереднє повідомлення про це). Підписання Кредитно-
го договору Позичальником свідчить про надання такої згоди Позичальником;

- у випадку, коли представниками ЄБРР та/або Донорів буде встановлено, що 
Позичальник та/або Проект не відповідають кваліфікаційним критеріям, викла-
деним у «Термінах та Умовах кредитів та Грантів Програми IQ energy», на першу 
вимогу Банку повернути ЄБРР через Банк виплачену Інвестиційну винагороду.

6.3. У випадку, коли представниками ЄБРР та/або Донорів буде встановлено, 
що Позичальник та/або Проект не відповідають кваліфікаційним критеріям, ви-
кладеним у «Термінах та Умовах кредитів та Грантів Програми IQ energy», Банк 
матиме право вчинити дії, передбачені п. 3.1.2. Правил.

7. Кредитна картка (за договорами типу Б)
7.1. Загальні умови кредитування з використанням Кредитної картки  

(за договорами типу Б)
 7.1.1. «Кредитна картка» є окремим видом кредитування Позичальників, що 

здійснюється шляхом встановлення ліміту кредитування (ліміту овердрафту) на 
картковий рахунок Позичальника (далі — Картковий рахунок) та випуску пла-
тіжної картки до цього рахунку. Відкриття Карткового рахунку  Позичальника та 
його розрахунково-касове обслуговування здійснюється в порядку,  передбаче-
ному главою 7.2 розділу II цих Правил.  

Ліміт кредитування встановлюється у вигляді відновлюваної  кредитної лінії, 
яка передбачає надання кредитних коштів Позичальнику в рамках ліміту креди-
тування траншами. Видача траншів може ініціюватися Позичальником шляхом 
використання Кредитної картки в банкоматах, електронних терміналах або ін-
шими способами, передбаченими Договором, а також шляхом надання дору-
чень Банку на списання кредитних коштів з Карткового рахунку.  Зобов’язання 
Банку по видачі чергового траншу Позичальнику є відкличними і Банк має пра-
во відмовитись від видачі чергового траншу без пояснення причин відмови По-
зичальнику. 

Кредитна картка надається для споживчих цілей і кредитні кошти забороня-
ється використовувати для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням під-
приємницької діяльності. За рахунок ліміту кредитування не виконується при-
мусове списання коштів з Карткового рахунку Позичальника. 

7.1.2. Кредитна картка  може бути надана:
 — Позичальникам, з якими вже укладений та обслуговується Кредитний до-

говір на умовах Розділу II цих Правил, у випадку їх позитивної кредитної дис-
ципліни. 

-  Позичальникам, які на момент оформлення Кредитної картки не корис-
тувались кредитними послугами Банку, в порядку, передбаченому   Розділом 
II цих Правил. 

7.1.3.  Кредитна картка надається Позичальникам на підставі Кредитного до-
говору або Кредитного договору та  Індивідуальної  угоди, що укладається в 
рамках Кредитного договору (далі — Індивідуальна угода) або Повідомлення 
про надання додаткового кредиту (далі — Повідомлення), які є невід’ємною 
частиною Кредитного договору 

7.1.4. Сторони домовились, що користуючись Кредитною карткою при купів-
лі товарів на території Партнерів Банку , Позичальнику можуть бути встановлені 
окремі умови користування кредитними коштами в рамках суми кредитних ко-
штів, що спрямовуються на оплату  товару  (зокрема пільгова процента ставка, 
окремий графік погашення частини кредиту), про що Сторони укладають додат-
кову угоду до Кредитного договору. При цьому такий метод користування Пози-
чальником кредитними коштами Банку  надалі по тексту цих Правил іменувати-
меться «спеціальний платіжний план». При цьому, у випадку наявності на Карт-
ковому рахунку Позичальника суми власних коштів на момент здійснення опе-
рації за методом «спеціальний платіжний план», виконується автоматичне по-
гашення останнього платежу (згідно графіку платежів) та/або його частини на 
всю суму залишку власних коштів. Якщо сума власних коштів більша або дорів-
нює заборгованості за операцією «спеціальний платіжний план», здійснюється 
повне дострокове погашення даної заборгованості.

 7.1.5. Позичальник зобов‘язується щомісяця, у період з дня наступного піс-
ля дати розрахунку мінімальної суми поповнення карткового рахунку (далі — 
Білінгової дати) до дати платежу, зазначених в Кредитному договорі або в Інди-
відуальній угоді чи в Повідомленні (далі — Дата платежу), здійснювати попо-
внення Карткового рахунку  на суму, що не менша мінімальної суми поповнення 
карткового рахунку (далі — Мінімальна сума поповнення Карткового рахунку), 
яку Банк зазначає в інформаційному повідомленні, що направляється Банком 
Позичальнику на номер телефону, зазначений в п. 7.4.10. Правил, або яку По-
зичальник може дізнатися, зателефонувавши до Контакт-центру Банку, або  яка 
зазначається Банком у щомісячній виписці про операції з Кредитною карткою, 
яку Позичальник може отримати у  відділенні Банку.

 7.1.6. Здійснення Позичальником першого поповнення Карткового рахун-
ку з дати укладення Договору до дня наступного після першої Білінгової дати 
включно, та здійснення Позичальником наступних поповнень Карткового ра-
хунку у період з дня наступного після Дати платежу до дня наступного після 
Білінгової дати включно, вважатиметься достроковим частковим погашенням 
зобов’язань за Договором. 

Здійснення Позичальником дострокового часткового погашення зобов’язань 
за Договором, не звільняє Позичальника від обов’язку поповнення Картково-
го рахунку на суму, що не менша Мінімальної суми поповнення Карткового ра-
хунку у період з дня наступного після Білінгової дати до дати платежу, зазна-
чених в Договорі.

7.1.7. Мінімальна сума поповнення Карткового рахунку розраховується Бан-
ком в Білінгову дату за формулою:

 С = П+О+Н де, С — Мінімальна сума поповнення Карткового рахунку , П — 
сума поповнення за поточний період, О — сума непогашеного несанкціонова-
ного овердрафту (у разі наявності); Н — сума не здійснених Позичальником 
обов’язкових поповнень попередніх періодів (у разі наявності). 

Сума П (поповнення за поточний період) розраховується як сума 3-х скла-
дових частин: 

1) 100% нарахованих процентів та комісій за розрахунковий період, 
2) платежу Позичальника на погашення заборгованості за операцією «спе-

ціальний платіжний план» згідно Графіку платежів, зазначеному у додатковій 
угоді до Кредитного договору, що укладається відповідно до п.7.1.4. цих Пра-
вил (у разі її укладання) та у щомісячних виписках про операції на Картково-
му рахунку, 

3) певний %, зазначений в Кредитному договорі, від заборгованості за кре-
дитом за виключенням із цієї заборгованості суми Н (не здійснених Позичаль-
ником обов’язкових поповнень попередніх періодів) та заборгованості за опе-
рацією «спеціальний платіжний план».

Сторони дійшли згоди, що Банк має право змінити розмір відсотка від вико-
ристаного ліміту овердрафту (що входить до складових Мінімальної суми по-
повнення Карткового рахунку), зазначеного в Кредитному договорі, шляхом на-
правлення Позичальнику відповідного письмового повідомлення про такі зміни 
за 14 календарних днів до їх застосування.  Не отримання Банком від Позичаль-
ника письмового заперечення щодо застосування таких змін протягом 14 ка-
лендарних днів з дати їх направлення Позичальнику засвідчує згоду Позичаль-
ника з такими змінами.

У випадку, якщо загальна сума заборгованості за кредитом менша за 50 гри-
вень , то вважається, що розмір мінімальної суми поповнення в поточному пе-
ріоді дорівнює сумі загальної заборгованості за кредитом.

7.1.7.1.Банк має право визначити строк та умови дії пільгового періоду, в 
межах якого на суму визначених Банком безготівкових операцій, здійснених за 
рахунок кредитних коштів, може  встановлюватись пільгова процентна ставка. 
Строк та умови дії пільгового періоду визначаються в Кредитному договорі або 
в Індивідуальній угоді /Повідомленні. 

7.1.7.2. На заборгованість за кредитом та несанкціонованим овердрафтом, 
що увійшли до зазначеної в п.7.1.7. Розділу II цих Правил суми С (Мінімальної 
суми поповнення Карткового рахунку), можуть нараховуватися проценти за під-
вищеною процентною ставкою, у випадку, якщо це передбачено   в Кредитно-
му договорі.

7.1.7.3. Проценти та інші щомісячні платежі за користування кредитом на-
раховуються Банком щомісяця в білінгову дату (в дату розрахунку процентних 
платежів за користування кредитом) на залишок заборгованості за кредитом 
за фактичний строк користування  кредитом за методом факт/360 і мають бу-
ти сплачені до дати платежу, зазначеної в Кредитному договорі або в Індивіду-
альній угоді чи в Повідомленні. З моменту нарахування процентів та інших що-
місячних платежів залишок доступних коштів на рахунку зменшується на суму 
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нарахованих процентів та інших щомісячних платежів. Комісії, що нараховують-
ся в момент здійснення операції з карткою, мають бути сплачені до дати плате-
жу, що наступає після найближчої білінгової дати. 

7.1.8.Позичальник доручає Банку з метою сплати нарахованих процентів, ко-
місій, платежів за операцією «спеціальний платіжний план» та інших платежів 
за користування Кредитною карткою здійснювати договірне списання грошових 
коштів з рахунків Позичальника, відкритих у Банку в порядку, передбаченому 
Кредитним договором. Списання здійснюється в дату зарахування коштів Пози-
чальником у межах зарахованої суми. Черговість погашення заборгованості По-
зичальника визначається в п.7.2.12. цих Правил.

Сторони домовились, що у разі недостатності грошових коштів на Картко-
вому рахунку Позичальника  для виконання його розрахункових та/або касо-
вих документів та сплати комісії Банку за їх виконання, а також погашення на-
явної заборгованості Позичальника перед Банком за надані послуги (проведені 
операції) за цим Договором та іншими договорами, укладеними між Банком та 
Позичальником, сума такої заборгованості Позичальника списується Банком у 
першочерговому порядку, а прийняті розрахункові та/або касові документи По-
зичальника повертаються без виконання у порядку, передбаченому Договором.

7.1.9.Сторони домовились, що у разі належного виконання Позичальником 
зобов’язань за Кредитним договором  Банк може продовжити строк дії ліміту 
кредитування на умовах цих Правил та Кредитного договору та без укладання 
додаткових угод до Кредитного договору, кожного разу на той же строк, який 
зазначений в Повідомленні / в Індивідуальній угоді. 

7.1.10. Сторони вважають, що продовження строку дії ліміту відбулось у разі, 
якщо за 30 календарних днів до закінчення терміну дії ліміту кредитування Бан-
ком не отримано від Позичальника заяви про відмову від подовження строку дії 
ліміту кредитування та Банком не направлено Позичальнику повідомлення про 
припинення строку дії ліміту кредитування. 

7.1.11. В разі, якщо строк дії ліміту кредитування Банком не продовжуєть-
ся, Банк направляє Позичальнику повідомлення про припинення строку дії лімі-
ту кредитування не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати припинення лі-
міту кредитування.

7.1.12. Сторони домовились, що Банк може повідомити Позичальника про 
відмову у подовженні строку кредитування шляхом направлення відповідного 
рекомендованого листа на адресу Позичальника, зазначену в цьому Договорі, 
або інформування Позичальника  інформаційним повідомленням на номер те-
лефону, зазначений в п. 7.4.10. Правил. Наявність у Банку підтвердження від-
правки такого повідомлення є достатньою підставою вважати, що таке подо-
вження не відбулося, незалежно від факту отримання такого повідомлення По-
зичальником.

7.1.13. Позичальник зобов’язаний повернути в повному обсязі одержану су-
му  кредиту, сплатити заборгованість по Картковому рахунку та сплатити про-
центи, комісії, штрафні санкції та інші платежі, нараховані за користування/об-
слуговування кредиту, не пізніше останнього дня терміну дії ліміту кредитуван-
ня та/або на дату подання Позичальником заяви про закриття Карткового ра-
хунку.  

7.1.14. У випадках виникнення простроченої заборгованості Позичальника 
за будь-яким кредитом, отриманим Позичальником в Банку та/або  отриман-
ня Банком інформації щодо  негативної кредитної історії  з Бюро кредитних іс-
торій, що свідчитиме про погіршення фінансового стану Позичальника, Банк 
має право протягом тридцяти календарних днів з дати настання однієї з вище-
зазначених подій зменшити ліміт кредитування Позичальника,  до розміру фак-
тично витраченого Позичальником ліміту кредитування, повідомивши про це 
Позичальника шляхом направлення інформаційного повідомлення на телефо-
ний номер Позичальника, зазначений в п. 7.4.10. Правил, в день зменшення лі-
міту овердрафту.

7.1.15.  Банк має право припинити надання овердрафту та/або анулювати лі-
міт овердрафту у випадку:

- виникнення  простроченої заборгованості у Позичальника за цим Догово-
ром;

-  ініціювання Позичальником закриття карткового Рахунку, на якому вста-
новлено ліміт овердрафту  або направлення Позичальником Банку повідомлен-
ня про незгоду зі змінами до Договору;

- застосування до Позичальника обмежень  щодо розпорядження коштами 
на Картковому рахунку у вигляді арешту коштів на Картковому рахунку, надхо-
дження до Банку документів на примусове списання коштів з Карткового рахун-
ку, будь-яких дій державних органів стосовно обмежень права Позичальника 
щодо розпорядження коштами на  Картковому рахунку, будь-яких дій кредито-
рів Позичальника чи інших осіб, які мають на це право, щодо обмеження права 
розпоряджатися Картковим рахунком.  

Про припинення надання овердрафту та/або анулювання ліміту овердрафту 
Банк повідомляє Позичальника шляхом направлення на адресу Позичальника, 
зазначену в цьому Договорі,відповідного рекомендованого листа про  припи-
нення надання овердрафту або направлення відповідного  інформаційного по-
відомлення на телефонний номер Позичальника, зазначений в п. 7.4.10. Пра-
вил.

 У випадку усунення вищезазначених підстав припинення надання овердраф-
ту Банк відновлює можливість Позичальників користуватися лімітом овердраф-
ту, про  що Позичальники можуть дізнатися, зателефонувавши до Контакт-цен-
тру Банку. 

7.1.16. У випадку наявності заборгованості Позичальника на дату закінчення 
строку дії ліміту кредитування заборгованість Позичальника може бути переве-
дена  до типу «спеціальний платіжний план», а саме розподілена на певну кіль-
кість рівних (ануїтетних) платежів із визначенням графіку їх погашення. 
7.2. Порядок відкриття та розрахунково-касового обслуговування Карткового 

рахунку (за договорами типу Б).
7.2.1 У випадку надання Позичальнику продукту «Кредитна картка» Банк на 

умовах цих Правил відкриває Позичальнику Картковий рахунок у національній 
валюті на підставі заяви на відкриття рахунку (заяви-індивідуальної угоди) або 
Кредитного договору, що містить елементи заяви на відкриття Карткового ра-
хунку.  

7.2.2. Картковий рахунок відкривається Позичальнику за умови надання По-
зичальником документів, передбачених чинним законодавством. 

До карткового рахунку Банк випускає та надає Позичальнику наступні карт-
ки та ПІН до них:

- платіжну картку  (іменну або неперсоніфіковану)
- інші додаткові картки держателю (держателям)  — на підставі окремих за-

яв Позичальника.
 7.2.3. Обслуговування Карткового Рахунку.
   7.2.4. Режим функціонування Карткового рахунку та використання картки 

регулюється нормами законодавства, умовами (правилами) МПС та Договором.
7.2.5. Зарахування коштів на Картковий рахунок (поповнення Карткового ра-

хунку) без використання картки виконується за номером Карткового рахунку, 
який зазначений в Договорі-анкеті або в Кредитному договорі або заяві на від-
криття рахунку, і може здійснюватися шляхом внесення готівки в касу Банку або 
в банкоматі з функцією «cash-in» або перерахуванням з будь-яких рахунків, від-
критих в Банку та/або в інших банках, за допомогою переказу коштів з інших ра-
хунків Позичальника, а також з рахунків інших осіб за їх дорученнями, а також 
у порядку, передбаченому п. 1.2.2.2 Правил. Зарахування здійснюється не піз-
ніше робочого дня, наступного за днем надходження грошових коштів у Банк. 

7.2.6. Зарахування (поповнення) коштів на Картковий рахунок з використан-
ням картки виконується шляхом внесення готівки в касу Банку або в банкомат 
Банку з функцією «cash-in» (можливістю внесення готівки); шляхом перераху-
вання з картки на картку в банкоматі Банку; шляхом перерахування за допомо-
гою послуг Visa Money Transfer, Visa Fast Funds та MasterCard Money Send у бан-
коматах інших банків; іншими способами через обладнання сторонніх банків-
еквайерів. Валюта зарахування повинна співпадати з валютою Карткового ра-
хунку. Перерахування за допомогою карток на території України можливе ли-
ше у національній валюті. 

 Винятком є перерахування за допомогою послуг Visa Money Transfer, Visa 
Fast Funds та MasterCard Money Send: якщо перерахування здійснюється з-за 
кордону і валюта зарахування відрізняється від валюти Карткового рахунку, су-
ма зарахування конвертується у валюту Карткового рахунку за комерційним 
курсом Банку, що встановлений для розрахунків за допомогою карток на день 
проведення операції. 

 Після проведення переказу відправником кошти одразу будуть доступ-
ні одержувачу для використання за допомогою картки. При цьому, на Картко-
вий рахунок такі кошти будуть зараховані не пізніше наступного робочого дня 
після проведення переказу (для послуг Visa Money Transfer, Visa Fast Funds та 
MasterCard Money Send — не пізніше наступних трьох робочих днів після про-
ведення перерахування відправником). 

7.2.7. Зарахування коштів на Картковий рахунок здійснюється у відповіднос-
ті до вимог законодавства, правил МПС, умов Договору. 

7.2.8. За письмовою заявою Позичальника Банк може надати довіреним осо-
бам Позичальника можливість користування коштами, що знаходяться на Карт-
ковому рахунку, шляхом випуску додаткових карток. 

7.2.9. Суми спірних транзакцій (окрім транзакцій, виконаних через терміна-
ли самообслуговування), з якими не згоден Позичальник, включаючи суму ко-
місій за проведення таких транзакцій, повертаються Позичальнику у термін, що 
не перевищує 120 календарних днів із дня прийняття Банком відповідної заяви 
Позичальника, у разі повного врегулювання Банком питань з МПС. Повернення 
таких сум відбувається на підставі відповідної заяви Позичальника шляхом за-
рахування грошових коштів на Картковий рахунок Позичальника, або шляхом 
видачі Позичальнику готівкових грошових коштів через касу Банку. Суми спір-
них транзакцій, що будуть повернуті Позичальнику, можуть бути більше/мен-
ше від сум, що списані по оригінальній транзакції внаслідок курсових різниць.

7.2.10. У випадку необхідності опротестовування спірних транзакцій в Арбі-
тражних комітетах МПС строк розгляду претензії подовжується на 60 (шістде-
сят) календарних днів.

7.2.11. Розрахунково-касове обслуговування Карткового рахунку здійсню-
ється відповідно до  Тарифного плану, на умовах якого відкритий даний Карт-
ковий рахунок. Назва Тарифного плану  зазначається в  заяві на відкриття Карт-
кового рахунку або в Кредитному договорі.

7.2.12. Погашення заборгованості Позичальника перед Банком  по сплаті ко-
місій та інших платежів, що передбачені Договором та Тарифами, відбуваєть-
ся у наступному порядку:

- Кредитна заборгованість за операціями отримання готівки;
- Кредитна заборгованість за операціями з оплати товарів;
- Кредитна заборгованість за операціями «спеціальний платіжний план»;
- Проценти (стандартні) за користування кредитними коштами за Кредитним 

договором;
- Додаткові до стандартних процентів (підвищені проценти за прострочен-

ня заборгованості);
- Комісія за виникнення простроченої заборгованості за Кредитним догово-

ром;
- Комісії за розрахунково-касове обслуговування;
- Комісії за операції «спеціальний платіжний план». 
Погашення заборгованості за операціями одного виду здійснюється в залеж-

ності від часу виникнення заборгованості — від найстарішої до найновішої. 
У випадку переказу/перерахування грошових коштів на погашення будь-яких 

грошових зобов’язань Позичальника за Договором з порушенням  вищевказа-
ної черговості, Банк вправі самостійно перерозподілити кошти, що надійшли в 
рахунок погашення таких грошових зобов’язань, відповідно до викладеної в п. 
7.2.12. Правил черговості шляхом проведення відповідних бухгалтерських про-
водок.

7.2.13. Банк інформує Позичальника, про те, що Банк є учасником Фонду 
гарантування вкладів фізичних осіб (далі — Фонд).  Умови гарантування від-
шкодування коштів Позичальника, розміщених на Картковому рахунку Пози-
чальника відповідно до Договору (далі — вклад)  передбачені Законом України 
«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», відповідно до якого Фонд 
гарантує вкладникам відшкодування коштів за вкладами у розмірі суми вкладу, 
включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом 
банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за 
вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кіль-
кості вкладів в одному банку. Сума граничного розміру відшкодування встанов-
лена в Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та мо-
же бути збільшена рішенням адміністративної ради Фонду.

        7.2.14. Позичальник повідомлений, що відповідно до вимог законодав-
ства України, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі — Фонд) гарантує 
кожному вкладнику відшкодування коштів за його вкладом, але не більше су-
ми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, яка визначена зако-
нодавством України та зазначена на офіційній сторінці  Фонду в мережі Інтер-
нет  http://www.fg.gov.ua/.

Своїм підписом у Договорі Позичальник засвідчує, що до укладання Догово-
ру Позичальник ознайомлений з умовами, за яких Фонд не відшкодовує кошти 
за вкладами, та які, в тому числі зазначені в статті 26 Закону України «Про сис-
тему гарантування вкладів фізичних осіб», статті 52 Закону України «Про банки 
і банківську діяльність», в Довідці про систему гарантування вкладів фізичних 
осіб та на офіційній сторінці  Фонду в мережі Інтернет  http://www.fg.gov.ua/ .

Позичальник повідомлений, що проценти за договором припиняються нара-
ховуватись в день початку процедури виведення Фондом банку з ринку (у разі 
прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської 
ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 За-
кону України «Про банки і банківську діяльність», — у день прийняття рішення 
про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку).

Позичальник повідомлений, що вклади в іноземних валютах гарантуються на 
тих самих умовах, що і вклади в національній валюті, однак відшкодування за 
вкладами відбувається в національній валюті України після перерахування су-
ми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Наці-
ональним банком України на день початку процедури виведення Фондом бан-
ку з ринку та введення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Зако-
ну України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (у разі прийнят-
тя Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцен-
зії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Зако-
ну України «Про банки і банківську діяльність», — за офіційним курсом гривні 
до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день по-
чатку ліквідації банку).

Позичальник ознайомлений з Довідкою про систему гарантування вкладів 
фізичних осіб, про що свідчить його підпис в Договорі.

7.3. Правила користування карткою (за договорами типу Б)
7.3.1. При отриманні картки Держатель повинен кульковою ручкою постави-

ти особистий підпис на зворотній стороні картки на смузі для підпису. Без під-
пису картка є недійсною.

7.3.2. Картка передається Держателю  в неактивному стані (без можливос-
ті здійснення будь-яких операцій з її використанням до моменту активації)  од-
ним з наступних варіантів:

-  поштою з початковим ПІН-кодом «0000». В конверті разом з карткою Дер-
жатель отримує інформаційний лист із описом процесу при-активації картки. 
Після проведення при-активації картки в системі Банку, картка може бути ак-
тивована Держателем шляхом зміни початкового ПІН-коду «0000» на власний 
ПІН-код в банкоматі.   

- поштою  з подальшим отриманням спеціального конверту з ПІН –кодом у 
відділенні Банку. 

- у відділенні Банку з одночасним отриманням ПІН-коду у спеціальному кон-
верті або (у випадку, якщо встановлюється ПІН-код «0000») з інформаційним 
листом, що містить опис процесу при-активації картки та процесу зміни почат-
кового ПІН-коду на власний ПІН-код у банкоматі . 

В процесі при-активації картки буде використовуватися номер телефону По-
зичальника, що отриманий Банком від Позичальника в порядку, передбачено-
му п. 7.4.10. Правил. Позичальник гарантує, що цей номер телефону є персо-
нальним та безпечним та  надає згоду Банку на передачу інформації Позичаль-
нику  за вказаним телефоном (відкритим каналом зв’язку).  Банк не несе від-
повідальності за розголошення  та/або неотримання Позичальником інформа-
ції, що була направлена Банком за номером телефону Позичальника, наданим 
Позичальником в порядку, передбаченому п.7.4.10. Правил. Сторони домови-
лись, що номер телефону використовується Банком як додатковий засіб іден-
тифікації Позичальника.

При отриманні спеціального конверту з ПІН-кодом Держатель повинен впев-
нитись в цілісності конверту, запам’ятати ПІН, знищити ПІН-конверт і надалі 
зберігати ПІН-код у таємниці окремо від картки. За бажанням Держатель може 
змінити ПІН-код в банкоматі. 

У випадку направлення Банком карти поштою, вона направляються Банком 
за адресою фактичного проживання Держателя, зазначеною в Кредитному до-
говорі, або, у разі зміни адреси, за адресою, про яку повідомив Держатель Бан-
ку при відвідуванні  відділення Банку та/або зателефонувавши до Контакт-цен-
тру Банку.     

7.3.3. ПІН відомий лише Держателю (крім початкового ПІН-коду «0000»). За 
будь-яких умов Держатель зобов’язаний вчинити все можливе для того, щоб 
забезпечити збереження своєї картки та зберігання в таємниці ПІН та CVV2/
CVC2 картки, не повинен записувати ПІН на картці або на інших предметах, які 
зберігаються разом з карткою. 

7.3.4.  Користуватися карткою має право лише її Держатель. Прізвище та ім’я 
Держателя вказується на лицьовій стороні картки, якщо така картка є іменною. 
Максимальна кількість символів для відображення на картці прізвища та імені 
Держателя складає 22 символи. Використання картки в точці торгового еквай-
рінгу або в пункті видачі готівки повинно проводитися в присутності Держателя.

7.3.5.  Держатель повинен зберігати картку у недоступному для інших осіб 
місці, окремо від джерел електромагнітного випромінювання (мобільних теле-
фонів, телевізорів, моніторів тощо) та магнітів.

Строк дії картки вказано на лицьовій стороні картки у вигляді ММ/РР (ММ — 
дві цифри порядкового номеру місяця, РР — дві останні цифри року).

7.3.6. Користування Держателем карткою здійснюється протягом строку її 
дії, який вказаний на лицьовій стороні картки (місяць і рік). Картка дійсна до 
останнього календарного дня вказаного місяця. У разі закінчення строку дії 
картки, Банк у передостанній місяць строку її дії перевипускає картку на но-
вий строк , якщо до цього строку від Позичальника не надійшла заява про ро-
зірвання Договору та закриття Рахунків або про припинення дії окремої картки 
або Банком не закрито Картковий рахунок з інших підстав, передбачених Дого-
вором. Держатель повертає картку до Банку не пізніше 3 (трьох) робочих днів 
після закінчення строку її дії. 

7.3.7. Отримання готівки за карткою.
Умовою для видачі готівки за карткою через банкомат є правильне введен-

ня ПІН. 
При отриманні готівки, комісія за отримання готівки відповідно до Тарифів, 

блокується разом із сумою замовленої готівки.
При отриманні готівки Позичальником у пункті видачі готівки (відділені Бан-

ку) за допомогою картки для здійснення авторизації необхідна наявність доку-
мента, що посвідчує особу (паспорт, або тимчасове посвідчення, що підтвер-
джує особу громадянина України, або посвідка на тимчасове/постійне прожи-
вання). 

7.3.8. Оплата товарів та послуг за допомогою картки.
При використанні картки для оплати товарів та послуг, Держатель до того, 

як підписати квитанцію про здійснення операції (чек), повинен перевірити пра-
вильність вказаної суми, валюти та дати операції. Підписуючи даний документ, 
Держатель визнає правильність вказаної суми та доручає Банку списати кошти 
з карткового Рахунку. Держатель повинен отримати одну копію оформленої 
квитанції (чека).

Торговельно-сервісні підприємства та заклади (торгові точки), які прийма-
ють до оплати картки, позначено наступними логотипами: Cirrus, Maestro, 
MasterCard, Visa, Visa Electron. 

Торгові точки, що приймають картки для оплати товарів чи послуг, мають 
право вимагати від Держателя пред’явлення паспорту чи іншого документу, що 
підтверджує особу, а також повідомлення інформації, що дозволяє ідентифі-
кувати його як законного Держателя, а також введення ПІН — коду для прове-
дення авторизації.

7.3.9.   При використанні картки для розрахунків слід керуватися «Правила-
ми користування карткою при оплаті товарів та послуг у торговельній мережі», 
«Правилами користування карткою при оплаті послуг в готелях» та «Правилами 
використання платіжної картки у мережі Інтернет», які розміщені на сайті Бан-
ку www.my.ukrsibbank.com.

7.3.10. При здійсненні Держателем оплати товарів та послуг у мережі Інтер-
нет, Банк, з метою підвищення безпеки проведення кожної операції, має право 
здійснювати додаткову ідентифікацію Держателя. 

В такому випадку ідентифікація Держателя при проведенні ним операції від-
бувається шляхом направлення Банком (інформаційним повідомленням) одно-
разового паролю на  мобільний телефон Держателя, що підключено до послуги 
StarSMS. Такий одноразовий пароль використовується Держателем під час про-
ведення такої операції в мережі Інтернет з урахуванням наступного:

- Держатель під час проведення однієї операції має право запитати не більше 
трьох разів новий одноразовий пароль шляхом направлення відповідних запи-
тів до Банку (з використанням сайту Банку);

- У разі невірного вводу одноразового паролю під час проведення однієї опе-
рації три рази поспіль Банк має право відмовити Позичальнику у проведенні  та-
кої операції.

7.3.11. Використання картки з метою, що не відповідає законодавству, у тому 
числі з метою оплати товарів або послуг, обіг яких заборонено законодавством, 
забороняється. У випадку виявлення Банком факту використання картки для 
здійснення протиправних дій, Банк має право надати інформацію у правоохо-
ронні органи згідно зі встановленим чинним законодавством України порядком.

7.3.12. У разі втрати контролю над карткою (неповернення картки банкома-
том та інші випадки, за яких Позичальник не може здійснити контроль над карт-
кою) або її незаконного використання іншими особами (крадіжка тощо) Пози-
чальник/Держатель зобов’язаний негайно повідомити про це Банк шляхом, при 
цьому Позичальник/Держатель картки обов’язково повинен повідомити іденти-
фікаційні дані, та не пізніше 3 (трьох) робочих днів після усного повідомлення 
підтвердити свою заяву та бажання (або відмову) у постановці картки у стоп-
лист у письмовому вигляді.

7.3.13. При виявленні картки, раніше заявленої як втрачена чи така, що неза-
конно використовувалась, Держатель повинен повернути її в Банк.

7.3.14. Особливості використання міжнародної картки в країнах підвищено-
го ризику:

Банк з метою зниження ризику використання міжнародної картки у незакон-
них (шахрайських) цілях, рекомендує Держателям бути особливо уважними при 
користуванні карткою в країнах, що визнані міжнародними платіжними систе-
мами високо ризиковими.

Список країн підвищеного ризику:
Мьянма, Китай, Гвінея, Гонконг, Індонезія, Корейська народна демократична 

республіка, Республіка Корея (Південна Корея), Ліберія, Малайзія, Малі, Мав-
ританія, Марокко, Нігерія, Філіппіни, Сінгапур, В’єтнам, Таїланд, Туніс, Тайвань 
(Провінція), Камерун, Центральноафриканська Республіка, Чад, Конго, Еква-
торіальна Гвінея, Габон, Бенін, Буркіна-Фасо, Кот д’Івуар, Нігер, Сенегал, То-
го, Бразилія, Польща, Туреччина, С’єра-Лєоне, Соціалістична Народна Лівійська 
Арабська Джамахірія, Іспанія, Великобританія, Південна Африка, Шрі-Ланка.

Вищезазначений список країн підвищеного ризику може змінюватись. Ін-
формацію щодо переліку країн підвищеного ризику та діючих обмежень на ви-
користання міжнародної платіжної картки Позичальник може отримати, звер-
нувшись до Контакт-центру Банку.

7.3.15. Блокування та розблокування картки з магнітною смугою у разі неві-
рного вводу ПІН-коду:

У випадку триразового невірного вводу ПІН-коду незалежно від того, у якому 
пристрої/-ях відбувалося таке введення (в тому разі, якщо спроби відбувались 
поспіль), Банк блокує платіжну картку для проведення видаткових операцій, та 
будь яких операцій, що потребують використання ПІН-коду;

Для розблокування картки Позичальник повинен звернутися до Контакт-
Центру Банку.

7.3.16. У разі якщо валюта операції, що проведена за допомогою картки 
(отримання готівки, оплата товарів тощо), відрізняється від валюти Картково-
го рахунку, конвертація суми операції у валюту Карткового рахунку (для блоку-
вання та подальшого списання з Карткового рахунку) виконується згідно з пра-
вилами МПС та внутрішніми правилами Банку, якщо інше не встановлено зако-
нодавством. Така конвертація відбувається з урахуванням курсів, що встанов-
люються МПС та Банком щоденно для обліку операцій, проведених за допомо-
гою платіжних карток. При цьому такі курси конвертації можуть відрізнятися від 
курсів НБУ та/або курсів Банку, встановлених для здійснення операцій з купів-
лі/продажу/обміну валюти у відділеннях Банку, та заблокована на картковому 
Рахунку сума може відрізнятися від суми фактичного списання внаслідок змі-
ни курсів конвертації.

7.3.17. Картка є власністю Банку.
7.4.  Права та обов’язки Сторін щодо обслуговування 

платіжної картки та Карткового рахунку (за договорами типу Б)
Банк має право:
7.4.1. Списувати кошти з Карткового рахунку Позичальника за його доручен-

ням та/або шляхом договірного списання та/або на підставі платіжних вимог 
стягувачів у порядку та випадках, передбачених законодавством та/або умова-
ми Договору. Примусове списання коштів з Карткового рахунку не здійснюєть-
ся за рахунок кредитних коштів.

7.4.2. Відмовити Позичальнику  в здійсненні розрахунково-касових операцій 
за наявності фактів, що свідчать про порушення Позичальником  законодав-
ства, банківських правил щодо оформлення розрахункових документів згідно 
з умовами Договору. Відмовити Позичальнику у виконанні розрахункового до-
кумента або призупинити його виконання, якщо операція містить ознаки такої, 
що підлягає фінансовому моніторингу, може бути пов’язана з легалізацією (від-
миванням) доходів, отриманих злочинним шляхом відповідно до законодавства 
про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих зло-
чинним шляхом, або фінансуванню тероризму, з наступним повідомленням По-
зичальника про це відповідно до вимог законодавства та умов Договору.

7.4.3. У випадку оскарження Позичальником будь-якої операції, що була за-
значена у виписці за Картковим рахунком, розглянути заяву Позичальника та 
провести розслідування протягом 120 (ста двадцяти) календарних днів з мо-
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оголошення
менту її отримання, враховуючи при цьому діючий регламент роботи МПС, до 
якої належить картка.

7.4.4. Припиняти проведення видаткових операцій за Картковим рахунком 
за  рахунок кредитних коштів у випадку виникнення простроченої заборгова-
ності Позичальника за Договором. За наявності заборгованості за Договором 
після закриття Карткового рахунку вимагати від Позичальника  погашення та-
кої заборгованості.

7.4.5. У випадку якщо на рахунку Позичальника недостатньо коштів для ви-
конання поданого Позичальником розрахункового та /або касового докумен-
ту та погашення  заборгованості Позичальника за цим Договором, та/або за ін-
шими договорами, укладеними між Позичальником та Банком, Банк має пра-
во в першочерговому порядку здійснити погашення заборгованості  за цим До-
говором та/або іншими договорами, укладеними між Позичальником та Бан-
ком, шляхом договірного списання коштів з Карткового рахунку Позичальника.

7.4.6. Не виконувати за рахунок кредитних коштів примусове списання ко-
штів з Карткового рахунку Позичальника на користь третьої особи.

7.4.7. Прийняти рішення про тимчасове призупинення здійснення операцій 
з використанням картки, а також про вилучення картки за наявності обставин, 
що можуть свідчити про неправомірне використання картки або її реквізитів, 
користування карткою не уповноваженою на це особою, та в інших випадках, 
встановлених Договором та/або законодавством. На час встановлення право-
мірності переказу коштів зупиняти зарахування коштів на рахунок Позичальни-
ка у разі надходження від банку-ініціатора переказі повідомлення про неналеж-
ний переказ коштів.

7.4.8. Не перевипускати картку на новий строк дії та блокувати таку картку у 
випадку відсутності операцій за Картковим рахунком та/або карткою за період 
більше, ніж 6 (шість) календарних місяців, які передують даті такого перевипус-
ку згідно з внутрішніми процедурами Банку.

7.4.9. Надсилати повідомлення, та/або надавати інформацію Позичальни-
ку з питань обслуговування Карткового рахунку та/або введення нових послуг 
за адресою, що вказана  в Кредитному договорі та/або надана Позичальником 
Банку  в письмовій формі.

7.4.10. Надсилати повідомлення, та/або надавати інформацію Позичальни-
ку з питань обслуговування Карткового рахунку, в тому числі конфіденційну ін-
формацію та інформацію, що містить банківську таємницю, інформацію, необ-
хідну для проведення процесу при-активації картки  за телефоном,  що зазначе-
ний 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 згідно внутрішніх процедур Банку)  та/або  за те-
лефоном,  повідомленим Позичальником при зверненні Позичальника  до Кон-
такт-центру Банку  та зафіксованим в системі Банку.  

7.4.11. Використовувати номер телефону, зазначений в п. 7.4.10. Правил,  як 
засіб ідентифікації та вважати його персональним та безпечним. 

7.4.12. Реалізовувати інші права Банка, передбачені Договором та/або зако-
нодавством.

Банк зобов’язаний:
7.4.11.Вчасно і належним чином виконувати розрахункові та касові операції 

Позичальника за його Картковим рахунком відповідно до законодавства, вну-
трішнього розпорядку роботи Банку і умов Договору.

7.4.12. Забезпечувати своєчасне зарахування коштів на  Картковий рахунок 
Позичальника в день надходження їх в Банк. При зарахуванні коштів за електро-
нними документами Банк перевіряє відповідність номера рахунку отримувача і 
його коду та зараховує кошти на Картковий рахунок Позичальника , якщо вони 
збігаються. У разі їх невідповідності Банк має право затримати суму переказу на 
строк, визначений законодавством, для встановлення належного отримувача 
цих коштів, надіславши відповідний запит до банку платника.

7.4.13. Приймати і видавати готівкові кошти відповідно до законодавства та 
згідно з внутрішнім розпорядком роботи Банку.

7.4.14. Гарантувати таємницю операцій за Картковим рахунком Позичаль-
ника. Без згоди Позичальника інформація третім особам з питань проведення 
операцій на Картковому рахунку може бути надана тільки у випадках і порядку, 
передбачених законодавством.

7.4.15. У випадку перевипуску картки та випуску нової картки повідомити По-
зичальника про закінчення терміну дії попередньої картки та випуск нової карт-
ки не пізніше ніж за десять календарних днів до закінчення терміну  дії попере-
дньої картки шляхом направлення  інформаційного повідомлення на телефон-
ний номер Позичальника.

Позичальник має право:
7.4.16. Використовувати для здійснення розрахунків платіжні інструменти, 

передбачені законодавством та Договором.
7.4.17. Оскаржувати будь-які операції за Картковим рахунком, зазначе-

ні у виписці, не пізніше 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дати формуван-
ня виписки, шляхом надання письмової заяви до відділення Банку. У випадку 
непред’явлення письмової претензії в Банк за вказаними у виписці операціями 
у зазначений у цьому пункті строк, зазначені у виписці операції вважаються під-
твердженими і оскарженню у подальшому не підлягають.

7.4.18. У разі незгоди із зміною Банком Тарифів та/або інших умов розрахун-
ково-касового обслуговування, відмовитись від послуг Банку та розірвати цей 
Договір, з урахуванням вимог Договору.

7.4.19. Реалізовувати інші права, передбачені Договором та законодавством.
7.4.20. Звернутися за консультацією або у випадку виникнення проблемних 

ситуацій пов’язаних з використанням картки до  Контакт-центру Банку. 
7.4.21. Подавати усні та письмові звернення та отримувати відповідь Банку у 

строки, передбачені законодавством.
Позичальник зобов’язаний:
7.4.22. Виконувати вимоги Договору, законодавства, діючих внутрішніх пра-

вил Банку з питань проведення (виконання) розрахунково-касових операцій та 
оплачувати послуги Банку, згідно з Тарифами.

7.4.23. Не пізніше наступного дня після отримання виписки повідомляти 
Банк про всі помічені помилки у виписках по Картковому рахунку та інших до-
кументах про невизнання (не підтвердження) підсумкового сальдо по Картко-
вому рахунку. 

7.4.24. Використовувати Картковий рахунок лише у власних потребах, не 
пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

7.4.25. Забезпечити конфіденційність укладення цього Договору, а саме не 
розголошувати третім особам будь-яку інформацію, що стосується факту укла-
дення та умов цього Договору. 

7.4.26. Не розголошувати ПІН та CVV2/CVC2–код, інші реквізити картки та не 
передавати картку в користування третім особам, а також не повідомляти їм за-
значені вище дані. Дозволяється повідомляти третім особам номер картки та 
термін її дії виключно для проведення вказаними особами переказу коштів з 
власного карткового рахунку на Картковий рахунок Позичальника через бан-
комат Банку з використанням номера та терміну дії картки Позичальника. Банк 
не несе відповідальності за шкоду заподіяну Позичальнику у зв’язку з розголо-
шенням ним третім особам будь-яких реквізитів картки.

7.4.27. При оформленні Кредитного договору вказати достовірні відомос-
ті, у тому числі номер контактного телефону та/або факсу, адресу фактично-
го проживання, адресу електронної пошти (за наявності). Протягом 3 календар-
них днів з моменту  зміни адреси та/або документів, що посвідчують особу По-
зичальника,   сповістити про це Банк шляхом направлення письмового повідо-
млення або шляхом безпосереднього звернення  до обслуговуючого відділення 
Банку чи до Контакт-центру Банку.

У разі зміни номеру телефону, втрати телефону або передачі його третім 
особам негайно повідомити про це Банк, зателефонувавши до Контакт-центру 
Банку. У випадку не вчинення зазначених дій, Позичальник несе повну відпові-
дальність за дії, що можуть бути вчинені третьою особою із використанням те-
лефону Позичальника.

7.4.28. У разі зміни прізвища та/або імені Держателя картки/карток зверну-
тися до Банку з відповідною заявою про перевипуск картки/карток такого Дер-
жателя за власний рахунок. 

8. Порядок закриття Карткового рахунку та розірвання Договору  
(за Договорами типу Б)

8.1. Картковий рахунок закривається на підставі заяви Позичальника та/або 
у разі незгоди Позичальника зі змінами до Договору у порядку, передбачено-
му Договором з урахуванням положень даного пункту. При цьому Позичальник 
зобов’язаний погасити заборгованість за Договором не пізніше дня  подання за-
яви про закриття рахунку або дня отримання Банком повідомлення Позичаль-
ника про незгоду зі змінами до Договору.

 Заява Позичальника на закриття Карткового рахунку після закінчення тер-
міну дії ліміту кредитування та повного погашення заборгованості Позичальни-
ка за Кредитним договором може міститися в Кредитному договорі. У  разі на-
явності у момент закриття Карткового рахунку залишків коштів на ньому, По-
зичальник доручає Банку здійснити перерахування залишку коштів з Картково-

го рахунку Позичальника на інший поточний/картковий рахунок Позичальника, 
відкритий в Банку або видачу коштів готівкою через касу Банка, або перераху-
вати залишок грошових коштів системі грошових переказів АТ «Укрсиббанк» на 
ім’я Позичальника.  Спосіб видачі залишку грошових коштів визначається в за-
яві на закриття рахунку.  

В день подання Позичальником заяви про закриття Карткового рахунку, або 
в день отримання Банком повідомлення про незгоду зі змінами до Правил, Банк:

- анулює ліміт кредитування (ліміт овердрафту) та блокує картку.
- після спливу 45 календарних днів закриває Картковий рахунок Позичаль-

ника. 
8.2. Договір може бути розірвано за ініціативою Банку у наступних випадках:
- у випадку відсутності руху та/або залишку коштів на Рахунку(-ах) Позичаль-

ника протягом 6 (шести) місяців, та/або
- у випадках, передбачених законодавством України та/або Договором, або у 

разі порушення Позичальником  умов Договору, та/або 
- у випадку, якщо Позичальник веде ризикову діяльність, зокрема, але не 

обмежуючись проводить операції, проведення яких через Банк, на думку Бан-
ку, призводить або може призвести до порушення норм законодавства України 
та/або стандартів Групи BNP Paribas та/або інших політик або стандартів, яких 
дотримується Банк у своїй діяльності, в тому числі, але не обмежуючись полі-
тики ембарго (які запровадженні, включаючи, але не обмежуючись Україною 
або Францією, або Європейським Союзом, або Сполученими Штатами Амери-
ки), та/або обмеження, які випливають з державних (які запровадженні, вклю-
чаючи, але не обмежуючись Україною або Францією, або Європейським Сою-
зом, або Сполученими Штатами Америки) та міжнародних санкцій, в тому чис-
лі щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шля-
хом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масо-
вого знищення, та/або 

- у випадку, якщо Позичальник веде ризикову діяльність, зокрема, але не об-
межуючись співпрацює та/або іншим чином пов’язаний з особами, співпраця та/
або будь-який зв’язок з якими, на думку Банку, призводить або може призвести 
до порушення норм законодавства України та/або стандартів Групи BNP Paribas 
та/або інших політик або стандартів, яких дотримується Банк у своїй діяльності, 
в тому числі, але не обмежуючись політики ембарго (які запровадженні, вклю-
чаючи, але не обмежуючись Україною, або Францією, або Європейським Сою-
зом, або Сполученими Штатами Америки), та/або обмеження, які випливають з 
державних (які запровадженні, включаючи, але не обмежуючись Україною або 
Францією, або Європейським Союзом, або Сполученими Штатами Америки) та 
міжнародних санкцій, в тому числі щодо протидії легалізації (відмивання) дохо-
дів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищення, та/або 

- у випадку наявності чи можливості настання будь-якої події, результату або 
обставини відносно Позичальника чи здійснюваних Позичальником операцій, 
що, на думку Банку,  має або може мати негативний вплив для Банку та/або Гру-
пи BNP Paribas, в тому числі, але не обмежуючись призводить або може при-
звести до матеріальних збитків та/або негативно впливати на репутацію Банку 
та/або Групи BNP Paribas та/або призводить або може призвести до будь-яких 
інших негативних наслідків для Банку та/або Групи BNP Paribas, та/або у випад-
ку втрати Банком комерційного інтересу щодо подальшої співпраці з  Позичаль-
ником, та/або

- у випадку технічної неможливості обслуговування Позичальника в подаль-
шому. 

Зобов’язання Сторін за Договором припиняються, у повному обсязі, якщо ін-
ше не витікає з умов Договору, а Рахунок(-ки) закриваються Банком у дату за-
значену Банком у повідомленні, яке направляється Позичальнику, але не рані-
ше, ніж через 30 (тридцять) календарних днів з дати відправлення такого пись-
мового повідомлення. У разі наявності непогашеної заборгованості перед Бан-
ком, Банк може вимагати сплати такої заборгованості в порядку та на умовах, 
зазначених у повідомленні, а  Позичальник зобов’язаний  погасити заборгова-
ність перед Банком у порядку та на умовах, зазначених у повідомленні. В тако-
му разі зобов’язання, щодо погашення заборгованості перед Банком існують до 
повного  їх виконання Позичальником.

При цьому достатньою підставою для розірвання Договору є відповідне по-
силання Банку на цей пункт Договору у повідомленні без надання додаткових 
пояснень щодо обставин його розірвання.

Сторони домовились, що повідомлення може бути паперовим або електро-
нним та направлятися поштовим зв’язком та/або кур’єром, та/або каналами 
системи дистанційного обслуговування, та/або в інший спосіб.

Сторони домовились, що паперове повідомлення може бути підписано фак-
симіле уповноваженої особи Банку наступного зразку:

Заступник Голови Правління АТ «УкрСиббанк»   Лежнін К.П.
Сторони дійшли згоди, що у разі застосування Банком права, зазначеного 

в цьому пункті, всі наявні залишки грошових коштів на Рахунку(-ах) перерахо-
вуються на відповідний внутрішньобанківський рахунок і можуть бути отрима-
ні Позичальником за його першою вимогою з урахуванням вимог законодав-
ства України.

9. Обслуговування в системі Star 24
9.1. Особливості обслуговування Позичальника в системі Star 24  

(за Договорами типу Б)
9.1.1. Для цілей застосування цих Правил Банк за допомогою системи Star 

24 здійснює дистанційне обслуговування Позичальника та забезпечує обмін 
технологічною та іншою інформацією між Сторонами в частині надання Пози-
чальнику інформації щодо отриманих на умовах цих Правил та Кредитного(-их) 
договору(-ів) кредитів та інформації з питань обслуговування Позичальником 
кредитів, зазначених у цьому пункті Правил.. 

9.1.2. Обслуговування в системі Star24 та надання інших послуг здійснюєть-
ся відповідно до Договору, в тому числі Інструкцій, та вимог законодавства за 
допомогою усіх можливих сервісів системи Star24, що впроваджені в Банку або 
будуть впроваджені в майбутньому, у рамках встановлених Банком лімітів.

9.1.3. Банк має право в односторонньому порядку вносити зміни до Інструк-
цій. У випадку внесення змін Банк розміщує Інструкцію (з урахуванням змін) на 
сайті Банку www.my.ukrsibbank.com та/або повідомляє про це Позичальника за-
собами системи Star24. Користування Позичальником системою Star24 після 
внесення змін до Інструкції вважається згодою Позичальника щодо продовжен-
ня обслуговування за Договором з урахуванням внесених змін до Інструкцій. 

9.1.4. У випадку, якщо станом на дату укладення Договору між Банком та По-
зичальником уже укладено окремий договір дистанційного банківського обслу-
говування, положення цього Договору щодо обслуговування в системі Star24 
застосовуються до Позичальника в частині, що не суперечить договору дистан-
ційного банківського обслуговування.

9.1.5. Доступ до системи Star24 надається тільки повнолітнім дієздатним фі-
зичним особам, що користуються Продуктами Банку і здійснюють їх обслугову-
вання через систему Star24 особисто. Дистанційне банківське обслуговування 
за довіреністю не здійснюється.

9.1.6.Банк підключає Позичальника до системи Star24 з дати отримання По-
зичальником Особистого ключа та Особистого пароля у порядку, встановлено-
му Договором, у т.ч. Інструкціями.

9.1.7. Сторони домовились, що обслуговування в системі Star24 для цілей 
цих Правил здійснюється з використанням Особистого ключа та Особистого па-
роля. 

9.1.8. Позичальникам, яким до дати оформлення Кредитного договору не бу-
ло надано доступ до системи Star24 на підставі раніше укладеного з Банком до-
говору 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 звертається до Контакт-цен-
тру для отримання інформації щодо порядку отримання нового Особистого 
ключа. При цьому, чинним вважається Особистий ключ, наданий Банком По-
зичальнику останнім.

9.1.9. З метою надсилання Позичальнику Особистого пароля для першого 
входу до системи Star 24, в тому числі і після його зміни, Банк використовує 
персональний номер мобільного телефону, що зазначений Позичальником в 
Кредитному договорі та/або в іншому письмовому документі, наданому Банку (в 
анкеті, що оформлюється Позичальником при зверненні до Банку для отриман-
ня кредиту та/або в анкеті, що оформляється Позичальником в рамках інденти-
фікації/реідентифікації згідно внутрішніх процедур Банку).  

 Позичальник підтверджує, що такий номер є персональним та безпечним 
для отримання повідомлень, що містять у собі конфіденційну інформацію. 

У разі необхідності заміни персонального номеру мобільного телефону на 
інший або у випадку, якщо такий номер мобільного телефону не був зазначе-
ний у Кредитному договорі, Позичальник має звернутись до Контакт-центру для 

отримання інформації щодо порядку заміни або встановлення(надання) персо-
нального номеру мобільного телефону. 

9.1.10. Позичальник оплачує надані Банком за допомогою системи Star24 по-
слуги за Договором у розмірі згідно з Тарифами Банку, що діють у відповідності 
до умов (порядку), встановлених Договором. 

9.1.11. Обслуговування Продуктів Банку за допомогою системи Star24 перед-
бачає направлення Позичальником до Банку інформаційних запитів щодо про-
ведених операцій, їх обробку Банком та отримання Позичальником інформації 
за Продуктами Банку відповідно до Договору.

9.1.12. Інформаційні запити до Банку, що формуються Позичальником із ви-
користанням системи Star24, повинні містити усі обов’язкові реквізити, що ви-
значені вимогами Договору, зокрема Інструкцій,  та законодавства. Інформа-
ційні запити до Банку, які не містять необхідних реквізитів, передбачених Дого-
вором та/або законодавством, Банком не розглядаються та в обробку не при-
ймаються. 

9.1.13. Сторони визнають достатнім та безпечним метод захисту каналів пе-
редачі даних за допомогою системи Star24 та приймає на себе ризики викорис-
тання вказаного методу захисту, що підтверджується підписом Позичальника 
під цим Договором. 

9.1.14. Своїм підписом під Кредитним договором або відповідним докумен-
том Позичальник визнає та приймає на себе ризики користування системою 
Star24 із застосуванням Особистого ключа та Особистого пароля, передбачених 
цими Правилами, та забезпечує особисте використання та запобігання їх вико-
ристанню третіми особами.

9.1.15. Сторони визнають як єдину шкалу часу при роботі з системою Star24 
київський час. Контрольним є час системних годинників апаратних засобів Бан-
ку.

9.1.16. У випадках компрометації, несанкціонованого доступу, втрати, викра-
дання засобів ідентифікації та аутентифікації та/або персонального номеру мо-
більного телефону або в разі виникнення такої підозри чи загрози Позичаль-
ник негайно припиняє використання системи Star24, вживає термінових захо-
дів щодо блокування скомпрометованих засобів ідентифікації та аутентифікації 
чи персонального номеру мобільного телефону та негайно повідомляє про це 
Контакт-центр будь-яким зручним способом, а також Банк у найкоротший тер-
мін — письмово.

9.1.17. У випадках компрометації, несанкціонованого доступу, втрати, викра-
дання засобів ідентифікації та аутентифікації та/або персонального номеру мо-
більного телефону, зазначеного в Договорі (Кредитному договорі або у відпо-
відному документі), або в разі виникнення такої підозри чи загрози Банк негай-
но припиняє проведення обслуговування Позичальника в системі Star24, вжи-
ває термінових заходів щодо блокування скомпрометованих засобів ідентифі-
кації та аутентифікації та повідомляє про це Позичальника будь-яким зручним 
способом. 

9.1.18. Після повідомлення Позичальником Контакт-центру про випадок (або 
виникнення підозри чи загрози) компрометації, несанкціонованого доступу, 
втрати, викрадання засобів ідентифікації та аутентифікації та/або персонально-
го номеру мобільного телефону Банк протягом 2-х годин вживає всіх необхід-
них заходів для повного блокування засобів ідентифікації та аутентифікації По-
зичальника. До моменту блокування засобів ідентифікації та аутентифікації, в 
тому числі протягом часу, необхідного для повного блокування засобів іденти-
фікації та аутентифікації, Банк не несе відповідальності за дії Позичальника, що 
здійснені в системі Star24 з використанням засобів ідентифікації та аутентифі-
кації Позичальника.

9.2. Права та обов’язки Сторін за Договорами типу Б при обслуговуванні в 
системі  Star24

9.2.1. Банк має право:
9.2.1.1. Здійснювати обслуговування Позичальника в системі Star24 відпо-

відно до Договору, в тому числі Інструкцій, та вимог законодавства.
9.2.1.2. Запроваджувати нові програмно-технічні та технологічні засоби з ме-

тою поліпшення функціонування системи Star24.
9.2.1.3. Здійснювати постійне блокування Особистого пароля та Особистого 

ключа за власною ініціативою та за ініціативою Позичальника у порядку, вста-
новленому Договором, у тому числі Інструкціями. 

9.2.1.4. Надсилати повідомлення, та/або надавати інформацію Позичальни-
ку з питань обслуговування Позичальника в системі Star24, в тому числі конфі-
денційну інформацію та інформацію, що містить банківську таємницю, за те-
лефоном,  що зазначений в Кредитному договорі та/або наданий Позичальни-
ком 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 згідно внутрішніх проце-
дур Банку та/або в заяві на зміну засобу ідентифікації або при оформленні від-
повідного запиту в банкоматі Банку, або в іншому договорі/заяві Позичальника, 
що дає Позичальнику право користуватися послугами Банку за допомогою сис-
теми Star24)  та зафіксованим в системі Банку.  

9.2.2. Банк зобов’язаний:
9.2.2.1. Надавати консультації Позичальнику з приводу обслуговування По-

зичальника та роботи в системі Star24 за телефоном, вказаним на сайті Банку.
9.2.2.2. Підключити Позичальника до системи Star24, здійснювати обслуго-

вування Позичальника за допомогою системи Star24 та передати йому Особис-
тий ключ та Особистий пароль у порядку, визначеному Договором.

9.2.2.3.Надсилати SMS-повідомлення Позичальнику, що містять Особистий 
пароль, на персональний номер мобільного телефону Позичальника.

9.2.2.4. Обробляти за допомогою засобів системи Star24 інформаційні запи-
ти Позичальника та виконувати їх за умови дотримання Позичальником правил 
оформлення і передачі таких запитів, а також процедури їх захисту шляхом ви-
користання засобів ідентифікації та аутентифікації.

9.2.2.5. За зверненням Позичальника будь-яким можливим способом, впро-
вадженим в системі Star24 та передбаченим Інструкціями, здійснювати постій-
не блокування (без можливості поновлення) діючих Особистого ключа та Осо-
бистого пароля.

9.2.2.6.У разі звернення Позичальником до Банку щодо заміни засобів іден-
тифікації та аутентифікації, у порядку, передбаченому Договором, виконати на-
ступні дії відповідно до такої заяви:

• згенерувати та забезпечити Позичальника новими засобами ідентифікації 
та аутентифікації та/або

• внести зміни до системи Star24 та надсилати  інформаційні повідомлення, 
на персональний номер мобільного телефону. 

Забезпечення Позичальника новим Особистим ключем можливе лише у ра-
зі здійснення постійного (без можливості поновлення) блокування Банком або 
Позичальником існуючого Особистого ключа.

9.2.2.7.Інформувати Позичальника про внесення змін до Інструкцій та/або 
зміну режиму роботи в системі Star24 згідно з умовами Договору.

9.2.3. Позичальник має право:
9.2.3.1. Отримувати послуги у межах можливостей системи Star24 відповід-

но до умов Договору. 
9.2.3.2. Отримати Особистий ключ в порядку, передбаченому Договором.
9.2.3.3.  У разі необхідності ініціювати постійне, без можливості поновлен-

ня, блокування Особистого пароля та/або Особистого ключа усіма можливими 
способами, впровадженими в системі Star24 та передбаченими Інструкціями.

9.2.3.4.У разі блокування Особистого ключа або Особистого пароля отрима-
ти новий Особистий ключ та/або пароль у порядку, передбаченому Договором.

9.2.3.5.Припиняти дію існуючих послуг, що надаються за допомогою систе-
ми Star24, шляхом підписання між Сторонами додаткової угоди щодо внесен-
ня змін до Договору у відділенні Банку, в якому Позичальником було укладе-
но Договір.

9.2.3.6. Здійснювати зміну персонального номеру мобільного телефону По-
зичальника на новий у порядку, передбаченому Договором.

9.2.4. Позичальник зобов’язаний:
9.2.4.1.Дотримуватись усіх технічних, організаційних, правових та інших ви-

мог, встановлених Банком щодо роботи з системою Star24 відповідно до цього 
Договору, Інструкцій та вимог законодавства.

9.2.4.2. При використанні системи Star24 Позичальник зобов’язується вико-
нувати вимоги та рекомендації Банку з питань інформаційної безпеки, що на-
ведені в Інструкціях.

Забезпечити збереження засобів ідентифікації та аутентифікації в системі 
Star24 таким чином, щоб виключити розголошення інформації та їх викорис-
тання третіми особами. Не передавати та не розголошувати Особистий ключ та 
Особистий пароль іншим особам, відповідати за їх зберігання та використання.

Заключні положення Правил
Ці Правила застосовуються/використовуються виключно у випадку укладен-

ня між Банком та Позичальником Кредитного договору та разом з Кредитним 
договором встановлюють договірні умови кредитування Банком Позичальника 
та розрахунково-касового обслуговування Карткового рахунку Позичальника. 
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оголошення
Правила є загальнодоступними, розміщуються на сайті Банку www.

my.ukrsibbank.com, а також на дошках об’яв у відділеннях Банку, та надруковані 
в газеті «Урядовий кур’єр» або в іншому офіційному виданні. Ці Правила не під-
лягають додатковому підписанню та/або візуванню Сторонами, екземпляр Пра-
вил видається Позичальнику за його вимогою, при цьому цей екземпляр не під-
писується Сторонами. Підписуючи Договір, Позичальник підтверджує, що до 
його підписання він ознайомився зі змістом цих Правил, повністю їх розуміє та 
погоджується з їх умовами. Правила розроблені на невизначений строк та наби-
рають чинності з моменту їх опублікування в газеті «Урядовий кур’єр».

  Внесення змін до Договору здійснюється відповідно до законодавства Укра-
їни, якщо умовами Договору та /або Правилами не передбачено інший порядок. 

 Правила можуть бути скасовані або до них можуть бути внесені зміни, про 
що Банк повідомляє шляхом опублікування в газеті «Урядовий кур’єр» або в 
іншому офіційному виданні або розміщення на офіційному сайті Банку www.
my.ukrsibbank.com або на інформаційних дошках у відділеннях Банку. У пові-
домленні про зміни до Правил або про викладення Правил у новій редакції за-
значаються  Дата публікації змін до Правил та Дата початку дії змін до Правил.

Зміни до Правил набирають чинності:
а) з Дати початку дії змін до Правил, вказаної у повідомленні, якщо такі змі-

ни не погіршують умови обслуговування Позичальника (зокрема, зміни до Пра-
вил не призводять до додаткових витрат Позичальника, не збільшують його від-
повідальності, спрямовані на захист його прав або інтересів, підвищення безпе-
ки здійснення операцій або передачі інформації за Договором) та/або якщо змі-
ни до Правил передбачають надання нової послуги/сервісу та Позичальник ба-
жає отримати таку послугу/сервіс, та/або якщо такі зміни зумовлені вимогами 
законодавства України;

б) з Дати початку дії змін до Правил, але не раніше, ніж через 14 (чотирнад-
цять) календарних днів з Дати публікації змін до Правил, вказаної у повідомлен-
ні, — у всіх інших випадках.

Укладаючи Договір, Позичальник погоджується з порядком зміни умов цих 
Правил та/або Договору, який викладено у цьому пункті, а також підтверджує, 
що зміни, внесені до Правил відповідно до цього пункту, не потребують укла-
дення Сторонами окремої додаткової угоди та стають невід’ємною частиною 
Договору після набрання ними чинності. 

У разі незгоди зі змінами до Правил Позичальник зобов’язаний письмово по-
відомити про це Банк, для вирішення питання про розірвання Договору. Прове-
дення операцій згідно з Договором, після вступу в силу змін до Правил, підтвер-
джує згоду Позичальника зі змінами до Правил.

У випадку скасування Правил, вони продовжують регулювати відносини між 
Банком та Позичальниками, з якими було укладено Договір, і діють для кожно-
го з них у останній редакції, що була чинна перед скасуванням, до повного вико-
нання всіх зобов’язань за Договором між Банком та Позичальником».

Банк має право на підставі ст. 512 Цивільного кодексу України передати свої 
права за Договором іншій особі. У випадку передачі Банком своїх прав за До-
говором іншій особі до наступних правовідносин між сторонами застосовува-
тимуться Правила у редакції, що існувала на дату передачі Банком своїх прав 
за Договором. 

Заступник Голови Правління АТ «УкрСиббанк» -
Начальник Юридичного департаменту С.М. Панов

ІІ. ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) ВІДКРИТТЯ ТА КОМПЛЕКСНОГО РОЗРАХУН-
КОВО-КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 
В АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в газеті «Голос України», № 164 (4164) від 
14.09.2007 р., з усіма наступними змінами та доповненнями, шляхом викладен-
ня їх у новій редакції:

ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ)
ВІДКРИТТЯ ТА КОМПЛЕКСНОГО РОЗРАХУНКОВО-  

КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ  
В АТ «УКРСИББАНК»

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВИЛ
Ці «Правила (договірні умови) відкриття та комплексного розрахунково-ка-

сового обслуговування банківських рахунків фізичних осіб в АТ «УкрСиббанк» 
(за текстом іменуються — Правила) є пропозицією до укладення договору на 
відкриття та розрахунково-касове обслуговування рахунків (карткових, накопи-
чувальних, вкладних) в АТ «УкрСиббанк» на умовах, що встановлені Банком, і 
застосовуються для врегулювання відносин за укладеними між Банком та Клі-
єнтами договорами:

— у випадку, якщо такий договір містить посилання на ці Правила, або
— у випадку, якщо такий договір був укладений на умовах Типових правил 

проведення операцій за поточними (картковими) рахунками, відкритими для фі-
зичних осіб АТ «УкрСиббанк», опублікованих в газеті «Голос України» № 164 
(4164) від 14.09.2007 р. зі змінами («Голос України» № 98 (4848) від 01.06.2010 
р.) та іншими змінами, внесеними згідно з умовами Договору, або

— у випадку, якщо такий договір був укладений на умовах Правил (договір-
них умов) комплексного розрахунково-касового обслуговування фізичних осіб 
— клієнтів АТ «УкрСиббанк», оприлюднених у газеті «Голос України» №45 (4795) 
від 13.03.2010 з усіма наступними змінами, при цьому ці Правила застосову-
ються тільки в частині обслуговування накопичувальних Рахунків та карткових 
Рахунків, або

— у випадку переведення договору на ці Правила в порядку, встановленому 
цими Правилами, зокрема надання Згоди на переведення на Правила.

Правила не застосовуються до врегулювання відносин за будь-якими інши-
ми договорами, стороною яких є АТ «УкрСиббанк», у тому числі до будь-яких 
інших договорів на відкриття та розрахунково-касове обслуговування банків-
ських рахунків, окрім зазначених вище.

Ці Правила встановлюють для Клієнтів — фізичних осіб порядок відкриття, 
обслуговування, закриття Рахунків, порядок надання та використання карток, 
умови розміщення та обслуговування вкладів (депозитів), порядок встановлен-
ня та зміни Тарифів, визначають умови та порядок надання та погашення овер-
драфту за картковим Рахунком, встановлюють порядок використання Рахунків 
та проведення операцій за Рахунками у відділеннях Банку, за допомогою при-
строїв самообслуговування (банкоматів) та системи Star24 — на умовах, визна-
чених Тарифами Банку та Договором.

Ці Правила є обов’язковими для виконання всіма Сторонами Договору: як 
Банком, так і Клієнтом.

ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ:
(наведені в алфавітному порядку)

«3D Secure» — технологія, яка забезпечує максимальний рівень безпеки про-
ведення операцій з використанням картки в Інтернеті;

«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 (на смузі для підпи-
су) і використовується як додатковий захист від підробки картки. Номер CVC2 
або CVV2 є підписом Клієнта та прирівнюється до ПІН при оплаті товарів та по-
слуг у мережі Інтернет;

«DCC (Dynamic Currency Conversion)» — послуга миттєвої конвертації валю-
ти: проведення за кордоном операції у валюті країни-емітента картки (для Укра-
їни — це гривня);

«StarContact» — цілодобова служба клієнтської підтримки Банку. Звернення 
до служби можливе за телефонами: 729 (безкоштовно з мобільних телефонів), 
0-800-505-800 (безкоштовно з телефонів на території України), 380-44-590-06-
75 (для міжнародних дзвінків). З метою поліпшення обслуговування всі розмо-
ви з представниками Банку через StarContact можуть бути записані;

«StarSMS» (SMS-інформування) — послуга, що надає можливість Клієнту/
Держателю на умовах Договору оперативно у вигляді інформаційних повідо-
млень, на свій мобільний телефон отримувати інформацію про операції з вико-
ристанням платіжної картки та обмежену кількість інформаційних повідомлень 
про операції за картковим Рахунком без використання платіжної картки;

«StarSMS+» (SMS-інформування) — послуга, яка передбачає інформування, 
що надається в рамках «StarSMS», та розширений набір інформаційних повідо-
млень  у залежності від обраного Тарифного плану про операції за Рахунком/-
ами без використання платіжної картки.

«автоматичний ліміт овердрафту» — овердрафт, що може бути наданий Клі-
єнту Банком на підставі Договору-анкети. Сума автоматичного овердрафту фік-
сована та зазначається в Договорі-анкеті й Тарифах Банку. У разі зміни суми ав-
томатичного овердрафту подальше його обслуговування здійснюється на умо-
вах, що передбачені Договором для індивідуального овердрафту, починаючи з 
дня такої зміни; 

«авторизація» (під час використання картки) — процедура отримання дозво-
лу на проведення операції із застосуванням картки;

«анулювання ліміту овердрафту» — припинення дії ліміту овердрафту та/або 
встановлення розміру ліміту овердрафту рівним нулю;

«Банк» — АТ «УкрСиббанк»;
«банкомат» (банківський автомат самообслуговування StarExpress, у т.ч. ін-

формаційно-платіжний термінал StarBox) — програмно-технічний комплекс, 

що дає змогу Держателю здійснити самообслуговування за операціями згідно з 
функціональними можливостями цього комплексу;

«виписка» — звіт/підтвердження руху коштів на Рахунку за проведеними 
операціями, у тому числі з використанням картки, та стан Рахунку, який нада-
ється Банком на вимогу Клієнта;

«витратний ліміт» — сума коштів у валюті Рахунку, у межах якої Клієнту та/
або Держателю дозволяється здійснення певної витратної операції. Витратний 
ліміт за Рахунком розраховується як різниця між залишком коштів (включаю-
чи доступний ліміт овердрафту), що обліковуються на Рахунку, та сумою забло-
кованих, але не списаних коштів, а також сумою комісії за проведення такої ви-
тратної операції;

«Вклад» — грошові кошти, що розміщуються Клієнтом на Вкладному рахун-
ку в Банку відповідно до умов Заяви на відкриття Вкладного рахунку та Правил;

«вкладний Рахунок» — вкладний рахунок, що відкривається Банком Вклад-
нику для розміщення Вкладу;

«Група BNP Paribas Group»  —  юридична особа «BNP Paribas S.A.», створена 
та діюча за законодавством Франції та зареєстрована в Торговому реєстрі ком-
паній Франції (Париж) під номером 662042449, а також її члени, зокрема юри-
дичні особи (включаючи їх  філії та структурні підрозділи), в яких  BNP Paribas 
S.A. є акціонером (учасником) та/або які прямо або  опосередковано контролю-
ються  «BNP Paribas S.A.» через володіння акціями або частками у статутних ка-
піталах незалежно від фактичного розміру частки та/або шляхом  договірного 
або фактичного контролю. 

«Дата виплати» — дата, на яку Банк повинен виплатити Клієнту проценти 
за Вкладом;

«Дата внесення» — дата, на яку Клієнт розміщує грошові кошти на Вклад-
ному рахунку;

«Дата повернення» — дата, на яку Банк повинен повернути Клієнту грошові 
кошти, розміщені на Вкладному рахунку;

«Дата початку дії змін до Правил» — це дата, що вказана в повідомленні про 
зміни до Правил та з якої зміни до Правил набирають чинності у випадках, ви-
значених підпунктом а) пункту 11.2 Правил;

«Дата публікації змін до Правил» — це дата публікації в газеті «Голос 
України» чи іншому офіційному друкованому виданні, або на сайті www.
my.ukrsibbank.com, або на інформаційних дошках у відділеннях Банку, або у ви-
писках з Рахунку. Конкретна Дата публікації змін до Правил зазначається в по-
відомленні про зміни до Правил;

«ДБО» — дистанційне банківське обслуговування Продуктів Банку  в системі 
Star24, а також засобами StarContact;

«Держатель» — Клієнт або інша фізична особа, яка на законних підставах 
використовує картку (основну та/або додаткову);

«довірена особа Клієнта» — фізична особа, якій Клієнт довірив виконання 
операцій за рахунок частини або всіх коштів, що обліковуються на його Рахун-
ках, а також здійснення операцій, що не суперечать законодавству та умовам 
Договору, шляхом надання довіреності, оформленої згідно з вимогами законо-
давства та умовами Договору. Довірена особа одночасно може бути Держате-
лем додаткової картки;

«Договір» — договір щодо відкриття та обслуговування Рахунку/Рахунків, 
укладений між Банком та Клієнтом на умовах цих Правил (у тому числі, якщо 
договір було переведено на ці Правила шляхом укладення Згоди на переведен-
ня на ці Правила) з усіма додатками, у т.ч. Заявами на відкриття Вкладного ра-
хунку, Тарифами, Інструкціями, додатковими угодами, укладеними до Догово-
ру, а також ці Правила;

«Договір-анкета» — укладений між Банком та Клієнтом на умовах цих Пра-
вил «Договір-анкета про відкриття та комплексне розрахунково-касове обслу-
говування банківських рахунків фізичної особи (з Правилами)» без додатків, 
або «Договір-анкета про відкриття банківського карткового рахунку та обслу-
говування платіжної картки (з Правилами)» без додатків, або «Договір-анкета 
комплексного розрахунково-касового обслуговування (з Правилами)» без до-
датків. Cторони домовились, що  підписання Договору-анкети з боку Банку мо-
же бути вчинене як власноручно уповноваженими особами Банку, так і шляхом 
використання аналогу власноручного підпису уповноваженої особи Банку, що 
наведений нижче:

Заступник Голови Правління АТ «УкрСиббанк»   Лежнін К.П.

«додаткова картка» — картка, що випускається додатково до основної карт-
ки. Може бути випущена на ім’я Клієнта або іншої особи за ініціативою Клієн-
та. Операції, проведені з використанням додаткових карток, відображаються за 
картковим Рахунком Клієнта;

«електронний документ» — електронний аналог розрахункового або іншо-
го документа, представлений у форматі, придатному для відповідних програм-
них ресурсів, за допомогою яких створюється електронний документ; може бу-
ти сформований, переданий, збережений і відтворений електронними засоба-
ми у візуальну форму;

«законодавство» — чинне законодавство України, у т.ч. нормативно-правові 
акти органів виконавчої влади та Національного банку України;

«Законодавство з принципом екстратериторіальності» —  нормативно пра-
вові акти США, Європейського Союзу та інших країн світу, а також розпо-
рядчі документи ООН та/або інших міжнародних організацій, рішення яких є 
обов’язковими для виконання на території України та/або на території Франції 
та/або на території країн присутності компаній BNP Paribas Group (перелік країн, 
де присутня  BNP Paribas Group, розміщено на сайті  https://ukrsibbank.com), по-
літики та правила Групи BNP Paribas Group, в тому числі направлені на впрова-
дження нормативно-правових актів, вказаних в цьому визначенні.

«Зарплатний картковий рахунок» — картковий рахунок, що відкритий Клієн-
ту та обслуговується в Банку в рамках зарплатного проекту та з якого в рамках 
продукту «Кредитна картка з пільговим періодом» відбувається договірне спи-
сання суми обов’язкового мінімального платежу у строки та на умовах, визна-
чених цими Правилами;

 «Зарплатний рахунок» — картковий рахунок, що відкритий Клієнту та обслу-
говується в Банку в рамках зарплатного проекту; 

«зарплатні проекти» — цільові проекти, у рамках яких здійснюється зараху-
вання на карткові Рахунки заробітної плати та інших виплат співробітникам Бан-
ку або співробітникам Підприємств, з якими укладена угода про обслуговуван-
ня такого проекту; 

«засоби ідентифікації та аутентифікації» включають: 
• «Особистий ключ» — унікальний цифровий ідентифікатор (логін) Клієнта, 

що друкується на картці Клієнта та/або видається Банком Клієнту у відділен-
ні і використовується Клієнтом для ідентифікації. Чинним вважається Особис-
тий ключ, наданий Банком Клієнту останнім. Даний термін не є тотожним тер-
міну «Особистий ключ», що використовується у Законі України «Про електро-
нний цифровий підпис»;

• «Особистий пароль» — унікальний цифровий пароль Клієнта, що разом з 
Особистим ключем використовується для входу Клієнта в систему Star24. Осо-
бистий пароль встановлюється самостійно Клієнтом при першому вході в сис-
тему Star24 і відомий лише Клієнту. Особистий пароль для першого входу в сис-
тему Star24 надсилається Банком на персональний номер мобільного телефону 
(шляхом надсилання інформаційного повідомлення);

•  «OTP» — одноразовий пароль, що використовується Клієнтом для додат-
кового підтвердження дій у системі Star24. Сторони домовились, що застосу-
вання ОТР прирівнюється до накладення електронного підпису Клієнта на елек-
тронному документі. ОТР генерується автоматично і логічно пов’язаний з дани-
ми, що потребують підтвердження за допомогою ОТР, та надсилається Банком 
на персональний номер мобільного телефону Клієнта (шляхом надсилання ін-
формаційного повідомлення);

«Заява на відкриття вкладного Рахунку» — заява-індивідуальна угода, що 
подається Клієнтом Банку за допомогою системи Star24, та в якій містяться всі 
суттєві умови розміщення Вкладу, та яка захищена за допомогою засобів іден-
тифікації та аутентифікації;

«Заява на відкриття накопичувального Рахунку» — заява-індивідуальна уго-
да, що подається Клієнтом Банку за допомогою системи Star24, та в якій міс-
тяться умови розміщення коштів на накопичувальному Рахунку, та яка захище-
на за допомогою засобів ідентифікації та аутентифікації;

«Заява на відкриття Рахунку» — заява, що надається Клієнтом Банку та на 
підставі якої Банк відкриває Клієнтові відповідний Рахунок. Поданням Заяви на 
відкриття Рахунку також вважається укладення між Клієнтом та Банком Дого-
вору-анкети та підтвердження Клієнтом відкриття Рахунку через StarContact або 

прийняття рішення Банком про відкриття Рахунку з подальшим інформуван-
ням Клієнта про відкриття Рахунку шляхом направлення інформаційного по-
відомлення або письмового повідомлення. Заява на відкриття Рахунку є дого-
вором про відкриття Рахунку в рамках однієї пакетної пропозиції, та на неї роз-
повсюджуються всі положення Договору, зокрема положення Договору-анке-
ти та цих Правил;

«Згода на переведення на Правила» — згода Клієнта, з яким укладено до-
говір без посилання на ці Правила обслуговуватись на умовах, що викладені в 
Правилах. Згода на переведення на Правила надається Клієнтом шляхом укла-
дення додаткової угоди, та/або підписання Клієнтом іншого документу, в якому 
міститься його згода на переведення на ці Правила, та/або підтвердження Клі-
єнтом переведення на ці Правила через StarContact та/або використання Клієн-
том послуги StarContact, визначеної п. 4.3.21 Правил та/або будь якої іншої по-
слуги, передбаченої цими Правилами. 

«індивідуальний ліміт овердрафту» — овердрафт, що може бути наданий 
Банком на підставі заяви або Договору-анкети Клієнта відповідно до внутріш-
ніх процедур Банку;

«Інструкції» — Інструкції користувача системи електронного банкінгу для 
клієнтів-фізичних осіб, які розміщені в мережі Інтернет за адресою www.
my.ukrsibbank.com. Сторони погоджуються вважати Інструкції додатком до До-
говору, що становить його невід’ємну частину;

«інформаційні повідомлення» — повідомлення, що направляються Клієнту 
через операторів мобільного зв’язку у вигляді SMS-повідомлень, системи мит-
тєвого обміну повідомленнями (месенджери) або іншими каналами, визначе-
ними Банком; 

«картка» — електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установлено-
му законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використо-
вується Держателем для здійснення передбачених законодавством та Догово-
ром операцій в межах витратного ліміту. В деяких випадках картка може поєд-
нувати в собі як платіжні, так і не платіжні функції, наприклад, використовува-
тись як студентський квиток тощо. Така можливість зазначається у Тарифному 
плані, в рамках якого випускається та обслуговується картка;

«картковий Рахунок» — поточний (картковий) Рахунок, відкритий Клієнту в 
рамках Договору. Розпорядження таким Рахунком може здійснюватися як за 
допомогою картки, так і шляхом подання Клієнтом розрахункових документів. 
На картковому Рахунку обліковуються, зокрема, операції за карткою, здійсне-
ні Держателем;

«Клієнт» — фізична особа, яка виявила бажання скористатись послугами 
Банку щодо відкриття та обслуговування Рахунків у межах укладеного між та-
кою особою і Банком Договору;

«ліміти» — ліміти на проведення операцій за Рахунком — граничні розмі-
ри грошових коштів, що можуть бути переказані Клієнтом з Рахунків, та кіль-
кість таких переказів. Ліміти встановлюються та затверджуються Банком і 
розміщуються для інформування Клієнтів на сайті Банку за адресою www.
my.ukrsibbank.com;

«МВР» — міжнародний валютний ринок;
«МВРУ» — міжбанківський валютний ринок України;
«МПС» (Міжнародна платіжна система) — платіжні системи «Visa Inc.» та/

або «MasterCard  Worldwide» тощо, діяльність яких здійснюється на території 
двох і більше країн; 

«накопичувальний Рахунок» — поточний рахунок, що відкритий Клієнту в 
рамках Тарифного пакету на підставі Договору та який використовується згід-
но з режимом Рахунку, встановленим законодавством та Договором для нако-
пичення грошових коштів;

«національна валюта» — національна валюта України;
«НБУ» — Національний банк України;
«несанкціонована заборгованість»/«несанкціонований овердрафт» — забор-

гованість Клієнта перед Банком, яка виникла внаслідок перевищення витратно-
го ліміту та яка не обумовлена Договором і не є прогнозованою в розмірі та за 
часом виникнення;

«обов’язковий мінімальний платіж» — частина кредитної заборгованості Клі-
єнта за картковим Рахунком, яку Клієнт повинен погасити у разі використання 
ліміту овердрафту. 

Сума такого платежу розраховується наприкінці останнього робочого дня 
кожного місяця та включає проценти, нараховані на суму використаного ліміту 
овердрафту, комісії (нараховані та не сплачені на дату розрахунку обов’язкового 
мінімального платежу) за обслуговування/використання овердрафту згідно з 
Договором-анкетою/Тарифами, а також 10% використаного індивідуального 
ліміту овердрафту (100% — для автоматичного ліміту овердрафту), якщо інше 
не вказано у відповідній заяві на встановлення/зміну ліміту овердрафту;

«обслуговуюче відділення» — відділення, в якому обслуговується Рахунок(-
ки) Клієнта;

«овердрафт/кредит» — короткостроковий кредит, що може надаватися 
Банком Клієнту за умови, що це передбачено відповідним Тарифним планом, 
у межах встановленої Договором суми (ліміт овердрафту/ліміт кредитування) 
шляхом забезпечення можливості проведення Клієнтом операцій понад зали-
шок власних коштів Клієнта на картковому Рахунку. В цих Правилах та/або До-
говорі та в інших документах, які використовуються під час відкриття картково-
го Рахунку та обслуговування картки, може вживатися термін «овердрафт» та/
або «кредит» в якості узагальнюючого поняття. Під термінами «овердрафт» та 
«кредит» мається на увазі автоматичний та/або індивідуальний овердрафт/кре-
дит, якщо інше не зазначено за текстом Договору;

«пакетна пропозиція» — комплекс продуктів та послуг, що надаються Клі-
єнту в рамках одного Договору та обслуговуються на відповідному Тарифно-
му плані. Пакетна пропозиція в залежності від обраного Тарифного плану та ба-
жання Клієнта може включати в себе відкриття та обслуговування Рахунків, по-
слуги StarSMS/StarSMS+, «Постійне доручення», доступ до системи Star24, ін-
ші послуги, перелік та вартість яких вказана у Тарифах Банку для кожного Про-
дукту Банку;

«періодична комісія» — комісія за надані послуги/розрахунково-касове об-
слуговування Клієнта, яку Клієнт сплачує відповідно до чинних Тарифів у визна-
чений термін за певний період обслуговування (щорічно або щомісяця);

«персональний номер мобільного телефону» — номер мобільного телефо-
ну Клієнта, що вказаний Клієнтом у Договорі-анкеті або у заяві на встановлен-
ня/зміну засобів ідентифікації або вказаний Клієнтом шляхом оформлення за-
питу про повідомлення/на зміну номеру у банкоматах Банку в порядку, визначе-
ному в Правилах. Чинним вважається персональний номер мобільного телефо-
ну, наданий Клієнтом останнім;

«Письмове Повідомлення» — це письмове повідомлення Клієнту про вста-
новлення, збільшення, зменшення, анулювання ліміту овердрафту або про при-
пинення надання овердрафту згідно з п. 2.6. Правил, яке направляється Банком 
за адресою, що визначена Клієнтом як адреса для листування за Договором або 
за іншою адресою, яку Клієнт повідомив Банку при її зміні. Сторони домовились 
про використання у Письмових Повідомленнях наступного аналогу власноруч-
ного підпису уповноваженої особи Банку:

Заступник Голови Правління АТ «УкрСиббанк»   Лежнін К.П.
«Підприємство» — суб’єкт господарювання, який є працедавцем Клієнта та 

який здійснює зарахування заробітної плати та інших виплат своїм співробітни-
кам на карткові Рахунки, що відкриті в межах зарплатних проектів;

«ПІН» — персональний ідентифікаційний номер — код, відомий лише Дер-
жателю і потрібний для його ідентифікації під час здійснення операцій з вико-
ристанням картки;

«плата за користування овердрафтом» — проценти за користуван-
ня овердрафтом(-ами) та/або комісії за видачу та/або обслуговування 
овердрафту(-ів), комісії за збільшення ліміту овердрафту, інші комісії, які пе-
редбачені Тарифами;

«платіжний термінал» — електронний пристрій, призначений для ініціюван-
ня переказу з карткового Рахунку, у тому числі видачі готівки, отримання до-
відкової інформації та здійснення інших операцій згідно з його функціональ-
ними можливостями;

«послуга» та/або «послуги» — послуги Банку з розрахунково-касового об-
слуговування Клієнта за цим Договором, зокрема послуги щодо відкриття Клі-
єнту Рахунків, випуску карток та їх обслуговування, зберігання коштів Клієн-
та, здійснення розрахунково-касових операцій Клієнта за Рахунками за допомо-
гою платіжних інструментів, передбачених законодавством, у тому числі дис-
танційно;

«припинення надання овердрафту» — припинення надання овердрафту Клі-
єнту шляхом анулювання ліміту овердрафту, при цьому використана сума лімі-
ту овердрафту, що не була погашена Клієнтом, вважається простроченою за-
боргованістю; 
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оголошення
«Продукти Банку» (або «Сервіси) — послуги Банку щодо відкриття та веден-

ня поточних, у тому числі карткових, Рахунків та Вкладних рахунків Клієнта, 
а також інші послуги/набір банківських послуг, що надаються Банком Клієнту;

«прострочена заборгованість» — заборгованість Клієнта перед Банком за 
нарахованими процентами, комісіями, сумою використаного овердрафту та/
або операціями на Рахунках, яка не погашена Клієнтом у визначений Догово-
ром термін; 

«разова комісія» — комісія за одноразову послугу Банку, яку Клієнт оплачує 
відповідно до Договору; «Рахунок»/«Рахунки» — картковий Рахунок та/або на-
копичувальний Рахунок та/або вкладний Рахунок, відкриті Клієнту на умовах та 
в порядку, визначених Договором;

«система Star24» (або «СДБО») — комплексна система дистанційного обслу-
говування Банку за допомогою доступу через канали зв’язку, зокрема мережі 
Інтернет, мобільного телефону тощо, призначена для управління, отримання ін-
формації щодо Продуктів Банку Клієнтом та їх контролю;

«сліп» — паперовий документ, який підтверджує здійснення операції з ви-
користанням картки й містить набір даних щодо цієї операції та відбиток рек-
візитів картки;

«спірні транзакції» — транзакції, здійснення яких оскаржується Держателем 
згідно з процедурою, встановленою правилами відповідної МПС та документа-
ми Банку;

«стоп-лист» — список номерів карток, за якими заборонено проведення опе-
рацій. Залежно від правил МПС стоп-лист може бути електронним чи паперо-
вим;

«Сторони» — сторони за Договором: Банк та Клієнт;
«Тарифи» — тарифи Банку, в яких визначаються основні умови обслугову-

вання Рахунків, які затверджуються згідно з внутрішніми положеннями Банку 
та розміщуються на сайті Банку www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних 
стендах в приміщеннях установ Банку. Сторони домовились вважати Тарифи 
додатком до Договору, що становить його невід’ємну частину;

«Тарифний план» — сформований Банком за певним критерієм перелік його 
чинних Тарифів, при обранні Клієнтом якого Банк здійснює розрахунково–касо-
ве обслуговування Рахунків Клієнта за визначеними таким переліком Тарифа-
ми. Обрання Клієнтом певного Тарифного плану фіксується в Договорі-анкеті. 
Тарифний план в подальшому може бути змінений у відповідності до умов До-
говору, або шляхом підписання між Сторонами відповідної додаткової угоди до 
Договору, або шляхом оформлення іншого документу (заяви тощо);

«термінал самообслуговування» — програмно-технічний комплекс сторон-
ніх організацій, що дає можливість здійснити операції ініціювання переказу ко-
штів, внесених у готівковій формі в національній валюті України, на карткові Ра-
хунки Клієнтів Банку, а також виконати інші операції згідно з функціональними 
можливостями цього комплексу.

 «чек платіжного термінала/банкомата/термінала самообслуговування» — 
чек, який друкується платіжним терміналом/банкоматом/терміналом самооб-
слуговування та містить інформацію щодо проведеної транзакції згідно з чин-
ним законодавством та правилами МПС.

Інші терміни, що вживаються в цих Правилах та Договорі, мають значення  
і зміст відповідно до законодавства.

1. Предмет та основні умови Договору
1.1. На умовах та в порядку, що визначені цим Договором, Банк:
1.1.1. відкриває картковий та/або накопичувальний Рахунок(-и) Клієнту в на-

ціональній та/або іноземній валютах для зберігання та/або накопичення грошей 
та здійснення розрахунково-касового обслуговування Клієнта (надання послуг, 
які пов’язані з переказом коштів з/на Рахунку/ок Клієнта, видачею йому коштів 
у готівковій формі, а також із здійсненням інших розрахунково-касових опера-
цій) за допомогою платіжних інструментів, у тому числі карток, відповідно до 
умов Договору та вимог законодавства; та/або

1.1.2.  здійснює дистанційне обслуговування Продуктів Клієнта та забезпечує 
обмін технологічною та іншою інформацією між Сторонами. Обслуговування в 
системі Star24 та надання інших послуг здійснюється відповідно до Договору, в 
тому числі Інструкцій, та вимог законодавства; та/або

1.1.3. відкриває вкладний Рахунок, приймає на зберігання від Клієнта або для 
нього Вклад та зобов’язується виплачувати Клієнтові суму Вкладу та проценти 
на нього на умовах та в порядку, встановлених Договором; та/або

1.1.4. надає інші послуги та Сервіси, що передбачені Договором.
2. Основні умови Договору

2.1. На підставі Договору-анкети Банк відкриває Клієнту принаймні один 
картковий Рахунок у рамках одного Договору (після проведення ідентифікації 
Клієнта на підставі поданих ним документів) відповідно до умов законодавства 
та у разі відсутності причин для відмови у відкритті Рахунків.

Окрім Рахунка(-ів), що були зазначені у Договорі-анкеті, в рамках пакетної 
пропозиції Клієнту можуть бути відкриті інші Рахунки на підставі Заяви на від-
криття Рахунку.

У разі відкриття Рахунку на підставі Заяви на відкриття Рахунку Клієнт під-
тверджує укладення Договору в частині відкриття та обслуговування Рахунку 
шляхом здійснення дій на виконання Договору, зокрема перерахування Клієн-
том коштів з Рахунку/на Рахунок, зняття коштів готівкою з Рахунку, отриман-
ня Клієнтом виписок з Рахунку чи іншої інформації щодо стану Рахунку тощо.

Банк також забезпечує здійснення операцій за Рахунками у межах витрат-
ного ліміту. До карткового Рахунку Банк випускає та надає Клієнту та/або 
Держателю(-лям) картки та ПІН-конверти до них (у разі якщо надання ПІН-
конвертів передбачено умовами Продукту, в рамках якого випущено картку). 
Типи/класи карток, що доступні Клієнту для випуску, зазначаються у відповід-
ному Тарифному плані. Картка надається в строк, необхідний для її виготовлен-
ня та доставки, що визначений внутрішніми процедурами Банку.

2.2. Рахунки відкриваються для зберігання грошових коштів Клієнта та/або 
здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструмен-
тів, системи Star24, враховуючи режим використання таких Рахунків та пере-
лік послуг відповідно до умов Договору та вимог законодавства. Банк здійснює 
за Рахунками виключно ті видаткові та прибуткові операції, що передбачені Та-
рифним планом, який обрав Клієнт, або Тарифами Банку для відповідного Ра-
хунку.

2.3. Обслуговування карткового Рахунку:
2.3.1. Режим функціонування карткового Рахунку та використання картки 

регулюється нормами законодавства, умовами (правилами) МПС та Договором.
2.3.2. Зарахування коштів на картковий Рахунок (поповнення карткового Ра-

хунку) без використання картки виконується за номером карткового Рахунку, 
який зазначений в Договорі-анкеті або заяві на відкриття Рахунку, і може здій-
снюватися шляхом внесення готівки в касу Банку або через термінали самооб-
слуговування (з урахуванням п. 2.3.12 Правил), перерахуванням з будь-яких ра-
хунків, відкритих в Банку та/або в інших банках, за допомогою переказу коштів 
з інших Рахунків Клієнта, з рахунків інших осіб за їх дорученнями тощо. Зараху-
вання здійснюється не пізніше робочого дня, наступного за днем надходження 
грошових коштів у Банк. Зарахування на Рахунки нерезидентів здійснюється з 
урахуванням обмежень чинного законодавства.

2.3.3. Зарахування (поповнення) коштів на картковий Рахунок з використан-
ням картки виконується шляхом внесення готівки в касу Банку або в банкомат 
Банку з функцією «cash-in» (можливістю внесення готівки); шляхом перераху-
вання з картки на картку в банкоматі Банку; шляхом перерахування за допомо-
гою послуг Visa Money Transfer, Visa Fast Funds та MasterCard Money Send у бан-
коматах інших банків; іншими способами через обладнання інших банків-еква-
йерів. Перерахування за допомогою карток на території України можливе лише 
у національній валюті. Валюта зарахування повинна співпадати з валютою карт-
кового Рахунку.

Винятком є перерахування за допомогою послуг Visa Money Transfer, Visa 
Fast Funds та MasterCard Money Send: якщо перерахування здійснюється з-за 
кордону і валюта зарахування відрізняється від валюти карткового Рахунку, су-
ма зарахування конвертується у валюту Рахунку за комерційним курсом Бан-
ку, що встановлений для розрахунків за допомогою карток на день проведен-
ня операції.

Після проведення переказу відправником кошти одразу будуть доступ-
ні одержувачу для використання за допомогою картки. При цьому на картко-
вий Рахунок такі кошти будуть зараховані не пізніше наступного робочого дня 
після проведення переказу (для послуг Visa Money Transfer, Visa Fast Funds та 
MasterCard Money Send — не пізніше наступних трьох робочих днів після про-
ведення перерахування відправником). 

2.3.4. Зарахування коштів на картковий Рахунок здійснюється у відповіднос-
ті до вимог законодавства, правил МПС, умов Договору. 

2.3.5. За письмовою заявою Клієнта Банк може надати довіреним особам 
Клієнта можливість користування коштами, що знаходяться на картковому Ра-
хунку, шляхом випуску додаткових карток. 

2.3.6. Суми спірних транзакцій, з якими не згоден Клієнт, включаючи суму 
комісій за проведення таких транзакцій, повертаються Клієнту в термін, що не 
перевищує 120 календарних днів із дня прийняття Банком відповідної заяви Клі-

єнта, у разі повного врегулювання Банком питань з МПС. Повернення таких сум 
відбувається на підставі відповідної заяви Клієнта шляхом зарахування грошо-
вих коштів на картковий Рахунок Клієнта або шляхом видачі Клієнту готівко-
вих грошових коштів через касу Банку. Суми спірних транзакцій, що будуть по-
вернуті Клієнту, можуть бути більше/менше від сум, що списані по оригінальній 
транзакції, внаслідок конвертаційних різниць.

2.3.7. У випадку необхідності опротестовування спірних транзакцій в Арбі-
тражних комітетах МПС строк розгляду претензії подовжується на 60 (шістде-
сят) календарних днів.

2.3.8. Погашення заборгованості Клієнта перед Банком (у тому числі із засто-
суванням положень розділу 7 Правил щодо порядку договірного списання) по 
сплаті комісій та інших платежів, що передбачені Договором та Тарифами, від-
бувається за рахунок коштів, що надходять на картковий Рахунок Клієнта, за ра-
хунок власних коштів на Рахунку, а також за рахунок встановленого ліміту овер-
драфту (крім простроченої заборгованості за овердрафтом) у порядку, перед-
баченому Договором, у наступній черговості:

2.3.8.1. За Договорами, відповідно до яких на картковий Рахунок Клієнта не 
встановлено ліміт овердрафту:

• прострочені комісії за розрахунково-касове обслуговування; 
• нараховані до сплати і непрострочені комісії за розрахунково-касове об-

слуговування; 
• інша заборгованість за Договором, у тому числі несанкціонована заборго-

ваність (у разі її наявності).
2.3.8.2. За Договорами, відповідно до яких на картковий Рахунок Клієнта бу-

ло встановлено ліміт овердрафту до 10.06.2017 р.:
• прострочена заборгованість за овердрафтом;
• прострочені комісії за розрахунково-касове обслуговування; 
• нараховані до сплати і непрострочені комісії за розрахунково-касове об-

слуговування; 
• прострочені проценти та прострочені комісії за користування овердрафтом, 

підвищені проценти за прострочену заборгованість;
• нараховані, непрострочені проценти та комісії за користування овердраф-

том; 
• інша заборгованість за Договором, у тому числі несанкціонована заборго-

ваність (у разі її наявності). 
2.3.8.3. За Договорами, відповідно до яких на картковий Рахунок Клієнта бу-

ло встановлено ліміт овердрафту з 10.06.2017 р. (включно):
• прострочена заборгованість за овердрафтом;
• прострочені проценти за користування овердрафтом;
• нараховані до сплати і непрострочені проценти за користування овердраф-

том; 
• прострочені комісії за користування овердрафтом та підвищені проценти за 

прострочену заборгованість за овердрафтом;
• нараховані до сплати і непрострочені комісії за користування овердрафтом; 
• прострочені комісії за розрахунково-касове обслуговування; 
• нараховані до сплати і непрострочені комісії за розрахунково-касове об-

слуговування; 
• інша заборгованість за Договором, у тому числі несанкціонована заборго-

ваність (у разі її наявності).
2.3.9. За наявності розрахункових документів, які повинні бути здійснені в 

першу чергу згідно із законодавством (платежі на підставі рішення суду або до 
бюджету тощо), такі платежі виконуються Банком у першочерговому порядку.

2.3.10. Комісія, що виникає при обслуговуванні Клієнта та/або його Рахунків/
Карток та яка не пов’язана з видачею та обслуговуванням овердрафту, вважа-
ється простроченою у разі її непогашення протягом 7 (семи) днів після її нараху-
вання. За кожним з видів заборгованості спочатку здійснюється погашення за-
боргованості, що виникла раніше.

2.3.11. Особливості конвертації валюти за операціями за кордоном та корис-
тування Клієнтом послугами третіх осіб.

Якщо за картковим Рахунком операція здійснюється технічно, та/або техно-
логічно, та/або фізично за кордоном, зокрема:

— послуга/товар надається/придбавається на території України, але через 
іноземний банк або процесінговий центр (оплата авіаквитків, резерв готелів, 
оренда авто тощо), або

— послуга надається за кордоном іноземним банком або фінансовою уста-
новою/процесінговим центром (що обслуговує іноземний банкомат, магазин 
або інтернет-ресурс), зокрема з використанням послуги DCC (Dynamic Currency 
Conversion) під час отримання готівки у банкоматі чи касі, оплати товарів та по-
слуг за кордоном у торгівельній мережі або на іноземних інтернет-ресурсах то-
що,

 то сума операції, що повідомлена Клієнту під час здійснення операції (на 
екрані банкомата, термінала, на сайті, інформаційним повідомленням тощо) 
може відрізнятися (як в сторону збільшення, так і в сторону зменшення) від  су-
ми операції, що підлягає блокуванню, а потім списанню. У таких випадках фак-
тичний фінансовий розрахунок відбувається в доларах США. Клієнт надає Бан-
ку право без додаткового погодження з Клієнтом блокувати та списувати з Ра-
хунків Клієнта кошти у розмірі  перевищення суми, яка була зазначена на екрані 
банкомата, термінала, на сайті, в інформаційному повідомленні тощо. У разі як-
що сума, що була заблокована під час здійснення операції Клієнтом, перевищує 
суму операції, що підлягає списанню, Банк розблоковує таку різницю на відпо-
відному картковому Рахунку Клієнта. 

 Банк не несе відповідальності за інформацію, надану Клієнту сторонніми 
банками, фінансовими установами, магазинами та інтернет-ресурсами щодо 
кінцевої суми операції та відповідності між сумою, вказаною на чеку банкома-
та, магазину чи на інтернет-ресурсі, та сумою, яка буде заблокована і потім спи-
сана з Рахунку.

Якщо за картковим Рахунком здійснюється операція з використанням по-
слуги DCC (Dynamic Currency Conversion), то сума операції підлягає конверта-
ції в національну валюту України в порядку, встановленому іноземним банком, 
а отримана сума в національній валюті України, в свою чергу, конвертується в 
долари США за курсом МПС та виставляється Банку до блокування і потім до 
списання з Рахунку. Банк конвертує отриману суму в доларах США у валюту Ра-
хунку за власним курсом (що встановлюється Банком щоденно для обліку опе-
рацій, проведених за допомогою платіжних карток), після чого отримана сума 
блокується і потім списується з Рахунку Клієнта. 

2.3.12. Особливості поповнення карткового Рахунку в національній валюті 
України через термінали самообслуговування сторонніх організацій.

2.3.12.1. Поповнення карткового Рахунку в національній валюті України (у 
тому числі з метою погашення заборгованості за овердрафтом) через термі-
нали самообслуговування сторонніх організацій, з якими Банк уклав відповід-
ний договір, здійснюється без використання картки шляхом ініціювання пере-
казу коштів, внесених через вищезазначені термінали готівкою у національній 
валюті України.  

2.3.12.2. Для поповнення карткового Рахунку через термінали самообслуго-
вування необхідно:

— ввести номер карткового Рахунку, на який мають бути зараховані кошти;
— перевірити прізвище, ім’я та по батькові власника Рахунку, які будуть 

частково відображені на екрані термінала самообслуговування;
— внести грошові кошти та підтвердити оплату (ліміт максимальної суми по-

повнення карткового Рахунку на добу встановлюється з урахуванням обмежень 
чинного законодавства). 

Банк не несе відповідальності за коректність і достовірність вказаних плат-
ником реквізитів платежу.

2.3.12.3. За проведення операції переказу коштів через термінали самооб-
слуговування  може стягуватись комісія на користь сторонньої організації. Ко-
місія не пов’язана з наданням овердрафту. 

2.3.12.4. Зарахування коштів на картковий Рахунок, які були внесені через 
термінали самообслуговування, здійснюється протягом 3 (трьох) робочих днів, 
включаючи день внесення (якщо такий день був робочим).

2.3.12.5. У разі виникнення спірної операції при використанні термінала са-
мообслуговування необхідно звернутися за телефонами технічної підтримки 
термінала самообслуговування, які вказані на екрані термінала та на чеку, що 
друкується за результатом здійснення операції.

2.4. Обслуговування накопичувального Рахунку:
2.4.1. Обслуговування Банком накопичувального Рахунку здійснюється в 

межах отриманих Банком ліцензій НБУ, згідно з умовами Договору та відпо-
відно до законодавства. Накопичувальний Рахунок відкривається у наступно-
му порядку:

2.4.1.1. згідно з п. 2.1. Правил. Накопичувальний Рахунок, відкритий на під-
ставі Заяви на відкриття Рахунку шляхом укладення між Клієнтом та Банком До-
говору-анкети та підтвердження Клієнтом відкриття Рахунку через StarContact, 
обслуговується на умовах та тарифах пакетної пропозиції, яку Клієнт повідомив 
через StarContact; або

2.4.1.2. Клієнт подає Банку Заяву на відкриття накопичувального Рахунку за 
допомогою системи Star24 з використанням засобів ідентифікації та аутентифі-
кації. Заява на відкриття накопичувального Рахунку вважається акцептованою, 
якщо Банк на дату подання такої Заяви відкрив накопичувальний Рахунок. Після 
акцептування Банком Заяви на відкриття накопичувального Рахунку вона вва-
жається невід’ємною частиною Договору.

2.4.2. Режим функціонування накопичувального Рахунку Клієнта визначаєть-
ся Договором з усіма додатками, додатковими угодами, Тарифами, цими Пра-
вилами та законодавством.

2.4.3. Сторони домовились, що списання коштів з накопичувального Рахун-
ку відбувається виключно шляхом перерахування коштів на картковий Рахунок, 
окрім випадків, передбачених Договором.

2.4.4. У випадку, якщо Клієнтом є фізична особа-нерезидент, обслуговуван-
ня накопичувального Рахунку здійснюється відповідно до режиму, встановле-
ного законодавством для поточних рахунків фізичної особи — нерезидента, 
згідно з умовами Договору та вимогами законодавства.

2.4.5. Сторони домовились про те, що поповнення накопичувального Рахун-
ку готівковими коштами може здійснюватися лише Клієнтом. 

2.4.6. На мінімальний або фактичний залишок коштів на накопичувальному 
Рахунку Клієнта (далі — «база нарахування») Банк нараховує проценти згідно з 
умовами Договору. Розмір процентів та база нарахування визначаються Тари-
фами Банку, що містяться в Тарифному плані, на якому обслуговується Раху-
нок. Мінімальний залишок коштів визначається як найменша сума коштів, що 
обліковувалась на накопичувальному Рахунку станом на кінець операційного 
дня в будь-який робочий день за період з першого по останній робочий день 
поточного місяця. Мінімальний залишок коштів розраховується кожного міся-
ця. Загальна сума мінімальних залишків у межах Договору визначається як су-
ма мінімальних залишків на всіх накопичувальних Рахунках, відкритих у межах 
Договору. При цьому якщо накопичувальний Рахунок відкрито в іноземній ва-
люті, розрахований мінімальний залишок на такому накопичувальному Рахун-
ку перераховується в національну валюту за курсом НБУ, встановленим на дату 
розрахунку такого мінімального залишку.

2.4.7. Якщо накопичувальний Рахунок відкрито на підставі Заяви на відкрит-
тя накопичувального Рахунку, процентна ставка, що вказана у цій Заяві, діє до 
дати зміни Тарифів відповідно до Договору.

2.5. Спільні умови обслуговування накопичувального та карткового Рахунків
2.5.1. Видаткові та прибуткові операції за Рахунками Клієнта здійснюються 

Банком з дотриманням вимог законодавства, внутрішніх положень Банку та на 
підставі розрахункових документів встановлених форм з урахуванням режиму 
функціонування Рахунку, встановленого Договором та законодавством.

Якщо Рахунок відкрито на підставі Заяви на відкриття Рахунку, що подана 
шляхом укладення між Клієнтом та Банком Договору-анкети та прийняття рі-
шення Банком про відкриття Рахунку, то такий Рахунок використовується тіль-
ки для сплати комісійної винагороди Банку, що підлягає сплаті за Договором. 
Для проведення інших операцій за таким Рахунком Клієнт зобов’язаний зверну-
тись до Банку з відповідною заявою та для отримання письмового підтверджен-
ня відповідно до п. 4.3.24. цих Правил.

2.5.2. Розрахункові документи, що подаються Клієнтом до Банку, можуть бу-
ти паперовими, електронними, або надаватись у формі дистанційних розпоря-
джень за допомогою засобів ДБО та мають однакову юридичну силу. 

2.5.3. Банк здійснює подання/передавання/повернення Клієнту його касових 
та/або розрахункових документів, у тому числі електронних розрахункових до-
кументів, що підтверджують списання/зарахування коштів з/на Рахунку/Раху-
нок Клієнта, або інших документів особисто Клієнту (або довіреній особі Клієн-
та) або разом із випискою з Рахунку в день її надання Клієнту, якщо інше не пе-
редбачено умовами Договору. 

2.5.4. Розрахункові документи Клієнта приймаються протягом операційно-
го дня, тривалість якого встановлюється Банком самостійно і відображається у 
внутрішніх правилах (документах). Розрахункові документи, отримані від Клієн-
та протягом операційного часу Банку, виконуються в день отримання докумен-
тів Банком, а документи, що отримані по закінченню операційного часу, вико-
нуються наступного операційного дня, якщо інше не передбачено умовами До-
говору. 

2.5.5. За бажанням Клієнта та за наявності у Банку технічної можливості, роз-
рахункові документи, що отримані від Клієнта після операційного часу, можуть 
бути виконані Банком у той же день відповідно до Тарифів Банку.

2.5.6. Банк надає Клієнту інформацію щодо операцій, проведених за Рахун-
ком Клієнта, у вигляді виписки (в паперовій формі) з його Рахунку за першою 
вимогою Клієнта. Виписка може бути надана в електронній формі на e-mail у ра-
зі замовлення такої послуги Клієнтом (з урахуванням п. 5.6.). У виписці можуть 
не відображатися операції, здійснені у день її формування. Виписка може бути 
надана також довіреній особі Клієнта. 

2.5.7. Банк здійснює розрахунково-касове обслуговування Клієнта в межах 
витратного ліміту на Рахунку Клієнта, за яким здійснюється операція, за умо-
ви, що сума залишку коштів на відповідному Рахунку є достатньою для вико-
нання поданого Клієнтом розрахункового та/або касового документу та одно-
часної сплати Клієнтом Банку разової комісії за надання послуги, якщо остан-
ня передбачена Тарифами.

2.5.8. Будь-які обмеження Клієнта у використанні коштів на його Рахунку, у 
т.ч. арешт коштів та/або припинення операцій за Рахунком, можливі лише на 
підставах, передбачених законодавством та/або Договором.

2.5.9. Помилково зараховані на Рахунок Клієнта кошти повертаються від-
правнику або перераховуються належному отримувачу в порядку, передбаче-
ному законодавством та внутрішніми положеннями Банку.

2.5.10. У випадках звернення банків–нерезидентів, що мають кореспондент-
ські відносини з Банком та через які здійснюються фінансові операції Клієнта, 
із офіційними запитами до Банку щодо надання інформації стосовно ідентифі-
кації Клієнта, а саме: документів і відомостей, необхідних для з’ясування осо-
би Клієнта, суті його діяльності та фінансового стану тощо — та/або інформа-
ції щодо суті здійснюваної Клієнтом фінансової операції, яку обслуговує такий 
банк-нерезидент, Клієнт надає Банку право повідомити/надати банку-нерези-
денту запитувану ним інформацію та/або копії документів.

2.5.11. Приймання та/або видача готівкових коштів здійснюється протягом 
операційного дня Банку на підставі поданих Клієнтом касових документів. За 
необхідності отримання готівкових коштів у касі Банку, Клієнт до 13 (тринадця-
тої) години (за київським часом) робочого дня, що передує дню отримання ко-
штів, подає до Банку заявку на одержання готівкових коштів.

2.5.12. Банк має право затримати виконання операції та/або відмовити Клієн-
ту у виконанні операції щодо зарахування коштів на Рахунок або списання ко-
штів з Рахунку та/або у виконанні наданих Клієнтом Розрахункових та/або касо-
вих документів за цим Договором, у випадках:

а) якщо на Рахунку Клієнта недостатньо коштів для виконання поданого Клі-
єнтом Розрахункового та/або касового документу, одночасної сплати Банку Ра-
зової комісії та погашення заборгованості зі сплати Періодичної та/або Разової 
комісії у повному обсязі за наявності такої заборгованості; та/або

б) якщо запитувані Клієнтом послуги/операції не передбачені Тарифами Бан-
ку або у Банку відсутні технічні можливості щодо їх надання/проведення; та/або

в) якщо щодо операції Клієнта виникає підозра, що вона містить ознаки та-
кої, що підлягає фінансовому моніторингу відповідно до Законодавства або під-
падає під існуючі обмеження (санкції) відповідно до Законодавства та/або Зако-
нодавства з принципом екстратериторіальності; та/або

г) якщо Клієнт не надав необхідні Банку документи та/або інформацію що-
до суті фінансової операції та/або встановлення осіб, які приймають учать в її 
здійсненні та/або контрактів та інших документів за експортно-імпортною опе-
рацією; та/або

ґ) якщо Клієнт не надав необхідні Банку документи та/або інформацію для 
проведення Банком процедури уточнення інформації щодо ідентифікації та ви-
вчення Клієнта (зокрема, але не обмежуючись: інформації / документів щодо 
фінансового стану Клієнта та змісту його діяльності; проведення оцінки фінан-
сового стану Клієнта; визначення належності Клієнта (особи, яка діє від йо-
го імені) до національних або іноземних публічних діячів, діячів, що викону-
ють політичні функції в міжнародних організаціях, або пов’язаних з ними осіб; 
з’ясування місця його проживання або місця перебування чи місця тимчасового 
перебування в Україні); та / або

д) якщо на запитувані Клієнтом послуги розповсюджуються обмеження, 
встановлені  Законодавством з принципом екстратериторіальності та/або вну-
трішніми нормативними актами Банку; та/або

е) порушення Клієнтом встановленого Законодавством порядку використан-
ня коштів за Рахунком; та/або

є) в інших випадках, передбачених Законодавством та/або цим Договором.
2.5.13. Банк відмовляє Клієнту у надані послуг (проведенні операцій) та/або 

у виконанні наданих Клієнтом Розрахункових та/або касових документів за цим 
Договором у наступному порядку:
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оголошення
- у разі відмови у виконанні Паперового Розрахункового документу — шля-

хом повернення Клієнту без виконання його Розрахункового документу та/або 
касового документу, зазначивши на зворотному боці такого документу дату та 
причину повернення без виконання  (це засвідчується підписами відповідаль-
ного виконавця Банку і працівника, на якого покладено функції контролера, та 
відбитком штампа Банку).

- у разі відмови у виконанні Електронного Розрахункового документу — не-
виконання Електронного документу Банк повідомляє Клієнта засобами системи 
Star24 із зазначенням дати та причини повернення його без виконання.

Причина невиконання Розрахункового та/або касового документу зазнача-
ється з посиланням на статтю закону України та/або пункт нормативно-право-
вого акту Національного банку України, та/або пункт Договору, відповідно до 
яких Розрахунковий документ не може бути виконано, якщо це вимагається За-
конодавством.

Повернення без виконання Паперових Розрахункових та/або касових доку-
ментів Клієнта здійснюється при здійсненні ініціювання операції Клієнтом в ка-
сі Банку або одночасно з наданням Клієнту виписки з Рахунку згідно з умова-
ми цього Договору.

У разі затримання виконання операції відповідно до умов цього Договору 
Банк повідомляє Клієнта засобами системи Star24 та/або в інший спосіб.

2.5.14. Сторони погодили, що у випадку, коли Клієнтом за Договором є фі-
зична особа –нерезидент, для зарахування доходів з джерелом їх походження 
в Україні, що виплачуються такому Клієнту іншим нерезидентом у безготівко-
вій формі і підлягають оподаткуванню, Клієнт відповідно до вимог законодав-
ства України відкриває окремий поточний рахунок. Режим використання коштів 
за таким окремим поточним рахунком визначається умовами окремого догово-
ру між Банком та Клієнтом та законодавством.

2.5.15. Проценти нараховуються на мінімальний або фактичний залишок 
власних коштів на накопичувальному Рахунку Клієнта та на фактичний зали-
шок на картковому Рахунку Клієнта. При цьому залишок коштів на Рахунку у 
неробочий день вважається рівним залишку коштів у робочий день, що передує 
такому неробочому дню. Проценти нараховуються за методом «факт/факт». 
Банк сплачує Клієнту нараховані за Договором проценти шляхом капіталізації 
суми нарахованих процентів на відповідному Рахунку Клієнта в останній робо-
чий день кожного місяця, а в разі закриття Рахунків — у день ініціювання за-
криття Рахунку. Проценти розраховуються за період з останнього календарно-
го дня попереднього місяця по передостанній календарний день поточного мі-
сяця (або по день, що передує дню ініціювання закриття Рахунку включно, — у 
разі закриття Рахунку). У день ініціювання закриття Рахунку проценти нарахо-
вуються на залишок власних коштів за зазначений період без урахування міні-
мального залишку.

2.6. Умови надання, обслуговування і погашення овердрафту
2.6.1. На підставі відповідної заяви Клієнта або Договору-анкети Банк має 

право встановити/збільшити ліміт овердрафту за картковим Рахунком у грив-
ні згідно з внутрішніми положеннями Банку, якщо це передбачено відповідним 
Тарифним планом.

В рамках Договору ліміт овердрафту розуміється Сторонами як ліміт креди-
тування, що встановлюється  у вигляді відновлюваної  кредитної лінії, яка пе-
редбачає надання кредитних коштів Клієнту в рамках ліміту овердрафту (ліміту 
кредитування) траншами. Видача траншів може ініціюватися Клієнтом шляхом 
використання картки в банкоматах, електронних терміналах або іншими спосо-
бами, передбаченими чинним законодавством, а також шляхом надання дору-
чень Банку на списання кредитних коштів з карткового рахунку (без викорис-
тання картки). Зобов’язання Банку по видачі чергового траншу Клієнту є відзив-
ними і Банк має право відмовитись від видачі чергового траншу без пояснення 
причин відмови Клієнту.

Цільове призначення овердрафту — споживчі цілі. Овердрафт надається на 
наступних умовах:

2.6.1.1. Про встановлення/зміну/анулювання ліміту овердрафту Банк повідо-
мляє Клієнта шляхом: 

– направлення поштою відповідного Письмового Повідомлення або 
– надання Клієнту другого екземпляру відповідної заяви Клієнта або Догово-

ру-анкети з відмітками Банку про встановлення/зміну/анулювання ліміту овер-
драфту. 

   У Письмовому Повідомленні, або в заяві Клієнта, або в Договорі-анкеті за-
значається розмір ліміту овердрафту, дата встановлення/зміни/анулювання лі-
міту овердрафту, а у разі встановлення ліміту овердрафту — також зазначаєть-
ся розмір процентної ставки. 

2.6.1.2. Мінімальний строк користування овердрафтом становить 30 кален-
дарних днів, а максимальний — 365 (триста шістдесят п’ять) календарних днів. 
Якщо інше не передбачено Договором, овердрафт встановлюється строком на 
365 (триста шістдесят п’ять) календарних днів.

2.6.1.3. Строк користування овердрафтом визначається з дати встановлення 
ліміту овердрафту (відповідно до пп. 2.6.1.1 Правил) до дати настання однієї із 
нижчезазначених подій, що настала першою, а саме:

2.6.1.3.1. закінчення строку користування лімітом овердрафту, вказаного у 
Договорі-анкеті або у заяві про встановлення ліміту овердрафту; або

2.6.1.3.2. звільнення Клієнта з Підприємства; або
2.6.1.3.3. ініціювання розірвання угоди щодо зарплатного проекту однією зі 

сторін такої угоди; або
2.6.1.3.4. підписання відповідної додаткової угоди про розірвання угоди що-

до зарплатного проекту; або
2.6.1.3.5. закінчення 365 (трьохсот шістдесяти п’яти) календарних днів з дати 

останнього надходження коштів на картковий Рахунок; або
2.6.1.3.6. закінчення 365 (трьохсот шістдесяти п’яти) календарних днів з да-

ти встановлення ліміту овердрафту, якщо жодних надходжень на картковий Ра-
хунок не відбувалось;

2.6.1.3.7. ініціювання Клієнтом закриття карткового Рахунку, на якому вста-
новлено ліміт овердрафту або направлення Клієнтом Банку повідомлення про 
незгоду зі змінами до Договору.

Зазначене в п. 2.6.1.3.2. — 2.6.1.3.4.  не розповсюджується для Клієнтів, у 
відповідних Договорах-анкетах яких за продуктом «Кредитна картка з пільго-
вим періодом» вказаний не Зарплатний картковий рахунок Клієнта, а інший 
картковий Рахунок для договірного списання суми обов’язкового мінімально-
го платежу.

2.6.1.4. Після закінчення попереднього строку дії ліміту овердрафту Банк 
має право самостійно встановити Клієнту ліміт овердрафту на строк 365 (трис-
та шістдесят п’ять)  календарних днів, крім випадків, зазначених у п. 2.6.1.5. 
Правил.

2.6.1.5. Якщо строк дії ліміту овердрафту закінчився з настанням однієї з по-
дій, зазначеній у п. 2.6.1.3.3. або п. 2.6.1.3.4. Правил, Банк має право встано-
вити ліміт овердрафту на новий строк до дати закінчення попереднього стро-
ку користування лімітом овердрафту, встановленого згідно з п. 2.6.1.3.1. або 
п. 2.6.1.4.

2.6.1.6. Встановлення Банком ліміту овердрафту на новий строк згідно з пп. 
2.6.1.4. та 2.6.1.5. здійснюється у тому ж розмірі та з тією ж процентною став-
кою за наявності сукупних обставин:

• дотримання Клієнтом умов Договору та Правил; та
• відсутності письмового повідомлення Клієнта про бажання анулювати лі-

міт овердрафту; та
• при сплаті комісії за послугу.
При цьому останній день строку користування лімітом овердрафту вважаєть-

ся першим днем дії нового строку користування лімітом овердрафту.
2.6.2. З метою погашення заборгованості за овердрафтом Клієнт повинен 

сплатити суму не меншу ніж сума обов’язкового мінімального платежу до 25 
(включно) числа місяця, наступного за місяцем, в якому було розраховано 
обов’язковий мінімальний платіж, (актуальний час, до якого необхідно внести 
платіж, зазначається у виписці за Рахунком). Якщо зазначене число місяця при-
падає на вихідний, святковий або неробочий день, то терміном погашення вва-
жається останній робочий день, що передує такому вихідному, святковому або 
неробочому дню.

Клієнт сплачує Банку плату за користування овердрафтом згідно з Тарифа-
ми та умовами Договору.

Проценти нараховуються на суму зобов’язань Клієнта (під сумою зобов’язань 
у даному пункті розуміється сума залишку заборгованості за наданими овер-
драфтами, яка виникла на Рахунку наприкінці кожного календарного дня) з да-
ти видачі овердрафту до дати повного погашення овердрафту. Нарахування від-
бувається щомісячно, за методом «факт/360», в останній робочий день місяця 
за період з останнього календарного дня попереднього місяця по передостан-
ній календарний день поточного місяця.

2.6.3. Погашення процентів за використаний овердрафт відбувається з ура-
хуванням п. 2.3.8. 

2.6.4. У разі надання овердрафту Держатель проводить операції за картко-
вим Рахунком в межах власних коштів та встановленого Банком ліміту овер-
драфту.

2.6.5. Датою погашення (у т.ч. часткового погашення) овердрафту вважаєть-
ся день зарахування коштів на відповідний Рахунок, унаслідок чого заборгова-
ність за овердрафтом на кінець операційного дня стала меншою на суму тако-
го зарахування. 

2.6.6. Повне погашення всієї заборгованості за наданим овердрафтом та 
Плати за користування овердрафтом повинно бути здійснене Клієнтом у на-
ступному порядку:

2.6.6.1. У разі закінчення строку користування овердрафтом (у тому числі 
у випадку відмови Банком Клієнту у встановленні ліміту овердрафту на новий 
строк) або у разі анулювання ліміту овердрафту за ініціативою Банку згідно з 
умовами Договору або на підставі відповідної заяви Клієнта, що подана Клієн-
том до Банку після спливу 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати укладен-
ня Договору/встановлення ліміту овердрафту на новий строк:

• заборгованість за наданим овердрафтом та нарахованими комісіями/про-
центами за обслуговування овердрафту має бути погашена Клієнтом до дати 
анулювання ліміту овердрафту/кінця строку користування овердрафтом;

• заборгованість за комісіями та процентами за овердрафтом, що виникає 
після анулювання ліміту овердрафту/закінчення строку користування овер-
драфтом (наприклад, внаслідок нарахування процентів, що здійснюється в 
останній робочий день місяця) має бути погашена Клієнтом до 25 числа місяця, 
наступного за місяцем нарахування таких комісій/процентів.

2.6.6.2. У разі анулювання ліміту овердрафту на підставі відповідної заяви 
Клієнта, що подана Клієнтом до Банку протягом 14 (чотирнадцяти) календар-
них днів з дати укладення Договору/встановлення ліміту овердрафту на новий 
строк:

• заборгованість за наданим овердрафтом та нарахованими комісіями/про-
центами за обслуговування овердрафту має бути погашена Клієнтом не пізніше 
7 (семи) календарних днів з дати подання Клієнтом до Банку відповідної заяви 
про відмову від овердрафту (анулювання ліміту овердрафту);

• заборгованість за комісіями та процентами за овердрафтом, що виникає 
після анулювання ліміту овердрафту (наприклад, внаслідок нарахування про-
центів, що здійснюється в останній робочий день місяця) має бути погашена 
Клієнтом до 25 числа місяця, наступного за місяцем нарахування таких комі-
сій/процентів.

2.6.6.3. У разі закриття карткового Рахунку, на якому встановлено ліміт овер-
драфту, за ініціативою Клієнта заборгованість за наданим овердрафтом та на-
рахованими комісіями/процентами має бути погашена Клієнтом до подання за-
яви на закриття відповідного карткового Рахунку в порядку та строк, що зазна-
чені в Розділі 11 Правил.

2.6.6.4. В інших випадках, визначених даними Правилами та/або Договором.
2.6.7. Керуючись ст. 1056 Цивільного кодексу, Банк має право відмовитись 

від встановлення/збільшення ліміту овердрафту, передбаченого відповідною 
заявою Клієнта або Договором-анкетою, або припинити надання овердрафту у 
випадку настання будь-якої з подій, що впливає на здатність виконання Клієн-
том зобов’язань за Договором, зокрема:

а) погіршення фінансового стану Клієнта. Під погіршенням фінансового ста-
ну Клієнта Банк розуміє:

• невиконання або прострочення виконання Клієнтом грошових зобов’язань 
перед Банком, передбачених Договором, а також будь-якими іншими угодами, 
що укладені або будуть укладені в майбутньому між Банком та Клієнтом, та/або

• інші обставини, які можуть призвести до погіршення фінансового стану Клі-
єнта та/або неможливості подальшого виконання зобов’язань за Договором, та/
або

• надходження негативної інформації щодо Клієнта відповідно до п. 9.1. Пра-
вил; 

За бажанням Клієнта у відповідь на його письмовий запит Банком у строки, 
передбачені законодавством, надається інформація про джерела надходження 
до Банку негативної інформації щодо Клієнта, якщо вказана у цьому пункті Пра-
вил негативна інформація щодо Клієнта отримана з офіційних джерел, визна-
чених законодавством, зокрема з бюро кредитних історій.  

б) втрати забезпечення, погіршення стану забезпечення та/або умов його 
зберігання — у разі його надання в якості застави;

в) застосування до Клієнта обмежень права щодо розпорядження коштами 
на Рахунках у вигляді:

• арешту коштів на картковому Рахунку та/або на іншому рахунку(-ах) Клієн-
та (як у повній сумі, так і в частині), та/або

• призупинення операцій за картковим Рахунком та/або іншим рахунком Клі-
єнта, та/або

• надходження до Банку розрахункових документів на примусове списання 
всіх або частини коштів з карткового Рахунку та/або іншого рахунку Клієнта, 
та/або

• будь-яких дій державних органів, кредиторів Клієнта чи інших осіб стосов-
но обмеження права Клієнта щодо розпорядження коштами на картковому Ра-
хунку та/або іншому рахунку Клієнта.

З моменту застосування до Клієнта обмежень щодо права розпоряджання 
коштами (підпункт «в» п. 2.6.7. цих Правил) Банк направляє Клієнту Письмове 
Повідомлення про припинення надання овердрафту.

2.6.8. Сторони домовилися, що ліміт овердрафту може бути зменшений або 
анульований за ініціативою Банку в разі настання будь-якої з подій, визначених 
п. 2.6.7. цих Правил, у наступному порядку:

а) Банк направляє рекомендованим листом Письмове Повідомлення про за-
стосування Банком права зменшення або анулювання ліміту овердрафту в разі 
неусунення Клієнтом обставин, що дали підстави Банку використати таке право. 
У Письмовому Повідомленні Банк зазначає новий розмір ліміту овердрафту та 
дату зменшення або анулювання ліміту овердрафту.

б) В залежності від вимог Банку до Клієнта, викладених у Письмовому По-
відомленні, Клієнт протягом 40 (сорока) календарних днів з дати направлення 
Банком Клієнту Письмового Повідомлення зобов’язується:

— надати Банку докази усунення обставин, що дали Банку підстави для за-
стосування такого права, та/або

— зменшити заборгованість за отриманим овердрафтом до суми нового лі-
міту овердрафту, та/або

— повністю погасити заборгованість за отриманим овердрафтом.
в) У разі, якщо протягом 40 (сорока) календарних днів з дати направлен-

ня Банком Клієнту Письмового Повідомлення, Клієнт не надав до Банку дока-
зів усунення зазначених у Письмовому Повідомленні обставин, та/або не змен-
шив заборгованість за овердрафтом до суми нового ліміту овердрафту, або не 
погасив заборгованість за овердрафтом, якщо така вимога містилась у Письмо-
вому Повідомленні — Банк набуває права зменшити або анулювати ліміт овер-
драфту з дати, вказаної в Письмовому Повідомленні. У випадку зменшення лі-
міту овердрафту сума заборгованості Клієнта, що перевищує суму нового ліміту 
овердрафту, вважається обов’язковою до погашення на дату зменшення лімі-
ту овердрафту; а у разі анулювання ліміту овердрафту термін повернення овер-
драфту та внесення плати за користування овердрафтом вважається таким, що 
настав, а заборгованість Клієнта вважається обов’язковою до погашення на да-
ту анулювання ліміту овердрафту (з урахуванням положень п. 2.6.6. Правил).

2.6.9. У випадку непогашення Клієнтом заборгованості за овердрафтом або 
непогашення плати за користування овердрафтом у строки (терміни), що ви-
значені умовами Договору, ця заборгованість вважається простроченою забор-
гованістю. У разі виникнення такої простроченої заборгованості Банк має пра-
во блокувати подальше використання Клієнтом ліміту овердрафту до повно-
го її погашення.

2.6.10. На суму простроченої заборгованості за овердрафтом проценти нара-
ховуються у розмірі, встановленому згідно з Договором.

Проценти у зазначеному розмірі нараховуються щоденно на прострочену за-
боргованість за овердрафтом на кінець кожного операційного дня з дати виник-
нення прострочення до дати погашення такої заборгованості у повному обсязі. 

У разі встановлення, зміни (збільшення або зменшення), анулювання або 
відмови від встановлення ліміту овердрафту відповідні заяви Клієнта, Письмові 
Повідомлення Банку та відповідь Клієнта, у випадку її наявності, є невід’ємною 
частиною Договору.

2.6.11. Реструктуризація кредитної заборгованості  Клієнта може бути про-
ведена за публічною офертою Банку, умови якої  оприлюднюються Банком 
шляхом  опублікування публічної оферти в газеті „Урядовий кур’єр» (чи в ін-
шому офіційному виданні) або розміщення на офіційному сайті Банку www.
my.ukrsibbank.com або на інформаційних дошках у відділеннях Банку.  В такому 
випадку в публічній оферті Банку оприлюднюються умови реструктуризації кре-
дитної заборгованості, а також порядок  акцептування оферти Банка Клієнтом.

2.7. Особливості надання, обслуговування і погашення овердрафту за карт-
ковими рахунками Клієнтів, що обслуговуються в рамках продукту «Кредитна 
картка з пільговим періодом»

2.7.1. Овердрафт може надаватися в рамках продукту «Кредитна картка з 
пільговим періодом». До овердрафтів, що встановлюються згідно з цим пунк-
том, застосовуються положення пункту 2.6. Правил, якщо інше не встановлено 
або не випливає з пункту 2.7 Правил.

2.7.2. На підставі відповідної заяви Клієнта або Договору-анкети Банк має 
право надати/змінити/анулювати Клієнту ліміт овердрафту за картковим Рахун-
ком у гривні. 

Протягом строку, зазначеного у відповідній заяві Клієнта або у Договорі-ан-
кеті, Банк приймає рішення про акцептування або неакцептування клопотання 
Клієнта щодо встановлення/зміни/анулювання ліміту овердрафту, зазначеного 
у такій заяві або в Договорі-анкеті. Таке клопотання Клієнта вважається акцеп-
тованим Банком, якщо на дату, зазначену у відповідній заяві Клієнта або у Дого-
ворі-анкеті, на картковому Рахунку встановлено/змінено/анульовано ліміт овер-
драфту. Додатково Клієнт отримує відповідну інформацію про встановлення/
зміну/анулювання ліміту овердрафту на чек з банкомата Банку; та/або у випис-
ці з карткового Рахунку; та/або повідомленням на номер мобільного телефону 
Клієнта, зазначений у Договорі-анкеті, або на інший номер, який Клієнт письмо-
во повідомив Банку, — у разі підключення картки, випущеної до карткового Ра-
хунку Клієнта, до послуги StarSMS/StarSMS+. 

2.7.3. За умов, передбачених у Договорі-анкеті, першого робочого дня після 
25 числа кожного місяця Банком нараховується комісія за розрахункове обслу-
говування заборгованості за овердрафтом, якщо:

— на кінець останнього робочого дня місяця, що передує місяцю, у якому на-
раховується зазначена комісія, на картковому Рахунку Клієнта наявна заборго-
ваність за овердрафтом, та/або за нарахованими процентами за використання 
овердрафту, та/або за комісіями за користування овердрафтом; та

— сума надходжень на картковий Рахунок Клієнта за період з 1-го до 25 чис-
ла (включно) поточного місяця була меншою, ніж загальна сума заборгованос-
ті за овердрафтом (включаючи нараховані, але несплачені проценти та комі-
сії за користування овердрафтом) на кінець останнього робочого дня попере-
днього місяця. 

У випадку, якщо хоча б одна із зазначених умов відсутня, комісія за обслуго-
вування овердрафту не нараховується.

Комісія за розрахункове обслуговування заборгованості за овердрафтом на-
раховується як відсоток (у розмірі, встановленому у відповідній заяві або в До-
говорі-анкеті) від середньої суми заборгованості за овердрафтом за попере-
дній місяць. Під середньою сумою заборгованості за овердрафтом розумієть-
ся сума використаних та неповернених коштів за овердрафтом на кінець кож-
ного календарного дня, поділена на тридцять календарних днів (за методом 
«факт/30»). 

Строк оплати комісії за розрахункове обслуговування овердрафту вважаєть-
ся таким, що настав на день її нарахування. Клієнт уповноважує Банк на дого-
вірне списання суми такої комісії з карткового Рахунку Клієнта, починаючи з 
дня її нарахування. Якщо до кінця місяця (у якому була нарахована комісія) ко-
місію не буде погашено, вона буде включена до суми обов’язкового мінімаль-
ного платежу.

2.7.4. Якщо на Зарплатний картковий рахунок Клієнта не зараховується заро-
бітна плата протягом 90 (дев’яноста) календарних днів поспіль (у тому числі по 
причині закриття такого рахунку), Банк стягує з Клієнта комісію «за управління 
кредитними коштами при використанні кредиту за відсутності зарахувань заро-
бітної плати на Зарплатний рахунок Клієнта» у розмірі, передбаченому у відпо-
відному Договорі-анкеті. 

Комісія, що зазначена в абз. 1 цього пункту, нараховується Банком в остан-
ній робочий день місяця на суму заборгованості за овердрафтом на день нара-
хування. Строк оплати вказаної комісії вважається таким, що настав, починаю-
чи з дня ії нарахування. Клієнт уповноважує Банк здійснювати договірне спи-
сання суми такої комісії з карткового Рахунку Клієнта, починаючи з дня її нара-
хування. Якщо до 1 числа наступного місяця зазначена комісія не буде погаше-
на з карткового Рахунку Клієнта, вона буде включена до суми Обов’язкового мі-
німального платежу.

Комісія, про яку йде мова в цьому пункті, не нараховується:
— у разі відновлення виплати заробітної плати на Зарплатний картковий ра-

хунок Клієнта;
— у разі звільнення Клієнта з Підприємства або у разі припинення дії догово-

ру щодо обслуговування зарплатного проекту, що був укладений між Банком та 
Підприємством, та за умови, що Зарплатний картковий рахунок Клієнта не був 
закритий до настання будь-якої з вказаних подій, зазначених у цьому підпункті. 

Зазначене в цьому пункті не розповсюджується для Клієнтів, у відповідних 
Договорах-анкетах яких вказаний інший картковий Рахунок (не Зарплатний 
картковий рахунок Клієнта) для договірного списання суми обов’язкового мі-
німального платежу.

2.7.5. На суму простроченої заборгованості за овердрафтом встановлюється 
процентна ставка у розмірі 45 % (сорок п’ять процентів) річних. 

2.8. Особливості обслуговування Клієнта в системі Star24
2.8.1. Якщо це передбачено Тарифним планом, на якому обслуговується Клі-

єнт, Банк підключає Клієнта до системи Star24 з дати отримання Клієнтом Осо-
бистого ключа та Особистого пароля у порядку, встановленому Договором, у 
т.ч. Інструкціями.

2.8.2. У випадку, якщо станом на дату укладення Договору між Банком та 
Клієнтом уже укладено окремий договір дистанційного банківського обслугову-
вання, положення цього Договору щодо обслуговування в системі Star24 до та-
кого Клієнта не застосовуються.

2.8.3. Система Star24 використовується з метою здійснення Клієнтом дис-
танційного обслуговування своїх Продуктів Банку, якщо це передбачено Дого-
вором, а саме: проведення розрахунків, отримання інформації щодо своїх Про-
дуктів Банку та операцій, що здійснені за Рахунками, — а також обміну техно-
логічною та іншою інформацією між Сторонами за допомогою усіх можливих 
сервісів системи Star24, що впроваджені в Банку або будуть впроваджені в май-
бутньому, у рамках встановлених Банком лімітів. 

2.8.4. Дистанційне обслуговування Продуктів Банку за допомогою системи 
Star24, а також надання інших послуг, передбачених Договором, здійснюється 
відповідно до вимог Договору, в тому числі відповідно до Інструкцій. 

2.8.5. Доступ до системи Star24 надається тільки повнолітнім дієздатним фі-
зичним особам, що користуються Продуктами Банку і здійснюють їх обслуго-
вування через систему Star24 особисто. ДБО за довіреністю не здійснюється.

2.8.6. Сторони домовились, що обслуговування в системі Star24 здійснюєть-
ся з використанням Особистого ключа, Особистого пароля та ОТР, що є достат-
німи та безпечними. Електронні документи, що підтверджені за допомогою ОТР, 
мають рівну юридичну силу з паперовими письмовими документами та вважа-
ються такими, що підписані Клієнтом особисто.

2.8.7. З метою отримання Особистого пароля та ОТР Клієнт надає Банку пер-
сональний номер мобільного телефону, який зазначається у Договорі-анкеті 
або в іншому документі, поданому Клієнтом, та підтверджує, що такий номер є 
персональним та безпечним для отримання повідомлень, що містять у собі кон-
фіденційну інформацію. 

У разі необхідності заміни даного номеру мобільного телефону на інший або 
у випадку, якщо такий номер мобільного телефону не був зазначений у Дого-
ворі-анкеті, Клієнт:

2.8.7.1. Оформлює у банкоматах Банку запит на зміну або введення персо-
нального номеру мобільного телефону. Після оформлення такого запиту Клі-
єнт зобов’язується зателефонувати до StarContact для підтвердження такого за-
питу, у протилежному випадку номер мобільного телефону не буде збереже-
но/змінено.

У разі заміни персонального номеру мобільного телефону обов’язково змі-
нюється Особистий пароль, який автоматично генерується та надсилається 
Банком на персональний номер мобільного телефону Клієнта (шляхом надси-
лання інформаційного повідомлення); або

2.8.7.2. Подає до відділення Банку заяву про встановлення/на зміну засобів 
ідентифікації. У заяві про встановлення/на зміну засобів ідентифікації Клієнт 
вказує номер мобільного телефону, який він вважає персональним та безпеч-
ним для подальшого отримання  інформаційних повідомлень, що містять Осо-
бистий пароль або ОТР.

2.8.8. Своїм підписом під Договором-анкетою або відповідним документом 
Клієнт надає Банку безумовну та беззаперечну згоду на виконання електронних 
документів, що надсилаються Клієнтом з використанням системи Star24.

Клієнт визнає та приймає на себе ризики користування системою Star24 із 
застосуванням Особистого пароля та ОТР, передбачених цим Договором, та за-
безпечує особисте використання та запобігання їх використанню третіми осо-
бами.

2.8.9. Своїм підписом під Договором-анкетою або відповідним документом 
Клієнт підтверджує, що всі розрахунки, що будуть здійснюватися за допомогою 
системи Star24, не пов’язані із здійсненням підприємницької діяльності та від-
повідають вимогам законодавства. 
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оголошення
2.8.10. Клієнт оплачує надані Банком послуги системи Star24 за Договором 

у розмірі згідно з Тарифами Банку, що діють у відповідності до умов (порядку), 
встановлених Договором. Умови (порядок) встановлення та/або зміни Тарифів 
за ДБО, та/або ознайомлення Клієнта з Тарифами Банку за ДБО, та/або оплати 
послуг ДБО визначаються Договором.

2.8.11. У разі недостатності коштів на Рахунку Клієнта для виконання його 
електронних документів (у тому числі розрахункових) та сплати комісії Банку за 
їх виконання, електронні документи (в тому числі розрахункові) Клієнта повер-
таються останньому без виконання.

2.8.12. Банк має право в односторонньому порядку вносити зміни до Інструк-
цій. У випадку внесення змін Банк розміщує Інструкцію (з урахуванням змін) на 
сайті Банку www.my.ukrsibbank.com та/або повідомляє про це Клієнта засобами 
системи Star24. Користування Клієнтом системою Star24 після внесення змін 
до Інструкції вважається згодою Клієнта щодо продовження обслуговування за 
Договором з урахуванням внесених змін до Інструкцій. 

2.8.13. Обслуговування Продуктів Банку за допомогою системи Star24 перед-
бачає направлення Клієнтом до Банку електронних документів та інформацій-
них запитів щодо проведення операцій, отримання інформації за Продуктами 
Банку Клієнта відповідно до Договору та їх обробку Банком.

2.8.14. Електронні документи (в тому числі розрахункові), інформаційні за-
пити, що направляються Клієнтом у Банк із використанням системи Star24, по-
винні містити усі обов’язкові реквізити, що визначені вимогами Договору, зо-
крема Інструкцій, законодавства, та обов’язково повинні бути підтверджені ОТР 
(у разі потреби). Електронні розрахункові документи, які не містять необхід-
них реквізитів, передбачених Договором, та/або не підтверджені ОТР, Банком 
не розглядаються та в обробку не приймаються. 

2.8.15. Переказ коштів з використанням системи Star24 здійснюється від-
повідно до встановлених Банком лімітів та у межах залишку коштів на Рахун-
ках Клієнта.

2.8.16. Сторони визнають достатнім та безпечним метод захисту каналів пе-
редачі даних, що підтверджується підписом Клієнта під цим Договором. 

2.8.17. Своїм підписом під Договором-анкетою Клієнт визнає достатнім ме-
тод захисту електронних документів з використанням ОТР у системі Star24 та 
приймає на себе ризики використання вказаного методу захисту.

2.8.18. Електронні документи без підтвердження Клієнтом за допомогою ОТР 
не мають юридичної сили, Банком не розглядаються і не приймаються. Відпо-
відальність за достовірність інформації, що міститься в реквізитах електронно-
го документа, несе Клієнт. При цьому Сторони визнають, що підробка ОТР Клі-
єнта неможлива без розповсюдження Клієнтом такої інформації третім особам 
та при забезпеченні Клієнтом належного зберігання носіїв такої інформації від 
доступу третіх осіб.

2.8.19. Сторони визнають достатніми використання Особистого ключа та 
Особистого пароля як засобів аутентифікації Клієнта, а також визнають ОТР 
достатнім засобом підтвердження електронних документів (у тому числі роз-
рахункових), надісланих через систему Star24 від Клієнта до Банку на обробку.

2.8.20. Сторони визнають як єдину шкалу часу при роботі з системою Star24 
київський час. Контрольним є час системних годинників апаратних засобів Бан-
ку.

2.8.21. Використання Клієнтом системи Star24 не виключає можливості об-
роблення Банком документів Клієнта (у тому числі розрахункових) на паперо-
вих носіях відповідно до умов Договору.

У випадку надходження до Банку декількох електронних документів (в тому 
числі розрахункових) ідентичного змісту за одним номером документу та/або 
одночасного надходження до Банку декількох документів ідентичного змісту у 
паперовій та/або електронний формі, Банк приймає кожний окремий документ 
до виконання або відмовляє у виконанні згідно з вимогами Договору, якщо ін-
ше не буде визначено в Інструкціях та/або додаткових угодах до Договору. При 
цьому відповідальність за одночасне надання розрахункових документів у пись-
мовій та/або електронній формі несе Клієнт. 

2.8.22. Електронні розрахункові документи, надіслані Клієнтом до Банку з 
використанням системи Star24 протягом доби, Банк зобов’язується виконувати 
відповідно до вимог законодавства та режиму обробки платежів, що зазначе-
ний на сайті Банку за адресою www.my.ukrsibbank.com, якщо інший порядок не 
встановлений згідно з умовами Договору.

2.8.23. У випадках компрометації, несанкціонованого доступу, втрати, викра-
дання засобів ідентифікації та аутентифікації та/або персонального номеру мо-
більного телефону або в разі виникнення такої підозри чи загрози Клієнт негай-
но припиняє роботу в системі Star24, вживає термінових заходів щодо блоку-
вання скомпрометованих засобів ідентифікації та аутентифікації чи персональ-
ного номеру мобільного телефону та негайно повідомляє про це службу клі-
єнтської підтримки Банка будь-яким зручним способом, а також у найкорот-
ший термін — письмово.

2.8.24. У випадках компрометації, несанкціонованого доступу, втрати, викра-
дання засобів ідентифікації та аутентифікації та/або персонального номеру мо-
більного телефону, зазначеного в Договорі (Договорі-анкеті або у відповідному 
документі), або в разі виникнення такої підозри чи загрози Банк негайно при-
пиняє проведення обслуговування в системі Star24, вживає термінових заходів 
щодо блокування скомпрометованих засобів аутентифікації та повідомляє про 
це Клієнта будь-яким зручним способом. 

2.8.25. Після повідомлення Клієнтом служби клієнтської підтримки Банка 
про випадок (або виникнення підозри чи загрози) компрометації, несанкціоно-
ваного доступу, втрати, викрадання засобів ідентифікації та аутентифікації та/
або персонального номеру мобільного телефону Банк протягом 2-х годин вжи-
ває всіх необхідних заходів для повного блокування засобів ідентифікації та ау-
тентифікації Клієнта. До моменту блокування засобів ідентифікації та аутенти-
фікації, в тому числі протягом часу, необхідного для повного блокування за-
собів ідентифікації та аутентифікації, Банк не несе відповідальності за опера-
ції, що здійснені в системі Star24 з використанням засобів ідентифікації та ау-
тентифікації Клієнта.

2.9. Умови обслуговування Вкладів
2.9.1. З метою розміщення Вкладу Клієнт подає Банку Заяву на відкриття 

вкладного Рахунку, в якій зазначені основні умови розміщення Вкладу. Заява на 
відкриття вкладного Рахунку подається Клієнтом за допомогою системи Star24 
з використанням засобів ідентифікації та аутентифікації та вважається акцепто-
ваною, якщо Банк на дату подання такої Заяви відкрив вкладний Рахунок. Піс-
ля акцептування Банком Заяви на відкриття вкладного Рахунку вона вважаєть-
ся невід’ємною частиною Договору.

2.9.2. Вклад, залучений на умовах Договору, не є інвестиційним вкладом у 
розумінні законодавства та Тарифів Банку.

Залучення Вкладу підтверджується Договором, Заявою на відкриття вклад-
ного Рахунку та документами, що засвідчують внесення/перерахування грошо-
вої суми (квитанція від заяви на переказ готівки, платіжне доручення тощо) та 
які відповідають вимогам законодавства.

2.9.3. При надходженні грошових коштів на вкладний Рахунок від іншої осо-
би вважається, що Клієнт погодився на одержання грошових коштів від іншої 
особи, надавши їй необхідні дані про вкладний Рахунок. При цьому готівкове 
поповнення вкладного Рахунку іншою особою здійснюється відповідно до ви-
мог законодавства.

2.9.4. Повернення коштів за Вкладом здійснюється готівкою через касу Бан-
ку, якщо інше не встановлено Договором.

2.9.5. Якщо Вклад розміщено в національній валюті, то Банк повертає Клієн-
ту суму Вкладу і нараховані за ним проценти у валюті Вкладу.

Якщо Вклад розміщено в іноземній валюті, то, у разі повернення суми Вкла-
ду та/або виплати нарахованих за ним процентів готівкою через касу, Банк по-
вертає Клієнту відповідну суму у валюті Вкладу, а залишок суми в іноземній ва-
люті, якщо він менший, ніж номінальна вартість мінімальної банкноти — у на-
ціональній валюті за комерційним курсом купівлі Банком іноземної валюти на 
Дату виплати. 

2.9.6. За час зберігання та користування коштами Банк нараховує й виплачує 
Клієнту проценти на суму Вкладу за ставкою, встановленою у Заяві на відкриття 
вкладного Рахунку, або іншою ставкою згідно з умовами Договору. 

2.9.6.1. У разі подовження строку дії Вкладу або його перерозміщення відпо-
відно до умов п. 2.9.8 Правил процентна ставка на новий строк встановлюється 
у розмірі базової процентної ставки за даним видом Вкладу, що діє на дату по-
довження строку дії/перерозміщення Вкладу.

2.9.6.2. Проценти нараховуються на суму Вкладу, що розміщена на вклад-
ному Рахунку з наступної дати після Дати внесення до дати, що передує Да-
ті повернення. У разі дострокового повернення Вкладу проценти нараховують-
ся до дня, що передує дню дострокового повернення Вкладу. Проценти нарахо-
вуються методом «факт/факт», тобто виходячи з фактичної кількості днів у мі-
сяці та у році. 

2.9.7. Якщо Вклад розміщено на умовах щомісячної виплати процентів, то 
нараховані проценти перераховуються Клієнту щомісячно на рахунок, зазначе-

ний у Заяві на відкриття вкладного Рахунку, або сплачуються готівкою через 
касу Банку. 

2.9.8. Нараховані проценти за Договором сплачуються Клієнту зазначеного в 
Заяві на відкриття вкладного Рахунку числа кожного місяця, наступного за мі-
сяцем внесення Вкладу (Дата виплати). У випадку подовження строку дії Вкла-
ду згідно з умовами п. 2.9.6.1. Правил, виплата нарахованих процентів здійсню-
ється через місяць з дати такого подовження та такого ж числа кожного на-
ступного місяця протягом строку розміщення Вкладу, якщо інше не передбаче-
но Заявою на відкриття вкладного Рахунку або відповідними додатковими уго-
дами до Договору. 

2.9.9. Якщо Дата виплати припадає на святковий, вихідний або неробочий 
день, виплата процентів проводиться на наступний за Датою виплати перший 
робочий день Банку. Проценти, не отримані Клієнтом на Дату виплати, можуть 
бути отримані в будь-який робочий день після Дати виплати протягом стро-
ку дії Вкладу. 

2.9.10. Якщо Вклад розміщено на умовах виплати процентів наприкінці стро-
ку, то нараховані проценти сплачуються Клієнтом наприкінці строку дії Вкладу 
на рахунок, зазначений у Заяві на відкриття вкладного Рахунку, або сплачують-
ся готівкою через касу Банку.

2.9.11. Банк повертає Клієнту кошти, перераховані останнім до Банку, без за-
рахування їх на Рахунок, у разі: 

• якщо на Дату внесення Клієнт перерахував до Банку грошові кошти в сумі, 
яка не відповідає розміру суми Вкладу, зазначеному в Заяві на відкриття Вклад-
ного рахунку, або 

• якщо Вкладник перерахував до Банку грошові кошти незалежно від суми 
раніше або пізніше Дати внесення. 

Кошти, які надійшли до Банку та згідно з умовами цього пункту Правил не 
можуть бути зараховані на вкладний Рахунок, Банк повертає на той самий раху-
нок, з якого такі кошти були перераховані до Банку, не пізніше наступного робо-
чого дня, що слідує за датою їх перерахування до Банку. У випадку готівкового 
внесення коштів у вищезазначених випадках, Банк не приймає такі кошти та по-
відомляє про неможливість зарахування останніх на вкладний Рахунок.

2.9.12. Повернення Вкладу на Дату повернення, зазначену в Заяві на відкрит-
тя вкладного Рахунку, здійснюється на підставі відповідної заяви на повернення 
Вкладу. Заяву на повернення Вкладу Клієнт подає до Банку у двох примірниках 
не пізніше Дати повернення. Один примірник такої заяви з відміткою Банку про 
отримання повертається Клієнту.

2.9.12.1. Якщо Клієнт бажає повернути Вклад та нараховані проценти, при 
цьому Клієнт подав заяву на повернення Вкладу не пізніше Дати повернення, 
але не звернувся для фактичного отримання Вкладу на Дату повернення, то 
Вклад продовжує діяти на умовах вкладу на вимогу з нарахуванням процентів у 
розмірі 0 відсотків річних. У такому випадку Клієнт може отримати Вклад та на-
раховані проценти через касу Банку в тому відділенні, де було розміщено Вклад, 
у будь-який робочий день Банку. 

2.9.12.2. Якщо Клієнт бажає повернути Вклад шляхом перерахування грошо-
вих коштів на власний рахунок, то він повинен звернутися до Банку із заявою на 
повернення Вкладу не пізніше Дати повернення та зазначити в ній рахунок, на 
який необхідно перерахувати Вклад та нараховані проценти.

2.9.12.3. Якщо Клієнт не звернувся за поверненням Вкладу відповідно до 
умов п. 2.9.12 Правил та Банк не направив повідомлення Клієнту про припинен-
ня Договору до Дати повернення Вкладу, то:

— за строковими Вкладами, Дата повернення яких припадає до 17.01.2016 
(включно) — строк Вкладу вважається подовженим на той самий строк із ура-
хуванням умов п. 2.9.6 Правил;

— за строковими Вкладами, Дата повернення яких припадає після 18.01.2016 
(включно) — Вклад вважається перерозміщеним на новий строк, що дорівнює 
попередньому строку розміщення Вкладу, із урахуванням умов п. 2.9.6  Правил. 
Таке перерозміщення Вкладу вважається укладенням нового Договору строко-
вого Вкладу.

2.9.13. Повернення строкового Вкладу за ініціативою Вкладника до настан-
ня Дати повернення, зазначеної в Договорі, здійснюється у наступному порядку:

— за строковими Вкладами, Договори за якими укладено до 30.07.2015 р. 
(включно) — дострокове повернення Вкладу здійснюється на підставі заяви про 
дострокове повернення Вкладу. Таку заяву Вкладник подає не пізніше ніж за 2 
(два) робочих дні до дати в яку бажає повернути Вклад;

— за строковими Вкладами, Договори за якими укладено з 31.07.2015 р. 
— Вклад не може бути повернено достроково на вимогу Вкладника. Достроко-
ве повернення Вкладу здійснюється за згодою Сторін, а саме на підставі пись-
мової заяви Вкладника про дострокове повернення Вкладу, акцептованої Бан-
ком. Вкладник подає заяву про дострокове повернення Вкладу не пізніше ніж 
за 2 (два) робочих дні до дати, в яку бажає повернути Вклад. Банк приймає рі-
шення про акцепт такої заяви на власний розсуд. Заява Вкладника про достро-
кове повернення Вкладу вважається акцептованою Банком, якщо Вклад повер-
нено Вкладнику у порядку, встановленому Договором. У такому разі акцепто-
вана заява вважається угодою про дострокове розірвання договору строково-
го Вкладу.

2.9.14. Повернення Вкладу до настання Дати повернення, зазначеної в Заяві 
на відкриття вкладного Рахунку, вважається достроковим поверненням і здій-
снюється на підставі заяви про дострокове повернення Вкладу. Заяву про до-
строкове повернення Вкладу Клієнт подає не пізніше ніж за 2 (два) робочих дні 
до дати, на яку бажає повернути Вклад.

2.9.15. Якщо Дата повернення або дата дострокового повернення Вкладу 
припадає на святковий, вихідний або неробочий день, то виконання Банком 
своїх зобов’язань щодо повернення Вкладу та виплати нарахованих за Вкла-
дом процентів переноситься на наступний за ним перший робочий день Банку 
без нарахування процентів за додатковий час перебування коштів на Рахунку.

2.9.16. У випадку зміни або припинення дії продукту, на умовах якого розмі-
щено Вклад, Банк за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати припинення 
дії/зміни такого продукту повідомляє Клієнта про таке(у) припинення дії/зміну 
та про нові умови, на яких буде подовжено дію існуючих Вкладів, шляхом роз-
міщення повідомлень на інформаційних стендах у приміщенні Банку та/або на 
сайті Банку за адресою www.my.ukrsibbank.com.

У випадку, якщо Клієнт не звернувся до Банку для отримання Вкладу на да-
ту закінчення строку дії продукту, вважається, що Вкладник погодився на подо-
вження строку дії Вкладу на нових умовах.

2.9.17. У випадку дострокового повернення строкового Вкладу з ініціативи 
Клієнта, за винятком умов п. 2.9.18. Правил, Банк у день такого дострокового 
повернення здійснює наступні дії, а саме:

а) виплачує Вкладнику суму процентів, нарахованих з дня, що слідує за да-
тою останнього нарахування процентів, до дня, який передує даті дострокового 
повернення, шляхом перерахування коштів на рахунок Вкладника у Банку, за-
значений у заяві про дострокове повернення вкладу, або через касу Банку, при 
цьому нарахування таких процентів здійснюється за ставкою, розмір якої ви-
значений в Договорі;

б) при поверненні Вкладу Банк утримує із суми Вкладу зайво виплачену 
Вкладнику суму процентів за Договором, розмір якої складає:

- за строковими Вкладами, Договори за якими укладено до 30.07.2015 р. 
(включно) — 75 % (сімдесят п’ять процентів) від загальної суми всіх нарахо-
ваних та сплачених за Договором процентів на дату такого дострокового по-
вернення,

- за строковими Вкладами, Договори за якими укладено з 31.07.2015 р. — 
99,99 % (дев’яносто дев’ять цілих дев’яносто дев’ять десятих процента) від за-
гальної суми всіх нарахованих та сплачених за Договором процентів на дату та-
кого дострокового повернення. 

2.9.18. У разі дострокового повернення Вкладу, строк дії якого подовжено 
згідно з п. 2.9.6. Правил, зайво виплачена сума процентів розраховується з дня 
такого подовження. Проценти нараховані до дня подовження строку дії Дого-
вору виплачуються Клієнту без застосування обмежень, зазначених у п. 2.9.17. 
Правил. 

2.9.19. Вклад «Персональний план збагачення»
2.9.19.1. При розміщенні максимально допустимої суми Вкладу або повтор-

ному невиконанні зобов’язання щодо щомісячного поповнення Вкладного ра-
хунку не пізніше числа, що передує числу, аналогічному Даті внесення у кожно-
му наступному місяці, процентна ставка не змінюється.

2.9.19.2. Банк повертає Клієнту кошти, перераховані останнім до Банку, без 
зарахування їх на вкладний Рахунок у випадках, зазначених у п. 2.9.11. Правил, 
а також якщо після внесення суми поповнення сума розміщених коштів пере-
вищить максимально допустиму суму Вкладу, зазначену в Заяві на відкриття 
вкладного Рахунку.

2.9.19.3. Протягом дії Вкладу Вкладник зобов’язується забезпечити щомісяч-
не поповнення Вкладу в сумі, не меншій зазначеної у Заяві на відкриття вклад-
ного Рахунку. Таке поповнення має здійснюватись не пізніше числа, що пере-
дує числу, аналогічному Даті внесення у кожному наступному місяці, а у ра-
зі подовження строку дії Вкладу згідно з п. 2.9.6.1. Правил — не пізніше чис-

ла, що передує числу, аналогічному даті подовження Вкладу в кожному наступ-
ному місяці. Якщо Дата внесення/дата подовження припадає на період з 29 по 
31 число місяця, то, при відсутності такого числа в наступних місяцях, попо-
внення Рахунку здійснюється не пізніше останнього робочого дня такого міся-
ця. Якщо Дата внесення/дата подовження припадає на святковий, вихідний або 
неробочий день, то поповнення Рахунку здійснюється не пізніше попередньо-
го робочого дня.

2.9.19.4. За невиконання Вкладником обов’язку щодо щомісячного поповне-
ння Вкладу Вкладник сплачує штраф у розмірі, що становить різницю між су-
мою нарахованих за Вкладом процентів та сумою процентів, нарахованих за 
зменшеною ставкою, визначеною Тарифами, що діяли на момент відкриття 
Вкладного Рахунку. Сума штрафу підлягає сплаті шляхом утримання Банком 
суми штрафу з суми нарахованих процентів під час їх сплати.

2.9.20. Вклад на вимогу «Активні гроші»
2.9.20.1. На вкладний Рахунок не здійснюється зарахування виплат пенсій-

ного та соціально орієнтованого спрямування, передбачених законодавством.
2.9.20.2. Банк не здійснює за вкладним Рахунком розрахункові операції і не 

приймає платіжні документи Клієнта.
2.9.20.3. Протягом строку дії Вкладу Клієнт має право знімати з вкладного 

Рахунку грошові кошти (шляхом безготівкового перерахування або через ка-
су Банку), але при цьому Клієнт зобов’язаний підтримувати на вкладному Ра-
хунку мінімальний залишок коштів, зазначений у Заяві на відкриття вкладно-
го Рахунку. 

Якщо Вкладник ініціює зняття коштів з вкладного Рахунку в сумі, після знят-
тя якої залишок коштів на такому вкладному Рахунку буде меншим за встанов-
лений Заявою на відкриття Вкладного рахунку мінімальний залишок, вважаєть-
ся, що цією дією Клієнт ініціює припинення Вкладу, внаслідок чого Клієнту ви-
даються всі кошти, що знаходяться на вкладному Рахунку, Вклад вважається 
припиненим, а вкладний Рахунок закривається. 

Якщо в результаті списання коштів з вкладного Рахунку з ініціативи стягува-
ча (зокрема у випадку списання коштів на виконання рішення суду тощо) зали-
шок коштів на вкладному Рахунку стає меншим за встановлений Заявою на від-
криття вкладного Рахунку мінімальний залишок, але не дорівнює нулю, Вклад 
не вважається припиненим та вкладний Рахунок не закривається; якщо зали-
шок дорівнює нулю, вкладний Рахунок закривається і Вклад вважається при-
пиненим.

2.9.20.4. У випадку відкриття вкладного Рахунку в національній валюті, Банк 
має право нарахувати та сплатити Клієнту проценти за підвищеною процент-
ною ставкою, якщо Клієнт протягом календарного місяця не знімав грошові ко-
шти з вкладного Рахунку. Нарахування підвищеної процентної ставки здійсню-
ється Банком окремо за кожен повний календарний місяць, протягом якого Клі-
єнт не знімав грошові кошти з вкладного Рахунку. При цьому якщо Заява на 
відкриття вкладного Рахунку акцептована Банком після першого числа кален-
дарного місяця, такий місяць не враховується для розрахунку підвищеної про-
центної ставки. 

Розмір підвищення процентної ставки встановлюється в залежності від кіль-
кості календарних місяців, протягом яких Клієнт не знімав грошові кошти з 
вкладного Рахунку, і визначається згідно з Графіком підвищення процентної 
ставки, що розміщується на інформаційних стендах у приміщенні Банку.

Процентна ставка може підвищуватись кожного календарного місяця, але не 
більше трьох місяців поспіль. Після закінчення такого трьохмісячного періоду 
розмір процентної ставки встановлюється на рівні, що визначений у Заяві на 
відкриття вкладного Рахунку. 

Про зміну умов нарахування та розміру підвищення процентної ставки Банк 
повідомляє Клієнта у порядку, визначеному п. 2.9.19.4.2. Правил. 

2.9.20.4.1. Після закінчення кожного трьохмісячного періоду, протягом яко-
го здійснювалось підвищення, розмір процентної ставки знову може бути збіль-
шений у порядку, вказаному в пункті 2.9.19.4. цих Правил. При цьому такий 
трьохмісячний період може повторюватись необмежену кількість разів.

2.9.20.4.2. Підвищення процентної ставки в календарному місяці, в якому бу-
ло знято грошові кошти з вкладного Рахунку, не здійснюється. У такому випад-
ку розмір процентної ставки встановлюється на рівні, що визначається в Заяві 
на відкриття вкладного Рахунку. Подальше підвищення процентної ставки може 
здійснюватись у загальному порядку з наступного календарного місяця при ви-
конанні Клієнтом умов п. 2.9.19.4. Правил.

Про встановлення нових та/або зміну чинних Тарифів щодо обслуговування 
Вкладу та/або розміру підвищення процентної ставки за Вкладом, Банк повідо-
мляє Клієнта шляхом розміщення відповідних повідомлень на інформаційних 
стендах у приміщенні Банку та/або іншим способом не пізніше ніж за 14 (чо-
тирнадцять) календарних днів до дати вступу в дію нових Тарифів та/або ново-
го розміру підвищення процентної ставки. 

2.9.20.5. Банк має право зменшити розмір процентної ставки. Банк повідо-
мляє Вкладника шляхом розміщення відповідних повідомлень на інформацій-
них стендах у приміщені Банку та/або направлення інформаційного повідомлен-
ня Вкладнику та/або на сайті www.my.ukrsibbank.com та/або іншим способом не 
пізніше, ніж за один місяць до дати дії нового розміру процентної ставки. При 
цьому конкретна дата початку дії нового розміру процентної ставки буде вказа-
на у відповідному повідомленні.

2.9.20.6. Клієнт, у разі незгоди з новими та/або зміненими розмірами Тари-
фів щодо обслуговування Вкладу та/або зміною розміру процентної ставки за 
Вкладом, зобов’язаний письмово повідомити про це Банк не пізніше останньо-
го робочого дня, що передує даті початку дії нових Тарифів та/або нового роз-
міру процентної ставки. 

Факт ненадходження такого письмового повідомлення Вкладника про незго-
ду обслуговуватись на нових умовах на зазначену в Заяві на відкриття вкладно-
го Рахунку адресу Банку для листування станом на останній робочий день, що 
передує даті початку дії нових Тарифів та/або нового розміру процентної став-
ки, є згодою Клієнта на його обслуговування за новими Тарифами та/або новим 
розміром процентної ставки.

2.9.20.7. Проценти за Вкладом нараховуються в останній робочий день мі-
сяця за період з останнього календарного дня попереднього місяця до дня, що 
передує останньому календарному дню поточного місяця, на суму коштів, що 
фактично розміщувалися на вкладному рахунку станом на кінець кожного ка-
лендарного дня місяця. Проценти не нараховуються за день, в який проводить-
ся закриття вкладного Рахунку, та день, що передує дню такого закриття. Про-
центи нараховуються методом «факт/факт», тобто виходячи з фактичної кіль-
кості днів у місяці та у році. Нараховані проценти за Договором зараховуються 
на вкладний Рахунок в останній робочий день місяця, а в разі закриття вкладно-
го Рахунку — в день такого закриття.

3. Правила користування карткою
3.1. Вимоги безпеки:
3.1.1. При отриманні картки Держатель повинен кульковою ручкою поста-

вити особистий підпис на зворотній стороні картки на смузі для підпису в при-
сутності уповноваженого співробітника Банку, а також поставити підпис на до-
кументі Банку про підтвердження одержання картки та ПІН-конверту (у разі як-
що надання ПІН-конвертів передбачено умовами Продукту, в рамках якого ви-
пущено картку).

3.1.2. В залежності від умов Продукту, в рамках якого випущено картку, карт-
ка надається Держателю:

— в неактивному стані (без можливості здійснення будь-яких платіжних 
операцій з її використанням) з початковим ПІН-кодом «0000», який Держатель 
Картки повинен власноруч змінити в банкоматі Банку (для карток МПС «Visa 
Inc.» та «MasterCard  Worldwide») або в банкоматах інших банків (тільки для 
карток МПС «MasterCard  Worldwide»), встановивши новий власний ПІН. Для ак-
тивації Картки в банкоматі (після отримання інформаційного повідомлення про 
необхідність активації картки) Держателю картки необхідно вставити платіжну 
картку в банкомат та ввести початковий ПІН-код «0000», після чого банкомат 
Банку автоматично запропонує змінити ПІН-код (у разі зміни ПІН-коду за карт-
ками МПС «MasterCard  Worldwide» в банкоматах інших банків Держатель карт-
ки має самостійно вибрати в меню банкомата пункт зміни ПІН-коду), після чо-
го ввести новий власний ПІН та підтвердити його. Після  зміни ПІН-коду карт-
ка стає активною, а Держатель отримає інформаційне повідомлення про акти-
вацію картки;

— в активному стані разом з ПІН-кодом у спеціальному конверті. Держатель 
повинен впевнитись в цілості конверту, запам’ятати ПІН, знищити ПІН-конверт і 
надалі зберігати ПІН-код у таємниці окремо від картки. За бажанням Держатель 
може змінити ПІН-код в банкоматі Банку.

3.1.3. ПІН відомий лише Держателю (крім початкового ПІН-коду, зазначено-
го у п. 3.1.2). За будь-яких умов Держатель зобов’язаний вчинити все можли-
ве для того, щоб забезпечити збереження своєї картки та зберігання в таємниці 
ПІН, CVV2/CVC2 та інших даних картки, не повинен записувати ПІН на картці або 
на інших предметах, які зберігаються разом з карткою. 

3.1.4. Користуватися карткою має право лише її Держатель. Прізвище та ім’я 
Держателя вказується на лицьовій стороні картки, якщо така картка є іменною. 
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оголошення
Максимальна кількість символів для відображення на картці прізвища та імені 
Держателя складає 22 символи. Використання картки в точці торгового еквай-
рінгу або в пункті видачі готівки повинно проводитися в присутності Держателя.

3.1.5. Держатель повинен зберігати картку в недоступному для інших осіб 
місці, окремо від джерел електромагнітного випромінювання (мобільних теле-
фонів, телевізорів, моніторів тощо) та магнітів.

3.2.  Використання картки:
3.2.1. Строк дії картки.
Строк дії картки вказано на лицьовій стороні картки у вигляді ММ/РР (ММ — 

дві цифри порядкового номеру місяця, РР — дві останні цифри року).
Користування Держателем карткою здійснюється протягом строку її дії, який 

вказаний на лицьовій стороні картки (місяць і рік). Картка дійсна до останнього 
календарного дня вказаного місяця. У разі закінчення строку дії картки, Банк у 
передостанній місяць строку її дії перевипускає картку на новий строк (з ураху-
ванням положень п. 4.1.18.), якщо до цього строку від Клієнта не надійшла за-
ява про розірвання Договору та закриття Рахунків або про припинення дії окре-
мої картки або Банком не закрито картковий Рахунок з інших підстав, передба-
чених Договором. Держатель повертає картку до Банку не пізніше 3 (трьох) ро-
бочих днів після закінчення строку її дії. 

3.2.2. Отримання готівки за карткою.
3.2.2.1. Умовою для видачі готівки за карткою через банкомат є правиль-

не введення ПІН. 
3.2.2.2. Комісія за отримання готівки (відповідно до Тарифів) блокується ра-

зом із сумою замовленої готівки.
3.2.2.3. При отриманні готівки Клієнтом у пункті видачі готівки (відділенні 

Банку) за допомогою картки, для здійснення авторизації необхідна наявність 
документа, що посвідчує особу (паспорт, або тимчасове посвідчення, що під-
тверджує особу громадянина України, або посвідка на тимчасове/постійне про-
живання).

3.2.3. Оплата товарів та послуг за допомогою картки.
3.2.3.1. При використанні картки для оплати товарів та послуг, Держатель до 

того, як підписати квитанцію про здійснення операції (чек), повинен перевірити 
правильність вказаної суми, валюти та дати операції. Підписуючи даний доку-
мент, Держатель визнає правильність вказаної суми та доручає Банку списати 
кошти з карткового Рахунку. Держатель повинен отримати одну копію оформ-
леної квитанції (чека).

3.2.3.2. Торговельно-сервісні підприємства та заклади (торгові точки), 
які приймають до оплати картки, позначено наступними логотипами: Cirrus, 
Maestro, MasterCard, Visa, Visa Electron. 

3.2.3.3. Торгові точки, що приймають картки для оплати товарів чи послуг, 
мають право вимагати від Держателя пред’явлення паспорту чи іншого доку-
менту, що підтверджує особу, а також повідомлення інформації, що дозволяє 
ідентифікувати його як законного Держателя, а також введення ПІН-коду для 
проведення авторизації.

3.2.3.4. Якщо оплачений карткою товар або послугу повернено або не одер-
жано в повному обсязі, Держатель самостійно повинен звернутись в торгову 
точку, де було придбано товар або надана послуга. Працівник торгової точки ви-
писує кредитовий чек/сліп (Credit Voucher) на суму поверненого товару/послуги. 
Банк зараховує на картковий Рахунок відповідну суму згідно із кредитовим че-
ком/сліпом в строки, встановлені правилами МПС.

3.2.3.5. При неотриманні коштів по кредитовому чеку/сліпу протягом 30 
(тридцяти) днів з дня оформлення кредитового чеку/сліпа, Держатель повинен 
повідомити про це Банк для врегулювання питання з торговою фірмою та нада-
ти цей кредитовий чек/сліп.

3.2.3.6. При використанні картки для розрахунків слід керуватися «Правила-
ми користування карткою при оплаті товарів та послуг у торговельній мережі», 
«Правилами користування карткою при оплаті послуг в готелях» та «Правилами 
використання платіжної картки у мережі Інтернет», які розміщені на сайті Бан-
ку www.my.ukrsibbank.com.

3.2.3.7. При здійсненні Держателем оплати товарів та послуг у мережі Інтер-
нет, Банк, з метою підвищення безпеки проведення кожної операції, має пра-
во проводити додаткову ідентифікацію Держателя (з використанням техноло-
гії «3D Secure»).

У такому випадку ідентифікація Держателя при проведенні ним операції від-
бувається шляхом направлення Банком одноразового пароля інформаційним 
повідомленням на  мобільний телефон Держателя, що підключений до послу-
ги StarSMS/StarSMS+ за Карткою, за допомогою якої Клієнт здійснює оплату 
товарів та послуг у мережі Інтернет. Такий одноразовий пароль використову-
ється Держателем під час проведення операції в мережі Інтернет з урахуван-
ням наступного:

3.2.3.7.1. Держатель під час проведення однієї операції має право запитати 
не більше трьох разів новий одноразовий пароль шляхом направлення відпо-
відних запитів до Банку (з використанням сайту Банку);

3.2.3.7.2. У разі невірного вводу одноразового пароля під час проведення од-
нієї операції три рази поспіль, Банк має право відмовити Клієнту у проведен-
ні  такої операції.

3.2.3.7.3. Використання Клієнтом одноразового пароля ОТР прирівнюється 
до підпису Клієнта, що підтверджує його згоду на проведення операції.

3.2.3.8. Використання картки з метою, що не відповідає законодавству, у то-
му числі з метою оплати товарів або послуг, обіг яких заборонено законодав-
ством, забороняється. У випадку виявлення Банком факту використання карт-
ки для здійснення протиправних дій, Банк має право надати інформацію у пра-
воохоронні органи згідно зі встановленим чинним законодавством України по-
рядком.

3.2.4. Втрата картки чи її незаконне використання.
3.2.4.1. У разі втрати контролю над карткою (неповернення картки банко-

матом та інші випадки, за яких Клієнт не може здійснити контроль над карт-
кою) або її незаконного використання іншими особами (крадіжка тощо), Клі-
єнт/Держатель зобов’язаний негайно повідомити про це Банк шляхом звернен-
ня до StarContact, при цьому Клієнт/Держатель картки обов’язково повинен по-
відомити персональні дані згідно з п.4.3.21., та не пізніше 3 (трьох) робочих днів 
після усного повідомлення підтвердити у письмовому вигляді свою заяву та ба-
жання (або відмову) у постановці картки у стоп-лист.

3.2.4.2. При виявленні картки, раніше заявленої як втраченої чи такої, що не-
законно використовувалась, Держатель повинен повернути її в Банк.

3.2.5. Особливості використання міжнародної картки в країнах підвищено-
го ризику:

3.2.5.1. Банк, з метою зниження ризику використання міжнародної картки у 
незаконних (шахрайських) цілях, рекомендує Держателям бути особливо уваж-
ними при користуванні карткою в країнах, що визнані міжнародними платіжни-
ми системами високо ризиковими.

Список країн підвищеного ризику:
Мьянма, Китай, Гвінея, Гонконг, Індонезія, Корейська народна демократична 

республіка, Республіка Корея (Південна Корея), Ліберія, Малайзія, Малі, Мав-
ританія, Марокко, Нігерія, Філіппіни, Сінгапур, В’єтнам, Таїланд, Туніс, Тайвань 
(Провінція), Камерун, Центральноафриканська Республіка, Чад, Конго, Еква-
торіальна Гвінея, Габон, Бенін, Буркіна-Фасо, Кот д’Івуар, Нігер, Сенегал, То-
го, Бразилія, Польща, Туреччина, С’єра-Лєоне, Соціалістична Народна Лівійська 
Арабська Джамахірія, Іспанія, Великобританія, Південна Африка, Шрі-Ланка.

Вищезазначений список країн підвищеного ризику може змінюватись. Ін-
формацію щодо переліку країн підвищеного ризику та чинних обмежень на ви-
користання міжнародної платіжної картки Клієнт може отримати, звернувшись 
до StarContact.

3.2.5.2. У тому разі, якщо Держатель має намір використати міжнародну 
картку для розрахунку в одній з вищевказаних країн, Банк рекомендує здійсню-
вати покупки за допомогою картки тільки у великих магазинах відомих брендів, 
а отримувати готівку — у відділеннях всесвітньо відомих банків, аеропортах або 
готелях міжнародних мереж. 

Банк рекомендує встановити індивідуальні карткові ліміти (нижчі за стан-
дартні) саме на ті суми, які можуть бути використані Клієнтом. 

3.2.6. Блокування та розблокування картки з магнітною смугою у разі неві-
рного вводу ПІН-коду:

3.2.6.1. У випадку десятиразового невірного вводу ПІН-коду незалежно від 
того, у якому пристрої(-ях) відбувалося таке введення (в тому разі, якщо спро-
би відбувались поспіль), Банк блокує платіжну картку для проведення видат-
кових операцій та будь- яких операцій, що потребують використання ПІН-коду;

3.2.6.2. Для розблокування картки Клієнт повинен звернутися до StarContact.
3.2.7. Блокування та розблокування картки з мікропроцесорним чипом та 

магнітною смугою у разі невірного вводу ПІН-коду:
3.2.7.1. У випадку триразового невірного вводу ПІН-коду при використанні 

картки в платіжних терміналах банків та/або торговельної мережі (в тому ра-
зі, якщо спроби відбувались поспіль), за умови, що операції проводились з ви-
користанням мікропроцесорного чипу, Банк блокує платіжну картку для прове-
дення таких видаткових операцій у вказаних терміналах. При цьому проведення 

операцій з використанням картки в банкоматі можливе (не блокується). Також 
дозволено проводити операції в терміналах банків та торговельної мережі (що 
не підтримують використання мікропроцесорного чипу) з використанням маг-
нітної смуги картки. Для розблокування картки Клієнт повинен звернутися до 
StarContact або самостійно розблокувати картку в термінальних пристроях Бан-
ку/інших Банків, які підтримують таку функцію розблокування.

3.2.7.2. У випадку десятиразового невірного вводу ПІН-коду при використан-
ні картки в банкоматах (у тому разі, якщо спроби відбувались поспіль), Банк 
блокує платіжну картку для проведення видаткових операцій в банкоматах, а 
також в терміналах банків та торговельної мережі з використанням магнітної 
смуги. При цьому проведення операцій з використанням картки в терміналах 
банків, а також в торговельної мережі з використанням мікропроцесорного чи-
пу можливе (не блокується). Для розблокування картки Клієнт повинен зверну-
тися до StarContact.

3.2.8. У разі якщо валюта операції, що проведена за допомогою картки (отри-
мання готівки, оплата товарів тощо), відрізняється від валюти карткового Ра-
хунку, конвертація суми операції у валюту карткового Рахунку (для блокуван-
ня та подальшого списання з карткового Рахунку) виконується згідно з прави-
лами МПС та внутрішніми правилами Банку, якщо інше не встановлено зако-
нодавством. Така конвертація відбувається з урахуванням курсів, що встанов-
люються МПС та Банком щоденно для обліку операцій, проведених за допомо-
гою платіжних карток. При цьому такі курси конвертації можуть відрізнятися від 
курсів НБУ та/або курсів Банку, встановлених для здійснення операцій з купів-
лі/продажу/обміну валюти у відділеннях Банку, та заблокована на картковому 
Рахунку сума може відрізнятися від суми фактичного списання внаслідок змі-
ни курсів конвертації.

3.2.9. Картка є власністю Банку.
3.3. Використання картки в рамках програми пріоритетного доступу до VIP-

залів аеропортів LoungeKey Wholesale (додатковий небанківський сервіс за 
картками Банку).

3.3.1. Для Держателів карток MasterCard World Elite/Signia та MasterCard 
Platinum, що емітовані до карткового Рахунку в національній валюті Украї-
ни в рамках Тарифних планів «All Inclusive De Luxe»/ «Platinum»/ «Elite»/«ЗП 
Elite», може бути надана послуга LoungeKey — програма пріоритетного досту-
пу до VIP-залів аеропортів по всьому світу. Постачальником послуги LoungeKey 
є компанія «Lounge Gateway Limited» (дочірнє підприємство компанії «Priority 
Pass UK» (LKL)). 

3.3.2. Держатель може ознайомитись з програмою LoungeKey, в тому числі з 
офіційними умовами програми LoungeKey, переліком VIP-залів аеропортів, пра-
вилами користування VIP-залами та іншою інформацією:

- на сайті www.loungekey.com/ukrsibbank; 
- у мобільному додатку LoungeKey App (для встановлення на Android та 

iPhone). Для користування мобільним додатком LoungeKey App Держателю 
картки необхідно створити персональний профіль та пароль. Для цього на сто-
рінці www.loungekey.com/ukrsibbank/register необхідно ввести номер картки, 
підключеної до LoungeKey, і заповнити персональні дані (кожну картку необ-
хідно реєструвати окремо);

- звернувшись до контактних центрів сервісного обслуговування LoungeKey, 
інформація про які розміщена на інтернет-сайті www.loungekey.com/ukrsibbank.

Умови програми LoungeKey можуть бути змінені без повідомлення про це 
Держателя картки.

3.3.3. Держатель картки і супроводжуючі його особи зобов’язані дотримува-
тися правил і положень всіх VIP-залів, що беруть участь у програмі LoungeKey. 

3.3.4. Компанія «Lounge Gateway Limited» і Банк не несуть відповідальності:
- за будь-які збитки, завдані Держателю та його супроводжуючим особам 

внаслідок відмови компанії-оператора VIP-зали у праві користування VIP-залою 
через недотримання Держателем картки та/або супроводжуючими його особа-
ми правил відвідання VIP-зали,

- за послуги та привілеї, пропоновані в VIP-залах, їх час роботи і зайнятий у 
них персонал,

- за будь-які суперечки, що виникли між Держателем картки та/або супрово-
джуючими його особами і співробітниками VIP-зали.

3.3.5. Підключення карток, зазначених у п. 3.3.1 Правил, до LoungeKey відбу-
вається не раніше, ніж через чотирнадцять календарних днів після отримання 
картки Держателем та її активації (у разі якщо картка була надана Держателю 
в неактивному стані відповідно до п. 3.1.2 Правил) та за умови відсутності про-
строченої заборгованості за картковим Рахунком під час підключення картки до 
LoungeKey. При випуску декількох карток одному Держателю —  LoungeKey під-
ключається до кожної такої картки.

3.3.6. Відключення карток, зазначених у п. 3.3.1 Правил, від LoungeKey від-
бувається у разі:

3.3.6.1. наявності простроченої заборгованості більше 90 (дев’яноста) кален-
дарних днів за картковим Рахунком, до якого емітована картка, що була під-
ключена до LoungeKey;

3.3.6.2. зміни Тарифного плану на інший, що не передбачає підключення до 
послуги LoungeKey;

3.3.6.3. закінчення терміну дії картки, що була підключена до LoungeKey;
3.3.6.4. блокування картки, що була підключена до LoungeKey, на тимчасовій 

основі більше 5 (п’яти) календарних днів або на постійній основі.
3.3.7. Послуга LoungeKey оплачується Клієнтом самостійно за тарифами, 

встановленими компанією «Lounge Gateway Limited». 
3.4. Надання послуги MasterCard Консьєрж за картками MasterCard Platinum, 

випущеними в рамках Тарифних планів «All Inclusive De Luxe».
3.4.1. Безкоштовна послуга MasterCard Консьєрж від компанії MasterCard ав-

томатично надається для Держателів карток:
— MasterCard Platinum, випущених у рамках Тарифних планів «All Inclusive 

De Luxe» та «Platinum» — підключається послуга MasterCard Консьєрж рівня 
«Platinum»;

— MasterCard Signia та MasterCard World Elite, випущених у рамках Тариф-
них планів «Elite» та «ЗП Elite» — підключається послуга MasterCard Консьєрж 
рівня «Elite».

Послуга MasterCard Консьєрж надається лише за умови відсутності простро-
ченої заборгованості за періодичними комісіями, нарахованими за Тарифними 
планами, в рамках яких випущена/-і Картка/-и. Зазначена послуга підключаєть-
ся до кожної такої картки.

MasterCard Консьєрж — це інформаційна підтримка та організаційна допо-
мога, яка працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень по всьому світі.

3.4.2. Держатель може ознайомитись з умовами MasterCard Консьєрж, у то-
му числі з переліком можливих послуг MasterCard Консьєрж та іншою інформа-
цією, на сайті Банку www.my.ukrsibbank.com. 

3.4.3. Про підключення картки/-ок до MasterCard Консьєрж Держателю над-
ходить інформаційне повідомлення з номером телефону консьєржа та попе-
редженням про те, що найближчим часом Держателю зателефонують. 

3.4.4. Щоб скористатися сервісом MasterCard Консьєрж, Держателю необ-
хідно:

3.4.4.1. зателефонувати за номером MasterCard Консьєрж: 380-44-593-11-
11; або 

3.4.4.2. надіслати запит на e-mail MasterCard Консьєрж: zapyt@mcconcierge.
com; або

3.4.4.3. зателефонувати до StarContact.
3.4.5. Відключення Картки/-ок від MasterCard Консьєрж відбувається у разі:
3.4.5.1. зміни Тарифного плану «All Inclusive De Luxe» на інший (для Клієн-

тів, яким підключена послуга MasterCard Консьєрж у рамках Тарифного плану 
«All Inclusive De Luxe»);

3.4.5.2. анулювання Картки/-ок, що була/-и підключена/-і до послу-
ги MasterCard Консьєрж (у рамках Тарифних планів «All Inclusive De Luxe», 
«Platinum», «Elite» та «ЗП Elite»).

4. Права та обов’язки Сторін
4.1. Банк має право:
4.1.1. Використовувати кошти на Рахунках Клієнта, гарантуючи згідно з умо-

вами Договору право Клієнта безперешкодно розпоряджатися цими коштами, 
з урахуванням режиму Рахунків, що встановлюється законодавством та Дого-
вором.

4.1.2. Отримувати від Клієнта плату за надані йому послуги згідно з умова-
ми Договору.

4.1.3. Відмовити Клієнту в наданні послуг за Договором, зокрема у проведен-
ні операцій за Рахунками та/або у виконанні наданого Клієнтом розрахунково-
го та/або касового документу, у порядку та випадках, передбачених Договором 
та/або законодавством.

4.1.4. Самостійно встановлювати нові та/або змінювати чинні Тарифи та/або 
Тарифні плани у порядку та на умовах, передбачених цими Правилами.

4.1.5. Списувати кошти з Рахунків Клієнта за його дорученням, та/або шля-
хом договірного списання, та/або на підставі платіжних вимог стягувачів у по-
рядку та випадках, передбачених законодавством та/або умовами Договору.

4.1.6. У випадку списання коштів на підставі платіжних вимог стягувачів, у 
разі необхідності здійснення купівлі, продажу та/або обміну (конвертації) іно-
земної валюти за рахунок наявних грошових коштів Клієнта, комісії Банку за 
проведення відповідних платежів в іноземній валюті та обов’язкові платежі, як-
що їх сплата передбачена законодавством, оплачуються на день здійснення 
платежу за рахунок Клієнта в розмірі, передбаченому Договором та/або законо-
давством, шляхом договірного списання Банком відповідної суми коштів з Ра-
хунків Клієнта, відкритих у Банку.

4.1.7. Вимагати від Клієнта надання необхідних документів і відомостей у ви-
падках, передбачених Договором та/або законодавством.

4.1.7.1. Відповідно до статті 49 Закону України «Про банки і банківську діяль-
ність» у разі невиконання Клієнтом зобов’язань з погашення отриманого в Бан-
ку кредиту та/або інших грошових зобов’язань (зокрема з погашення плати за 
кредит (процентів, комісій), неустойки тощо) у встановлені кредитним догово-
ром терміни, видавати наказ на примусову оплату таких грошових зобов’язань 
Клієнта. 

4.1.7.2. Банк має право вимагати у Клієнта надання документів і відомостей, 
необхідних для з’ясування його особистості, суті діяльності, фінансового ста-
ну, законності перебування на території України та джерел походження готівко-
вих грошових коштів в іноземній та/або національній валюті згідно з законодав-
ством України. У випадку ненадання Клієнтом необхідних документів чи відо-
мостей чи навмисного надання неправдивих документів чи відомостей про се-
бе, Банк має право відмовити Клієнту в його обслуговуванні.

4.1.8. Повернути розрахункові документи Клієнта без виконання у разі запо-
внення таких документів з порушенням реквізитів, форма і обов’язковість яких 
визначена законодавством та/або Договором.

4.1.9. Затримувати або не допускати до обробки електронні документи, у то-
му числі розрахункові та інформаційні запити Клієнта, якщо останнім не дотри-
мані правила їх оформлення та/або передачі та/або процедура їх захисту або 
якщо існують сумніви в їх дійсності, та/або цілісності, та/або достовірності до 
з’ясування з Клієнтом питань, що виникли.

4.1.10. Відкласти виконання або повернення розрахункового документа Клі-
єнта на наступний робочий день, якщо такий документ надійшов у Банк після 
закінчення операційного часу, а також в інших випадках згідно з умовами Дого-
вору, у тому числі за відсутності у Банка технічної можливості виконати розра-
хунковий документ у день його надходження.

4.1.11. Запроваджувати нові програмно-технічні та технологічні засоби з ме-
тою поліпшення функціонування системи Star24.

4.1.12. Встановлювати та змінювати в односторонньому порядку ліміти на 
здійснення операцій за карткою/картковим Рахунком (у т.ч. ліміти на здійснен-
ня операцій за допомогою ДБО). У випадку внесення змін Банк розміщує від-
повідне повідомлення та нові ліміти (з урахуванням змін) на сайті Банку www.
my.ukrsibbank.com. Користування Клієнтом карткою/картковим Рахунком після 
внесення змін до лімітів вважається згодою Клієнта щодо продовження обслу-
говування за цим Договором з урахуванням внесених змін. 

4.1.13. Здійснювати постійне блокування Особистого пароля та Особистого 
ключа за власною ініціативою та за ініціативою Клієнта у порядку, встановлено-
му Договором, у тому числі Інструкціями. 

4.1.14. Без додаткового погодження з Клієнтом дебетувати картковий Ра-
хунок Клієнта на суми всіх проведених Держателем операцій за його картка-
ми, суми комісій, процентів та всіх інших зобов’язань у повному обсязі, що ви-
никають під час видачі та обслуговування карток/Рахунку, у тому числі за раху-
нок незнижуваного залишку, та/або застосовувати договірне списання коштів з 
карткового Рахунку Клієнта.

4.1.15. У випадку оскарження Клієнтом будь-якої операції, що була зазначена 
у виписці за картковим Рахунком, розглянути заяву Клієнта та провести розслі-
дування протягом 120 (ста двадцяти) календарних днів з моменту її отримання, 
враховуючи при цьому чинний регламент роботи МПС, до якої належить картка.

4.1.16. Блокувати (припиняти) проведення видаткових операцій за Рахун-
ком у випадку виникнення простроченої заборгованості Клієнта за Договором. 
За наявності заборгованості за Договором після закриття Рахунку вимагати від 
Клієнта погашення такої заборгованості.

4.1.17. Прийняти рішення про тимчасове призупинення здійснення операцій 
з використанням певної картки, а також про вилучення картки за наявності об-
ставин, що можуть свідчити про неправомірне використання картки або її рекві-
зитів, користування карткою неуповноваженою на це особою, та в інших випад-
ках, встановлених Договором та/або законодавством.

4.1.18. Не перевипускати картку на новий строк дії відповідно до п. 3.2.1. 
Правил та блокувати таку картку у випадку відсутності операцій за Рахунком та/
або карткою за період більше, ніж 6 (шість) календарних місяців, які передують 
даті такого перевипуску згідно з внутрішніми процедурами Банку.

4.1.19. Знищити картку в разі:
• неотримання Держателем картки, емітованої згідно з п. 2.1. цих Правил, 

протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з дати набрання чинності Догово-
ром;

• неотримання Держателем картки, емітованої на підставі відповідної заяви 
Клієнта, протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з дати складання відповід-
ної заяви;

• неотримання Держателем картки, емітованої згідно з п. 3.2.1. цих Правил, 
протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з дня закінчення терміну дії попе-
редньої картки.

Оплата вартості послуг за випуск картки у випадку звернення Держателя до 
Банку у строк, що перевищує строк, вказаний у цьому пункті, здійснюється згід-
но з Тарифами.

4.1.20. Перевипустити картку на підставі відповідної заяви Клієнта до Банку, 
якщо картка була знищена згідно з п. 4.1.19. цих Правил. Виняток становить пе-
ревипуск основної картки, випущеної до карткового Рахунку, відкритого в грив-
ні в рамках Тарифного плану «Електронний студентський квиток» — у такому 
разі Клієнт надає заяву до відповідного навчального закладу.

4.1.21. Вимагати від Держателя надати повну інформацію про операції/роз-
рахунки, які здійснюються за Рахунком Клієнта та підлягають валютному контр-
олю відповідно до вимог законодавства, для виконання Банком функції агента 
валютного контролю.

4.1.22. Надсилати повідомлення та/або надавати інформацію Клієнту з пи-
тань обслуговування Рахунку та/або введення нових послуг за адресою та теле-
фонами, що вказані в Договорі-анкеті (або на інший телефон, який Клієнт на-
дав Банку), а також за телефонами, які Клієнт використовує в рамках послуги 
StarSMS/ StarSMS+.

4.1.23. Реалізовувати інші права Банка, передбачені Договором та/або зако-
нодавством.

4.1.24. Без додаткового погодження з Клієнтом переводити Рахунки, які бу-
ло відкрито у рамках зарплатних проектів, на обслуговування згідно з умова-
ми тарифних планів «Start», «All Inclusive», «All Inclusive Ultra», «All Inclusive De 
Luxe» та «Elite», які передбачені для фізичних осіб — Клієнтів Банку. При цьому:

4.1.24.1. Банк має право здійснювати переведення Рахунків у разі:
— звільнення Клієнта з Підприємства — протягом п’яти робочих днів з дати 

звільнення Клієнта. Інформація про звільнення Клієнта надається Клієнтом або 
Підприємством у порядку, визначеному угодою щодо зарплатного проекту між 
Банком та Підприємством;

— відсутності зарахувань заробітної плати на зарплатний рахунок протягом 
6 (шести) календарних місяців поспіль;

— розірвання договору щодо зарплатного проекту між Банком та Підприєм-
ством — протягом п’яти робочих днів з дати розірвання договору щодо зарп-
латного проекту.

4.1.24.2. Переведення Рахунків, які обслуговуються згідно з умовами тариф-
них планів «Start», «All Inclusive», «All Inclusive Ultra»,  «All Inclusive De Luxe» та 
«ЗП Elite» у рамках зарплатних проектів, здійснюється без зміни рівня пакет-
ної пропозиції. Такі Рахунки Банк переводить на обслуговування згідно з умо-
вами відповідних тарифних планів, які передбачені для фізичних осіб — Клі-
єнтів Банку:

— «Start», «All Inclusive», «All Inclusive Ultra», «All Inclusive De Luxe» — при 
цьому періодична комісія нараховуватиметься щомісячно відповідно до чинних 
Тарифів; 

— «Elite» — при цьому періодична комісія нараховуватиметься щорічно від-
повідно до чинних Тарифів.

4.1.24.3. Зміна умов обслуговування Рахунків відбувається з дня такого пе-
реведення. Про переведення Рахунків на обслуговування згідно з тарифними 
планами, які передбачені для фізичних осіб, Клієнт може дізнатися в системі 
Star24 або  звернувшись до відділення Банку або за телефонами StarContact. 
Якщо Клієнт продовжує користуватися Рахунком/-ами після такого переведен-
ня, вважається, що він погодився на таке переведення.

4.1.25. За необхідності відкрити Клієнту Рахунок на підставі Заяви на від-
криття Рахунку в рамках пакетної пропозиції.
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оголошення
4.1.26. Розірвати Договір та/або закрити Рахунок(-ки) у разі порушення Клі-

єнтом умов Договору та з інших підстав, передбачених Договором, у порядку, 
визначеному Розділом 11 Правил.

4.2. Банк зобов’язаний:
4.2.1. Належним чином виконувати умови Договору. 
4.2.2. Вчасно і належним чином виконувати розрахункові та касові операції 

Клієнта за його Рахунками відповідно до законодавства, внутрішнього розпо-
рядку роботи Банку та умов Договору.

4.2.3. Забезпечувати своєчасне зарахування коштів на Рахунки Клієнта в 
день надходження їх в Банк. При зарахуванні коштів за електронними докумен-
тами Банк перевіряє відповідність номера рахунку отримувача і його коду, а як-
що кошти зараховуються в іноземній валюті, Банк додатково перевіряє найме-
нування (прізвище та ім’я) Клієнта та призначення платежу, — і зараховує ко-
шти на Рахунок Клієнта, якщо вони збігаються. У разі їх невідповідності Банк 
має право затримати суму переказу на строк, визначений законодавством для 
встановлення належного отримувача цих коштів, надіславши відповідний за-
пит до банку платника.

4.2.4. Приймати і видавати готівкові кошти відповідно до законодавства та 
згідно з внутрішнім розпорядком роботи Банку.

4.2.5. Видавати за вимогою Клієнта виписки за Рахунками.
4.2.6. Гарантувати таємницю операцій на Рахунках Клієнта. Без згоди Клієнта 

інформація третім особам з питань проведення операцій на Рахунках може бу-
ти надана тільки у випадках і порядку, передбачених Законом України «Про бан-
ки і банківську діяльність».

4.2.7. Надавати консультації Клієнту з приводу розрахунково-касового об-
слуговування Клієнта та роботи в системі Star24 за телефоном, вказаним на 
сайті Банку.

4.2.8. Підключити Клієнта до системи Star24, здійснювати обслуговування 
Клієнта за допомогою системи Star24 та передати йому Особистий ключ та Осо-
бистий пароль у порядку, визначеному Договором.

4.2.9. Надсилати інформаційне повідомлення Клієнту, що містять Особистий 
пароль та ОТР, на персональний номер мобільного телефону Клієнта.

4.2.10. Приймати за допомогою засобів системи Star24 електронні докумен-
ти, у тому числі розрахункові, а також інформаційні запити Клієнта та викону-
вати їх за умови дотримання Клієнтом правил оформлення і передачі таких до-
кументів та запитів, а також процедури їх захисту шляхом використання засобів 
ідентифікації та аутентифікації.

4.2.11. За зверненням Клієнта будь-яким можливим способом, впровадже-
ним в системі Star24 та передбаченим Інструкціями, здійснювати постійне бло-
кування (без можливості поновлення) діючих Особистого ключа та Особисто-
го пароля.

4.2.12. У разі подання Клієнтом заяви на зміну засобів ідентифікації, у поряд-
ку, передбаченому Договором, виконати наступні дії відповідно до такої заяви:

• згенерувати та забезпечити Клієнта новими засобами ідентифікації та/або
• внести зміни до системи Star24 та надсилати інформаційне повідомлення, 

що містять ОТР, на персональний номер мобільного телефону. 
Забезпечення Клієнта новим Особистим ключем можливе лише у разі здій-

снення постійного (без можливості поновлення) блокування Банком або Клієн-
том існуючого Особистого ключа.

4.2.13. Не поширювати без дозволу Клієнта інформацію, що стала відома 
при роботі з Клієнтом. 

4.2.14. Інформувати Клієнта про внесення змін до Інструкцій та/або зміну ре-
жиму роботи в системі Star24 згідно з умовами Договору.

4.2.15. Формувати виписку за картковим Рахунком Клієнта за календарний 
місяць станом на останній робочий день кожного місяця.

4.2.16. Надавати за вимогою Клієнта належним чином затверджені Тарифи.
4.2.17. Нести повну відповідальність за збереження коштів Клієнта, розміще-

них згідно з умовами Договору. 
4.2.18. Прийняти на зберігання від Клієнта або для нього Вклад на Вкладний 

рахунок згідно з вимогами законодавства, умовами Договору та своєчасно здій-
снювати операції за цим Рахунком.

4.2.19. Проводити нарахування та виплату процентів на умовах, визначених 
Договором, з урахуванням вимог податкового законодавства України. 

4.2.20. Повернути Вклад відповідно до умов, встановлених Договором.
4.2.21. Повідомляти Держателя картки про здійснені операції з використан-

ням картки шляхом надсилання інформаційних повідомлень на телефонний 
номер Держателя, підключений до послуги StarSMS/StarSMS+. Непідключення 
Держателем картки до послуги StarSMS/StarSMS+ вважається відмовою Дер-
жателя картки від отримання повідомлень Банку про здійснені операції з вико-
ристанням картки.

4.2.22. Повідомляти Держателя картки про закінчення терміну дії його карт-
ки не пізніше, ніж за 10 (десять) календарних днів до закінчення терміну її дії 
шляхом надсилання інформаційного повідомлення на телефонний номер Клі-
єнта, підключений до послуги StarSMS/StarSMS+, або шляхом повідомлення на 
екрані банкомата під час здійснення Держателем картки операцій в банкоматі з 
використанням картки.  

4.3. Клієнт має право:
4.3.1. Самостійно розпоряджатися коштами на своїх Рахунках з дотриман-

ням вимог та обмежень, встановлених законодавством, режимом Рахунків та 
умовами Договору.

4.3.2. Використовувати для здійснення розрахунків платіжні інструменти, пе-
редбачені законодавством та Договором.

4.3.3. Вказувати в платіжному дорученні дату валютування, що не може пере-
вищувати 10 (десять) календарних днів з дня складання платіжного доручення.

4.3.4. Отримувати інформацію про надходження коштів на Рахунки у вигляді 
виписки, а при надходженні на Рахунки коштів з датою валютування — шляхом 
зазначення цього у виписках, та/або особистого повідомлення Клієнта за теле-
фоном, та/або направлення відповідного повідомлення з використанням систе-
ми Star24, та/або іншим засобом, погодженим між Банком та Клієнтом.

4.3.5. Отримувати готівкові кошти в межах та у строки згідно з заявою на ви-
дачу готівки за умови наявності коштів на Рахунках згідно з режимом Рахунків, 
умовами Договору та вимогами законодавства.

4.3.6. Вимагати своєчасного і повного здійснення розрахунків та інших по-
слуг, обумовлених Договором.

4.3.7. Вимагати від Банку своєчасного виконання електронних документів, 
що складені та передані системою Star24 відповідно до Договору, за наявності 
законних підстав для виконання таких дій відповідно до вимог законодавства.

4.3.8. Отримувати послуги у межах можливостей системи Star24 відповід-
но до умов Договору. 

4.3.9. Отримати Особистий ключ в обслуговуючому відділенні.
4.3.10. У разі необхідності ініціювати постійне, без можливості поновлення, 

блокування Особистого пароля та/або Особистого ключа усіма можливими спо-
собами, впровадженими в системі Star24 та передбаченими Інструкціями.

4.3.11. У разі блокування Особистого ключа або Особистого пароля отрима-
ти новий Особистий ключ та/або пароль у порядку, передбаченому Договором. 

4.3.12. Припиняти дію існуючих послуг, що надаються за допомогою систе-
ми Star24, шляхом підписання між Сторонами додаткової угоди щодо внесення 
змін до Договору у відділенні Банку, в якому Клієнтом було укладено Договір.

4.3.13. Здійснювати зміну персонального номеру мобільного телефону Клі-
єнта на новий у порядку, передбаченому Договором.

4.3.14. Оскаржувати будь-які операції за Рахунками, зазначені у виписці, 
шляхом надання письмової заяви до відділення Банку, де було укладено Дого-
вір, не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з дати відображення операції за 
Рахунком. У випадку непред’явлення письмової претензії в Банк за вказаними у 
виписці операціями у зазначений у цьому пункті строк, операції, зазначені у ви-
писці, вважаються підтвердженими і оскарженню у подальшому не підлягають.

4.3.15. У разі втрати, пошкодження картки або її незаконного використання 
іншими особами (крадіжка тощо) негайно повідомити про це Банк за телефо-
нами StarContact згідно з п. 4.3.21. цих Правил та не пізніше 3 (трьох) робочих 
днів після вказаного повідомлення звернутися до відділення Банку з заявою про 
випуск нової картки(-ок) або до цілодобової клієнтської підтримки за телефо-
нами StarContact. Виняток становить перевипуск основної картки, випущеної до 
карткового Рахунку, відкритого в гривні в рамках   Тарифного плану «Електро-
нний студентський квиток» — у такому разі Клієнт надає заяву до відповідно-
го навчального закладу.

Наданням такої заяви до навчального закладу/відділення Банку/зверненням 
до StarContact Клієнт доручає Банку здійснити договірне списання з картково-
го Рахунку коштів у порядку, встановленому Договором, для сплати відповід-
них комісій за випуск нової картки(-ок) згідно з Тарифами Банку, у тому чис-
лі за терміновість випуску у разі, якщо Клієнтом було замовлено таку послугу.

4.3.16. Оформити:
4.3.16.1. нову персоніфіковану картку згідно з чинними Тарифами в Банку, 

якщо персоніфікована картка не була перевипущена після закінчення строку її 
дії згідно з п. 3.2.1. Правил.

4.3.16.2. додаткові картки до карткового Рахунку шляхом звернення до об-
слуговуючого відділення Банку або — тільки при оформленні додаткової карт-
ки на ім’я Клієнта — шляхом надання відповідної заяви з використанням сис-
теми Star24.

4.3.17. Отримувати в Банку поточні та/або позачергові виписки, що відобра-
жають рух коштів за Рахунками за довільний період, але не більше ніж за остан-
ній календарний рік.

4.3.18. У разі незгоди із зміною Банком Тарифів та/або інших умов обслуго-
вування, відмовитись від послуг Банку та розірвати цей Договір з урахуванням 
вимог Договору.

4.3.19. Реалізовувати інші права, передбачені Договором та законодавством.
4.3.20. Змінити обслуговуюче відділення Банку, звернувшись до відділення 

Банку з відповідною заявою або за телефонами StarContact.
4.3.21. Звернутися за телефонами StarContact:
4.3.21.1. за консультацією; 
4.3.21.2. для замовлення/отримання послуг/сервісів відповідно до умов До-

говору, зокрема: 
4.3.21.2.1. відкриття накопичувального Рахунку в національній валюті; 
4.3.21.2.2. підключення послуги «Постійне доручення» (відповідно до п. 5.3 

Правил);
4.3.21.2.3. здійснення переказу коштів між власними Рахунками за допомо-

гою засобів ДБО (відповідно до п. 5.5 Правил);
4.3.21.2.4. підвищення рівня пакетної пропозиції, що відкрита в рамках зарп-

латного проекту (відповідно до п. 10.4.1.2 Правил).  
4.3.21.3. у випадку виникнення проблемних ситуацій, пов’язаних з викорис-

танням картки. 
При цьому для здійснення процедури ідентифікації Клієнт, на прохання опе-

ратора служби StarContact, зобов’язаний назвати наступні дані:
- прізвище, ім’я, по батькові;
- дата народження;
- слово-пароль;
- паспортні дані (номер, серія, ким та коли виданий);
- адреса проживання та/або реєстрації, що зазначена в паспорті;
- номер облікової картки платника податків.
4.3.22. Подавати усні та письмові звернення та отримувати відповідь Банку у 

строки, передбачені законодавством.
4.3.23. Клопотати про особистий прийом керівниками та посадовими особа-

ми Банку згідно з Графіком прийомів та у порядку, передбаченому внутрішні-
ми процедурами Банку;

4.3.24. У випадках, передбачених Договором, отримати письмове підтвер-
дження щодо відкриття Рахунку та/або про підключення послуги «Постійне до-
ручення» та/або підвищення рівня Тарифного плану, звернувшись до відділен-
ня Банку, де обслуговується пакетна пропозиція, в рамках якої відкрито Раху-
нок та/або підключено послугу «Постійне доручення».

4.4. Клієнт зобов’язаний:
4.4.1. Виконувати вимоги Договору, законодавства, чинних внутрішніх пра-

вил Банку з питань проведення (виконання) розрахунково-касових операцій та 
оплачувати послуги Банку згідно з Тарифами.

4.4.2. Клієнт зобов’язується надавати до Банку належним чином оформлені 
розрахункові (в тому числі електронні) та касові документи відповідно до вимог 
Банку, умов Договору та законодавства. Черговість виконання Банком розра-
хункових документів Клієнта визначається законодавством, крім випадків, ви-
значених Договором.

4.4.3. Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки повідо-
мляти Банк про всі помічені неточності та помилки у виписках по Рахунках та 
інших документах, про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо по 
Рахунку. 

4.4.4. Повідомляти Банк про зарахування на Рахунок Клієнта коштів, що йо-
му не належать, і протягом 3 (трьох) робочих днів з дня надходження коштів 
на Рахунок надати Банку платіжне доручення на перерахування коштів належ-
ному отримувачу.

4.4.5. Виплачувати Банку комісійну винагороду за надані Банком послуги 
згідно з Тарифами Банку та умовами Договору.

4.4.6. Клієнт зобов’язується негайно повідомляти Банку про зміну місця про-
живання та в строк не більше ніж 3 (три) календарних дні з дати отримання від 
Банку вимоги, надавати в Банк усі необхідні документи для контролю за станом 
розрахунків за операціями, за якими Банк здійснює функції агента валютного 
контролю згідно із законодавством, у т.ч. звітність, передбачену нормативними 
актами НБУ (по залученим від нерезидента коштам та ін.).

4.4.7. За вимогою Банку надавати в строк не більш ніж 3 (три) календарні дні 
в повному обсязі достовірну інформацію, необхідну для проведення ідентифі-
кації та вивчення Клієнта, уточнення інформації щодо ідентифікації та вивчення 
Клієнта, з’ясування особи Клієнта, суті діяльності та фінансового стану.

4.4.8. Дотримуватись усіх технічних, організаційних, правових та інших ви-
мог, встановлених Банком щодо роботи з системою Star24 відповідно до цього 
Договору, Інструкцій та лімітів.

4.4.9. Забезпечити збереження засобів ідентифікації та аутентифікації в сис-
темі Star24 таким чином, щоб виключити розголошення інформації та їх ви-
користання третіми особами. Не передавати та не розголошувати Особистий 
ключ, Особистий пароль та ОТР іншим особам, відповідати за їх зберігання та 
використання.

4.4.10. При використанні системи Star24 Клієнт зобов’язується виконувати 
вимоги та рекомендації Банку з питань інформаційної безпеки, що наведені в 
Інструкціях.

4.4.11. Використовувати Рахунки лише у власних потребах, не пов’язаних із 
здійсненням підприємницької діяльності.

4.4.12. Здійснювати погашення строкової заборгованості за Договором у по-
рядку та строки, що визначені Договором або у відповідному повідомлені Бан-
ку до Клієнта, та погашення простроченої заборгованості — негайно після її ви-
никнення. При цьому закриття Рахунку/Рахунків в рамках Договору не звільняє 
Клієнта від погашення такої заборгованості.

4.4.13. Отримувати щомісячно виписки за Рахунками до 10 (десятого) чис-
ла кожного місяця.

4.4.14. Не розголошувати ПІН та CVV2/CVC2–код, інші реквізити картки та не 
передавати картки в користування третім особам, а також не повідомляти їм за-
значені вище дані. Дозволяється повідомляти третім особам номер картки та 
термін її дії виключно для проведення вказаними особами переказу коштів з 
власного рахунку на картковий Рахунок Клієнта. Банк не несе відповідальності 
за шкоду, заподіяну Клієнту у зв’язку з розголошенням ним третім особам будь-
яких реквізитів картки.

4.4.15. При заповненні Договору-анкети вказати достовірні відомості, у то-
му числі номер контактного телефону та/або факсу та адресу електронної по-
шти (за наявності), а також протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту на-
стання вказаних нижче обставин письмово сповістити Банк про зміну свого міс-
ця проживання та/або інших реквізитів, зазначених в Договорі та додатках до 
нього, зокрема про внесені зміни до документів, що посвідчують особу Клієнта.

4.4.16. У разі зміни прізвища та/або імені Держателя картки/карток зверну-
тися до Банку з відповідною заявою про перевипуск картки/карток такого Дер-
жателя за власний рахунок. Виняток становить перевипуск основної картки, ви-
пущеної до карткового Рахунку, відкритого в гривні в рамках   Тарифного плану 
«Електронний студентський квиток» — у такому разі Клієнт надає заяву до від-
повідного навчального закладу.

4.4.17. Отримати в Банку виготовлену картку/додаткову картку не пізніше 60 
(шістдесяти) календарних днів з моменту її замовлення.

4.4.18. Внести кошти на Вкладний рахунок у сумі та в строк, визначені Зая-
вою на відкриття Вкладного рахунку.

4.4.19. Не пізніше наступного робочого дня письмово повідомити Банк про:
— початок здійснення Клієнтом підприємницької діяльності та/або незалеж-

ної професійної діяльності — з дати початку здійснення такої діяльності (зо-
крема, з дати державної реєстрації, отримання відповідного дозволу, ліцензії 
тощо);

— припинення здійснення Клієнтом підприємницької діяльності та/або не-
залежної професійної діяльності — з дати припинення здійснення такої діяль-
ності (зокрема, з дати державної реєстрації, анулювання відповідного дозво-
лу, ліцензії тощо).

При цьому Клієнт зобов’язаний надати відповідні документи до Банку, що 
підтверджують початок/припинення підприємницької діяльності та/або неза-
лежної професійної діяльності.

5. Правила користування додатковими послугами за картковим Рахунком
5.1. Правила користування послугами SMS-інформування (StarSMS та 

StarSMS+):
5.1.1. StarSMS — це послуга, яка дозволяє за допомогою інформаційних по-

відомлень оперативно отримувати інформацію про операції, проведені з вико-

ристанням платіжної картки, та обмежену кількість інформаційних повідомлень 
про операції за картковим Рахунком без використання платіжної картки.

5.1.2. StarSMS+  — це послуга, яка передбачає як інформування, що нада-
ється в рамках «StarSMS», так і розширений набір інформаційних повідомлень 
у залежності від обраного Тарифного плану про операції за Рахунком/-ами без 
використання платіжної картки, як-то:

— інформація про операції за всіма іншими картковими та накопичуваль-
ними Рахунками Тарифного плану, в тому числі комісії, страхові платежі, на-
рахування відсотків тощо — для пакетних пропозицій «All Inclusive» всіх рів-
нів, «Platinum», «Elite», «ЗП Elite» та Тарифного плану «Електронний студент-
ський квиток»; 

— інформація про нарахування обов’язкового щомісячного платежу, повну 
суму заборгованості, нарахування  комісій за обслуговування овердрафту та ко-
місії за SMS-інформування — для продукту «Кредитна картка з пільговим пе-
ріодом».

5.1.3. Щоб користуватися послугою StarSMS/StarSMS+ Клієнт/Держатель до-
даткової картки повинен мати мобільний телефон, підключений до послуг мо-
більного зв’язку одного із операторів України.

5.1.4. Послуга StarSMS може бути підключена Клієнту/Держателю додатко-
вої картки до будь-якої картки, що випущена до будь-якого карткового Рахун-
ку в рамках будь-якого Тарифного плану. Одну картку можна підключити до од-
ного номеру мобільного телефону. За наявності у Клієнта декількох карток він 
може підключити кожну картку на окремий номер мобільного телефону або 
підключити всі картки до одного номеру мобільного телефону. Одну картку не-
можливо підключити до двох та більше номерів мобільних телефонів.

5.1.5. Послуга StarSMS+ може бути підключена тільки Клієнту, на ім’я яко-
го відкрито Рахунок/-и:

— до всіх Рахунків Тарифного плану (карткових і накопичувальних), які від-
криті чи будуть відкриті у майбутньому, та до однієї картки, що випущена до 
карткового Рахунку в національній валюті України, — для пакетних пропози-
цій «All Inclusive» всіх рівнів, «Platinum», «Elite», «ЗП Elite» та Тарифного плану 
«Електронний студентський квиток»;

— до карткового Рахунку в національній валюті України та до однієї карт-
ки, що випущена до такого Рахунку, — для продукту «Кредитна картка з піль-
говим періодом».

При цьому кожна картка, що випущена до карткового Рахунку в національ-
ній валюті України в рамках зазначених у цьому пункті пакетних пропозицій, Та-
рифного плану та продукту,  може бути підключена до послуги StarSMS+ тільки 
у разі, якщо з карткою підключається унікальний номер телефону, який не під-
ключений з іншою карткою до послуги StarSMS+ (але може бути підключений 
з іншою карткою до послуги StarSMS). Одну картку неможливо підключити до 
двох та більше номерів мобільних телефонів.

5.1.6. Відразу після підключення картки до StarSMS/StarSMS+ та до момен-
ту відключення від послуги оплата товарів та послуг у мережі Інтернет за допо-
могою  такої картки відбувається з використанням технології «3D Secure» від-
повідно до п. 3.2. 

Після закінчення терміну дії картки або у разі перевипуску картки за ініціа-
тивою Клієнта, на ім’я якого відкрито Рахунок, у зв’язку з втратою/крадіжкою 
тощо послуга StarSMS/StarSMS+ підключається автоматично до перевипуще-
ної картки, якщо до такого перевипуску картки відповідна послуга була до неї 
підключена. 

У разі якщо перевипуск картки, підключеної до послуги StarSMS+, відбува-
ється без блокування такої картки, то до нової картки автоматично підключа-
ється StarSMS+, а до картки, що перевипускається, автоматично підключаєть-
ся StarSMS. 

У разі анулювання картки без подальшого її перевипуску, якщо до такої карт-
ки була підключена послуга StarSMS/StarSMS+, така послуга автоматично від-
ключається. Послуга StarSMS/StarSMS+ автоматично відключається при за-
критті Рахунку.

5.1.7. Клієнт, на ім’я якого відкрито Рахунок/-и,  сплачує Банку за користу-
вання послугою StarSMS/StarSMS+ плату згідно з Тарифами, якщо така комісія 
зазначена у Тарифах до Продукту, в рамках якого було випущено картку. Пла-
та за користування послугою StarSMS/StarSMS+ нараховується в останній ро-
бочий день місяця, якщо протягом такого місяця станом хоча б на кінець одно-
го дня за карткою була підключена послуга StarSMS/StarSMS+. При цьому якщо 
станом хоча б на кінець одного дня місяця була підключена послуга StarSMS+ 
(незалежно від підключення/відключення послуги StarSMS за цією ж карткою 
протягом цього ж місяця), то нараховується плата за StarSMS+.

5.1.8. Підключити/відключити послугу StarSMS або змінити номер мобільно-
го телефону за карткою Клієнт/Держатель додаткової картки може:

— в обслуговуючому відділенні Банку;
— шляхом звернення до StarContact.
Клієнт/Держатель додаткової картки також може підключити/відключити по-

слугу StarSMS або змінити номер мобільного телефону за карткою (окрім кар-
ток, випущених до карткового Рахунку в національній валюті України Клієнту, на 
ім’я якого відкрито такий Рахунок):

— у будь-якому банкоматі Банку; 
— у системі Star24.
Держатель додаткової картки може підключити/відключити послугу StarSMS 

або змінити номер мобільного телефону тільки за карткою, випущеною на йо-
го ім’я.

Відключити послугу StarSMS можливо також за допомогою SMS-запиту від-
повідно до п. 5.1.13. Правил.

Послуга активується/деактивується відразу після підключення/відключення, 
на підтвердження про підключення послуги Клієнт/Держатель додаткової карт-
ки отримує інформаційне повідомлення. Кількість підключень/відключень по-
слуги необмежена.

5.1.9. Підключити/відключити послугу StarSMS+ або змінити номер мобіль-
ного телефону Клієнт, на ім’я якого відкриті Рахунки в рамках зазначених у п. 
5.1.5. Тарифних планів, може:

— у будь-якому банкоматі Банку; 
— у системі Star24;
— в обслуговуючому відділенні Банку;
— шляхом звернення до StarContact.
До послуги StarSMS+ Клієнт, на ім’я якого відкрито Рахунок/-и,  також мо-

же підключитися, надіславши SMS-запит на номер, що зазначений на сайті Бан-
ку www.my.ukrsibbank.com, у форматі: ХХХХ%YYYY_ SMS, де ХХХХ — перші 4 
цифри номера картки, а YYYY — останні 4 цифри номера картки (при підклю-
ченні здійснюються перевірки відповідності номера картки та номера телефо-
ну, який Клієнт раніше надав Банку: у разі якщо направлені вірні дані, то до по-
слуги StarSMS+ буде підключена вказана в запиті картка та номер телефону, з 
якого було надіслано запит).

Відключити послугу StarSMS+ можливо також за допомогою SMS-запиту 
відповідно до п. 5.1.13. Правил.

Особливості підключення послуги StarSMS+:
— картку, що випущена до Рахунку в іноземній валюті Клієнту/Держателю 

додаткової картки, неможливо підключити до послуги StarSMS+ (до такої карт-
ки можливо підключити тільки послугу StarSMS);

— картку, що випущена Держателю додаткової картки до Рахунку в націо-
нальній валюті України, неможливо підключити до послуги StarSMS+ (до такої 
картки можливо підключити тільки послугу StarSMS);

— картку, що випущена до Рахунку в національній валюті України Клієнту, 
на ім’я якого відкрито Рахунок/-и в рамках зазначених у п. 5.1.5. Тарифних пла-
нів, та за якою не підключено жодної послуги SMS-інформування або підклю-
чена одна з послуг StarSMS чи StarSMS+, у будь-якому банкоматі Банку та у 
системі Star24 можливо підключити тільки до послуги StarSMS+ (підключен-
ня StarSMS недоступне).

Послуга активується/деактивується відразу після підключення/відключення, 
на підтвердження Клієнт, на ім’я якого відкрито Рахунок/-и, отримує інформа-
ційні повідомлення про активацію/деактивацію послуги. Кількість підключень/
відключень послуги необмежена.

5.1.10. Після проведення за допомогою картки операції, що потребує авто-
ризації, наприклад, оплата товарів і послуг в торговельній мережі, зняття готів-
ки, поповнення карткового Рахунку тощо, Банк направляє на номер мобільно-
го телефону Клієнта/Держателя додаткової картки інформаційне повідомлен-
ня про операцію, що була проведена. Це повідомлення містить інформацію про:

— номер платіжної картки, з використанням якої була проведена операція 
(перші та останні 4 цифри номера картки); 

— тип операції (отримання готівки, оплата товарів, отримання балансу то-
що);

— суму та валюту операції;
— місце та час проведення операції;
— доступний залишок коштів після проведення операції;
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оголошення
— інформацію про відмову у випадку, якщо операція не була проведена 

успішно.
5.1.11. У рамках послуги StarSMS Банк надсилає інформаційне повідомлен-

ня Клієнту, на ім’я якого відкрито Рахунок/-и, в разі здійснення операцій за карт-
ковим Рахунком у відділенні Банку та за допомогою системи Star24. Інформа-
ційне повідомлення надсилаються при здійсненні операцій поповнення картко-
вого Рахунку (готівкове поповнення без використання платіжної картки, безго-
тівкове поповнення, у тому числі за допомогою послуги «Постійне/Довгостро-
кове доручення»), видаткових операцій (видача готівки з Рахунку без викорис-
тання платіжної картки, безготівкове перерахування коштів з карткового Рахун-
ку, у тому числі на погашення кредитів Клієнта за допомогою послуги «Дого-
вірне списання»), та інших операцій (блокування коштів під час здійснення опе-
рації, блокування картки, зміна ПІН-коду, підключення послуги StarSMS, отри-
мання одноразового пароля під час здійснення інтернет-платежів з використан-
ням технології «3D Secure», інформування про неуспішні операції/відміну опе-
рацій). Держателю додаткової картки у рамках послуги StarSMS Банк надси-
лає інформаційне повідомлення тільки про операції, проведені з використан-
ням платіжної картки.

5.1.12. У рамках послуги StarSMS+ Банк надсилає Клієнту, на ім’я якого від-
крито Рахунок/-и,  інформаційне повідомлення за послугою StarSMS, що зазна-
чені в п. 5.1.11 Правил, та розширений набір інформаційних повідомлень у за-
лежності від обраного тарифного плану:

— для пакетних пропозицій «All Inclusive» всіх рівнів, «Platinum», «Elite», «ЗП 
Elite» та Тарифного плану «Електронний студентський квиток» — інформаційне 
повідомлення про нарахування періодичної комісії за обслуговування Рахунків, 
розмір зменшення базової періодичної комісії за обслуговування Рахунків (від-
повідно до п. 6.1.9.), страхові платежі, нарахування відсотків за Рахунком/-ами 
Тарифного плану, поповнення накопичувального/-их Рахунку/-ів, безготівкове 
перерахування коштів з накопичувального/-их Рахунку/-ів (у тому числі за до-
помогою послуги «Договірне списання» на погашення кредитів Клієнта та/або 
на погашення комісій, що виникли за іншими рахунками Клієнта), підключення 
послуги StarSMS+ та користування послугою StarSMS/StarSMS+.

— для продукту «Кредитна картка з пільговим періодом» — інформацій-
не повідомлення про нарахування обов’язкового щомісячного платежу, по-
вну суму заборгованості за овердрафтом, нарахування  комісій за обслугову-
вання овердрафту, підключення послуги StarSMS+ та користування послугою 
StarSMS/StarSMS+.

5.1.13. На підставі окремого запиту у вигляді інформаційного повідомлення 
з мобільного телефону Клієнт/Держатель додаткової картки може отримати на 
свій мобільний телефон інформаційне повідомлення з наступною інформацією:

• сума доступних до використання за платіжною карткою коштів;
• перелік останніх 10 (десяти) транзакцій, проведених з використанням пла-

тіжної картки Клієнта/Держателя додаткової картки (міні-виписка),
а також Клієнт/Держатель додаткової картки може провести наступні опе-

рації:
• заблокувати платіжну картку;
• відключити послугу StarSMS/StarSMS+.
Для отримання інформації за запитом Клієнту/Держателю додаткової карт-

ки необхідно направити з мобільного телефону, номер якого підключений до 
StarSMS/StarSMS+, SMS-запит на номер, що зазначений на сайті Банку www.
my.ukrsibbank.com. SMS-запит повинен мати такий формат: ХХХХ%YYYY_kk,

де ХХХХ — перші 4 цифри номера картки;
YYYY — останні 4 цифри номера картки;
kk — код запиту, який може приймати наступні значення:
01 — запит балансу,
02 — запит міні-виписки,
88 — відключити послугу StarSMS,
99 — заблокувати картку.
5.1.14. Для можливості користування послугою StarSMS/StarSMS+ мобіль-

ний телефон має підтримувати сервіс SMS-повідомлень, а оператор мобіль-
ного зв’язку надавати своїм клієнтам сервіс відправки та отримання SMS-
повідомлень та бути оператором мобільного зв’язку, який має право надавати 
послуги на території України. Для роботи зі StarSMS/StarSMS+ в телефоні ма-
ють бути активовані функції відправки та прийому SMS-повідомлень.

5.1.15. Клієнту/Держателю додаткової картки необхідно ознайомитись з роз-
ділом «SMS — служба коротких повідомлень» інструкції до мобільного теле-
фону, а також загальними правилами користування цією функцією, що вста-
новлені оператором зв’язку.

5.1.16. Банк має право надсилати на номер мобільного телефону Клієнта/
Держателя додаткової картки повідомлення про тарифи, продукти та послуги, 
акції та інші інформаційні повідомлення Банку.

5.1.17. Надсилання інформації відбувається відкритими каналами зв’язку. 
Банк не несе відповідальності за розголошення, викривлення та неотримання 
Клієнтом/Держателем додаткової картки інформації про картку, що може мати 
місце при надсиланні інформації на номер мобільного телефону. 

5.1.18. Банк не несе відповідальності за передачу інформації про картку у ви-
падку надання Клієнтом/Держателем додаткової картки невірного номеру мо-
більного телефону при підключенні до StarSMS/ StarSMS+.

5.1.19. Банк не несе відповідальності за несвоєчасну постановку картки до 
стоп-листа, якщо інформаційне повідомлення від Клієнта/Держателя додатко-
вої картки не було отримано Банком або отримано Банком несвоєчасно з при-
чин, що не залежать від Банку. 

5.1.20. Банк не несе відповідальність за своєчасність та доставку інформа-
ційних повідомлень. Доставка інформаційних повідомлень не є гарантованою і 
може бути не здійснена або здійснена із затримкою, зокрема на період обслуго-
вування транспортної мережі операторів, або у випадках її збоїв, або якщо або-
нент знаходиться поза зоною дії мереж тощо.

5.1.21. Для відмови від послуги отримання інформації за карткою на номер 
мобільного телефону Клієнту/Держателю додаткової картки необхідно відклю-
чити послугу StarSMS/StarSMS+ у відповідності до пп. 5.1.8. та 5.1.9. Правил.

5.2. Правила користування послугою «Платежі на користь мобільних опера-
торів»

5.2.1. Платежі на користь мобільних операторів — це послуга, яка дозволяє 
Клієнту за допомогою картки та банкомата купувати ваучери операторів мобіль-
ного зв’язку та поповнювати абонентські рахунки.

5.2.2. Послуга не надається за картками, емітованими іншими банками.
5.2.3. Електронні ваучери
5.2.3.1. Перелік та номінал електронних ваучерів, продаж яких здійснюється 

в банкоматах АТ «УкрСиббанк», не є сталим і може змінюватись.
5.2.3.2. При купівлі електронного ваучера код поповнення та інструкція для 

поповнення друкуються на чеку банкомата.
5.2.3.3. Поповнення рахунку відбувається відразу після активації коду попо-

внення.
5.2.3.4. Код поповнення необхідно активувати до дати, яка зазначена на че-

ку банкомата.
5.2.4. Поповнення за номером телефону 
5.2.4.1. Перелік операторів мобільного зв’язку, на користь яких можливо 

здійснити переказ для поповнення абонентських рахунків, не є сталим і може 
змінюватись.

5.2.4.2. Поповнення за номером телефону відбувається миттєво, після про-
ведення операції в банкоматі.

5.2.5. Банк не обмежує суму платежу при поповненні телефонних рахунків. 
Клієнт може поповнити свій телефонний рахунок на будь-яку суму в межах за-
лишку коштів на картковому Рахунку.

5.2.6. Під час купівлі електронного ваучера чи поповненні контрактного ра-
хунку Клієнт не сплачує комісії.

5.2.7. Банк не несе відповідальності за неправильне введення Клієнтом номе-
ру мобільного телефону чи особового телефонного рахунку при поповненні те-
лефонного рахунку через банкомат. Банк не несе відповідальності в разі втрати 
Клієнтом електронного ваучера, що друкується на чеку банкомата.

5.2.8. У разі виникнення проблем при користуванні послугою Клієнту слід не-
гайно звернутися до StarContact. 

5.3. Правила користування послугою «Постійне доручення»
5.3.1. Використовуючи послугу «Постійне доручення» (далі в цьому пункті 

5.3 — Послуга), Клієнт доручає Банку здійснювати періодичні та разові пере-
кази (договірне списання) з карткового Рахунку Клієнта за його дорученням 
на користь фізичних та/або юридичних осіб згідно з умовами Договору, Пра-
вил та Тарифів Банку.

5.3.2. Надання Банком Послуги відбувається на підставі:
5.3.2.1. Подання відповідної заяви Клієнта, що передбачає надання Послуги в 

обслуговуючому відділенні Банку; або
5.3.2.2. Звернення до StarContact з метою підключення послуги на переказ 

коштів з карткового Рахунку на накопичувальний Рахунок, що відкриті у націо-
нальній валюті України та обслуговуються в межах одного Договору. У такому 

випадку Клієнт має право отримати письмове підтвердження у порядку, визна-
ченому п. 4.3.24. Правил; або

5.3.2.3. Відповідного електронного документу, направленого з використан-
ням системи Star24.

Підстави, що вказані в п.5.3.2. для підключення Послуги, надалі в п.5.3. іме-
нуються — «Заява». 

5.3.3. Клієнт в Заяві зазначає реквізити та призначення переказу, період про-
ведення переказу (для Заяв, що подаються у порядку п. 5.3.2.2. Правил, період 
складає 1 місяць), дату здійснення першого переказу, суму переказу та інші да-
ні на вимогу Банку, необхідні для здійснення переказу.

5.3.4. Банк здійснює списання грошових коштів з Рахунків Клієнта з ураху-
ванням вимог законодавства щодо переказування коштів та за умови:

• відсутності обмежень права Клієнта щодо розпорядження коштами на Ра-
хунку Клієнта (арешт, заборона тощо); та 

• відсутності інших обмежень (зокрема режиму рахунку) у відповідності до 
Договору, законодавства, чинного на момент здійснення списання коштів; та

• неперевищення суми переказу у випадку наявності обмежень, встановле-
них законодавством; та 

• достатності грошових коштів на Рахунку Клієнта для здійснення договірно-
го списання і сплати Клієнтом вартості послуг Банку згідно з тарифами остан-
нього, при цьому часткове списання коштів з Рахунку Клієнта Банком не здій-
снюється.

5.3.5. Переказ коштів згідно з умовами Послуги здійснюються у наступно-
му порядку:

5.3.5.1. Банк списує з карткового Рахунку Клієнта грошові кошти. Дата та су-
ма списання визначаються на підставі Заяви Клієнта. 

5.3.5.2. Якщо дата переказу з карткового Рахунку припадає на вихідний, 
святковий або неробочий день, у такому випадку переказ здійснюється в пер-
ший робочий день після такого дня. Якщо дата переказу припадає на дату, яка 
не існує (наприклад, 31 квітня), у такому випадку переказ здійснюється в остан-
ній календарний день такого місяця, при цьому, якщо такий календарний день 
припадає на вихідний, святковий або неробочий день, у такому випадку переказ 
здійснюється в перший робочий день після такого дня.

5.3.5.3. Банк здійснює перекази за вказаними в Заяві реквізитами не пізні-
ше наступного робочого дня після списання грошових коштів з карткового Ра-
хунку Клієнта.

5.3.5.4. Якщо грошові кошти на картковому Рахунку відсутні та/або грошо-
вих 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 пе-

реказу 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 вка-
заного періоду для здійснення переказу — такий переказ Банком не здійсню-
ється;

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

5.3.6. Клієнт зобов’язаний забезпечити наявність грошових коштів на картко-
вому Рахунку з 12-00 до 15-00 в день переказу для можливості здійснення пере-
казів Банком. У разі відсутності станом на 15-00 на картковому Рахунку коштів у 
сумі, достатній для здійснення переказу та сплати комісії Банку, — переказ Бан-
ком не здійснюється (з урахуванням положень п. 5.3.5.).

5.3.7. Відключення/анулювання Послуги здійснюється Клієнтом на підставі 
відповідної заяви в обслуговуючому відділенні Банку або, якщо послуга була 
підключена за допомогою системи Star24, шляхом направлення відповідного 
електронного документу з використанням системи Star24. Якщо дата відклю-
чення Послуги співпадає з датою здійснення переказу, такий переказ грошових 
коштів не здійснюється. 

5.3.8. Банк має право самостійно відключити Послугу у випадку немож-
ливості здійснення переказу з карткового Рахунку Клієнта (закритий рахунок 
одержувача, невірно вказані реквізити тощо).

5.3.9. Банк, здійснюючи списання грошових коштів з Рахунку Клієнта, 
оформлює меморіальний ордер, у реквізиті «Призначення платежу» якого за-
значає інформацію про платіж і реквізити (номер та дату укладення) договору, 
за яким передбачено можливість договірного списання. 

5.3.10. Відповідальність за відповідність інформації про отримувача коштів, 
суть операції, за якою здійснюється переказ за допомогою Послуги, несе Клі-
єнт, який у разі її невідповідності має відшкодовувати Банку завдану внаслідок 
цього шкоду.

5.4. Правила користування послугою «Переказ на інший картковий Рахунок в 
УкрСиббанку через банкомат»

5.4.1. Послуга «Переказ на інший картковий Рахунок в УкрСиббанку через 
Банкомат» дозволяє Держателю за допомогою банкомата Банку із використан-
ням картки здійснювати переказ коштів з карткового Рахунку на інші карткові 
Рахунки Клієнта або інших фізичних осіб, відкриті в Банку, з урахуванням обме-
жень, встановлених Договором, законодавством, режимом рахунків. При цьо-
му:

• послуга надається для карткових Рахунків, відкритих у національній валюті; 
• перекази можливі лише у національній валюті;
• не здійснюється переказ з карткового Рахунку резидента на картковий Ра-

хунок нерезидента.
5.5. Правила користування послугою «Переказ коштів між власними Рахун-

ками через StarContact»
5.5.1. Послуга «Переказ коштів між власними Рахунками через StarContact» 

(далі в цьому пункті 5.5 — Послуга) дозволяє Клієнту за допомогою засобів 
ДБО, а саме шляхом звернення до StarContact, здійснити переказ коштів між 
власними Рахунками Клієнта в рамках однієї пакетної пропозиції.

5.5.2. Для здійснення Послуги, Клієнт доручає Банку здійснювати переказ ко-
штів між власними Рахунками на наступних умовах:

- переказ здійснюється за ініціативою Клієнта на підставі дистанційного роз-
порядження Клієнта;

- переказ здійснюється між картковим та накопичувальним Рахунками Клієн-
та в одній валюті, відкритими в рамках однієї пакетної пропозиції,

- переказ здійснюється в межах суми витратного ліміту на Рахунку, з яко-
го здійснюється переказ. Сума переказу зазначається Клієнтом у дистанційно-
му розпорядженні.

Дистанційне розпорядження Клієнта надається шляхом звернення Клієнта до 
StarContact, під час якого Банк ідентифікує Клієнта у порядку, визначеному п. 
4.3.21 Правил. У разі позитивного результату ідентифікації, Клієнт повідомляє 
всі параметри, запитувані Банком, що необхідні для здійснення переказу. Про 
здійснення переказу з накопичувального на картковий Рахунок Банк додатково 
інформує Клієнта шляхом надсилання інформаційного повідомлення.

5.6. Правила користування послугою «Надання виписки на e-mail»
5.6.1. Послуга «Надання виписки на e-mail» (далі в цьому пункті 5.6 — «По-

слуга») дозволяє Клієнту отримувати на електронну адресу (e-mail)  звіт/під-
твердження руху коштів на Рахунку/-ах за проведеними операціями, у тому 
числі з використанням платіжної картки, та інформацію про стан такого/-их 
Рахунку/-ів.

5.6.2. Послуга може бути підключена тільки власнику Рахунку.  
5.6.3. Підключення/відключення або зміна параметрів Послуги відбувається 

на підставі:
• подання відповідної заяви Клієнта в обслуговуючому відділенні Банку; або
• звернення до StarContact. У такому випадку Клієнт має право у разі необхід-

ності за своїм запитом отримати письмове підтвердження про підключення/від-
ключення або зміну параметрів Послуги, звернувшись до обслуговуючого відді-
лення Банку для підписання відповідної заяви. 

Підстави, що вказані в цьому пункті 5.6.3  для підключення або зміни параме-
трів Послуги, надалі в цьому пункті 5.6 іменуються — «Заява». 

5.6.4. Клієнт в Заяві зазначає адресу e-mail та періодичність надання Послу-
ги: щоденно або щомісячно. При цьому одна Послуга передбачає наявність од-
нієї адреси e-mail та зазначення одного варіанту періодичності отримання По-
слуги. Якщо Клієнт бажає отримувати Послугу на декілька адрес e-mail та/або 
з різною періодичністю, Клієнт може підключити декілька таких Послуг, які бу-
дуть тарифікуватися окремо згідно з п. 5.6.6 Правил, при цьому  на одну уні-
кальну адресу e-mail можна підключити тільки один з варіантів періодичності 
надання Послуги (або щоденно, або щомісячно).

5.6.5. Про підключення/відключення Послуги Клієнт отримує відповідне пові-
домлення на e-mail, зазначений Клієнтом у Заяві.

5.6.6. Клієнт сплачує Банку за користування Послугою плату згідно з Тари-
фами Банку. Плата за користування Послугою нараховується в останній робо-
чий день місяця, якщо протягом такого місяця станом хоча б на кінець одного 
дня була підключена Послуга. У випадку наявності простроченої заборгованос-
ті щодо сплати комісій Банку (у тому числі комісії за користування Послугою), 

що триває більше ніж 30 (тридцять) днів поспіль, Банк має право тимчасово 
припинити надання Послуги до повного погашення зазначеної заборгованості.

5.6.7. Особливості надання Послуги зі щоденною періодичністю: виписка на 
e-mail надсилається щоденно за попередній календарний день з урахуванням 
наступних виключень:

• за п’ятницю виписка надсилається в суботу;
• за суботу, неділю та понеділок виписка надсилається у вівторок;
• за святкові або неробочі дні виписка надсилається за весь період таких 

святкових та неробочих днів з урахуванням першого робочого після них дня на 
другий робочий день.

5.6.8. Особливості надання Послуги зі щомісячною періодичністю: виписка 
на e-mail надсилається щомісячно в перший робочий день місяця за попере-
дній календарний місяць. 

5.6.9. Додатково для пакетних пропозицій (у разі підключення Послуги Клі-
єнтом в  рамках пакетної пропозиції) в перший робочий день календарного мі-
сяця разом зі щоденною/щомісячною випискою на e-mail надсилається звіт за 
пакетною пропозицією за попередній місяць.

5.6.10. Банк має право надсилати на e-mail Клієнта повідомлення про тари-
фи, продукти та послуги, акції та інші інформаційні повідомлення Банку.

5.6.11. Надсилання інформації відбувається відкритими каналами зв’язку. 
Банк не несе відповідальності за розголошення, викривлення та неотримання 
Клієнтом виписки, що може мати місце при надсиланні інформації на e-mail.

5.6.12. Банк не несе відповідальності за передачу інформації щодо виписки у 
випадку надання Клієнтом у Заяві невірної адреси e-mail.

5.6.13. Клієнт зобов’язується самостійно здійснювати технічні налаштування 
електронної поштової скриньки для коректного отримання електронного листа 
від Банку та забезпечити безпечне користування відповідним електронним по-
штовим сервісом, за допомогою якого здійснюється обслуговування вказаної у 
Заяві Клієнта адреси e-mail.

5.6.14. У випадку зміни у Клієнта адреси e-mail або у разі втрати Клієнтом до-
ступу до e-mail, що підключений в рамках Послуги, Клієнт зобов’язаний негай-
но повідомити про це Банк та змінити параметри Послуги або відключити По-
слугу відповідно до п. 5.6.3. Правил.

5.6.15. Для відмови від Послуги Клієнту необхідно відключити Послугу у від-
повідності до пп. 5.6.3. Правил.

6. Оплата послуг Банку
6.1. Розмір, порядок та умови оплати послуг Банку за Договором.
6.1.1. Банк надає послуги Клієнту за Договором на платній основі.
6.1.2. Перелік, умови та вартість надання послуг Банком за Рахунками Клі-

єнта визначаються відповідними Тарифами Банку, що містяться у Тарифному 
плані, який згідно з Договором обрав Клієнт, або встановлені згідно з умовами 
укладеної між Банком та Клієнтом відповідної додаткової угоди до Договору. 

6.1.3. При відкритті Рахунків за цими Правилами Клієнт має на свій розсуд 
обрати один із чинних в Банку Тарифних планів, за Тарифами якого будуть об-
слуговуватися такі Рахунки. Факт ознайомлення Клієнта з Тарифами Банку та 
факт обрання ним Тарифного плану засвідчується шляхом підписання Клієнтом 
Договору-анкети та/або відповідної додаткової угоди до Договору. 

6.1.4. Банк та Клієнт погодили, що Банк може встановити нові та/або зміни-
ти чинні Тарифи та/або Тарифні плани в порядку і на умовах, що передбаче-
ні Договором. 

6.1.5. Клієнт оплачує Банку разову комісію в момент надання одноразової 
послуги або у строк, обумовлений Договором, а періодичну комісію (за її наяв-
ності згідно з Тарифним планом) — у строк, обумовлений Договором, згідно з 
чинними Тарифами Банку і обраним Клієнтом Тарифним планом та/або умова-
ми Договору. 

При встановленні ліміту овердрафту на картковому Рахунку та за відсутності 
власних коштів на такому Рахунку, Банк здійснює погашення комісій за рахунок 
встановленого ліміту овердрафту з урахуванням положень п. 2.3.8.

6.1.6. Клієнт оплачує надані Банком послуги за Договором у розмірі згідно 
з Тарифами Банку.

Сплата заборгованості за Договором здійснюється шляхом договірного спи-
сання у порядку, визначеному розділом 7 Правил, з урахуванням наступного:

6.1.6.1. Якщо у рамках Договору відкрито один Рахунок, сума заборгованос-
ті списується з такого Рахунку.

6.1.6.2. Якщо у рамках Договору відкрито декілька Рахунків:
6.1.6.2.1. Сума заборгованості списується з карткового Рахунку, відкрито-

го у національній валюті. Банк також має право списати наявну суму заборго-
ваності з інших Рахунків (незалежно від наявності на картковому Рахунку в на-
ціональній валюті необхідних коштів для погашення такої заборгованості), від-
критих у рамках Договору:

• З накопичувального Рахунку, відкритого у національній валюті, без зараху-
вання коштів на картковий Рахунок, відкритий у національній валюті. Після по-
гашення заборгованості — сума такої заборгованості за картковим Рахунком, 
відкритим у національній валюті, розблоковується автоматично.

• З поточного рахунку, відкритого у національній валюті, у порядку, визначе-
ному для накопичувальних Рахунків, — підпункт діє  для договорів, що обслуго-
вуються на Тарифних планах All inclusive, All inclusive Ultra, All inclusive De Luxe, 
укладених  до 21.03.2011 р.

• З карткового Рахунку, відкритого у доларах США;
• З накопичувального Рахунку, відкритого у доларах США;
• З карткового Рахунку, відкритого у Євро;
• З накопичувального Рахунку, відкритого у Євро;
• З інших рахунків Клієнта.
6.1.6.2.2. Якщо операція здійснюється з використанням платіжної картки за 

картковим Рахунком, відкритим в іноземній валюті, сума комісії блокується на 
картковому Рахунку, за яким здійснюється операція, та розблоковується не піз-
ніше дня погашення такої комісії.

6.1.6.3. Клієнт оплачує надані Банком послуги за Договором у розмірі згідно 
з Тарифами Банку, що діють:

6.1.6.3.1. на день нарахування комісії — для періодичних комісій (комісія за 
РКО тощо);

6.1.6.3.2. на день надання послуги — для послуг, що не пов’язані з рухом ко-
штів на Рахунках (наприклад: випуск додаткової картки, оформлення випис-
ки тощо);

6.1.6.3.3. на день відображення операції за Рахунком — для операцій/послуг, 
що пов’язані з рухом коштів по Рахунку (зняття готівки тощо).

6.1.7. Клієнт та Банк погодили, що Банк має право зменшувати суму витрат-
ного ліміту на суму нарахованих та несплачених Клієнтом комісій. 

6.1.8. Порядок та підстави зміни Тарифів.
6.1.8.1. Якщо інше не передбачено Договором, про встановлення нових та/

або зміну чинних Тарифів, та/або переведення на інший Тарифний план за іні-
ціативою Банку, та/або зміну процентної ставки Банк інформує Клієнта шля-
хом розміщення відповідних повідомлень на дошках оголошень у приміщеннях 
установ Банку та/або іншим способом не пізніше ніж за 30 (тридцять) кален-
дарних днів до дати вступу в дію нових Тарифів/Тарифних планів та/або про-
центної ставки.

6.1.8.2. Сторони погодили, що зміни, які здійснюються відповідно до умов 
цього пункту Правил, не потребують додаткового укладення Сторонами угод 
щодо внесення змін та вступають в силу з дати, що буде вказана у вищевка-
заних повідомленнях. Зміна чинного Тарифного плану Клієнта за ініціативою 
останнього відбувається шляхом укладення відповідної заяви Клієнта.

6.1.8.3. Клієнт, при незгоді зі зміною Тарифів,  та/або з переведенням на ін-
ший Тарифний план за ініціативою Банку, та/або зі зміною розміру процентної 
ставки, яка нараховується на залишок на Рахунку, зобов’язаний письмово пові-
домити про це Банк не пізніше останнього робочого дня, що передує даті почат-
ку дії нових Тарифів/Тарифних планів та/або процентної ставки, для вирішен-
ня питання про розірвання Договору і закриття Рахунків. Проведення Клієнтом 
операцій за Рахунком після вступу в силу нових Тарифів/Тарифних планів під-
тверджує згоду Клієнта з новими Тарифами/Тарифними планами. Факт ненад-
ходження такого письмового повідомлення Клієнта про незгоду обслуговува-
тись на нових/змінених умовах на зазначену в Договорі адресу Банку для листу-
вання станом на останній робочий день, що передує даті початку дії нових/змі-
нених Тарифів/Тарифних планів та/або процентної ставки, є згодою Клієнта на 
його обслуговування за новими/зміненими Тарифами/Тарифними планами та/
або процентною ставкою за Договором.

6.1.9. Періодична щомісячна комісія (якщо вона передбачена відповідним Та-
рифним планом) нараховується в останній робочий день кожного поточного мі-
сяця. Періодична щомісячна   комісія  за обслуговування Рахунків не нарахову-
ється за Рахунком, що обслуговується на Тарифному плані «Credito» за місяць, 
в якому у Клієнта існує заборгованість перед Банком за споживчим кредитом 
готівкою та/або споживчим кредитом на придбання товару. Періодична щорічна 
комісія (що передбачена відповідним Тарифним планом) нараховується щоро-
ку один раз на рік в останній робочий день місяця, у якому було відкрито відпо-
відний Рахунок або здійснено зміну Тарифного плану. Періодична комісія має 
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бути сплачена Клієнтом протягом семи календарних днів з дня її нарахування. У 
разі закриття Рахунків періодична щомісячна комісія (у базовому розмірі) спла-
чується Клієнтом у день подання заяви про закриття Рахунків та/або розірвання 
Договору (відповідно до Розділу 11 Правил), окрім Тарифного плану «Credito»: 
періодична щомісячна комісія не нараховується за місяць, в якому Клієнт по-
дав заяву на закриття Рахунків та/або розірвання Договору. Клієнт доручає Бан-
ку здійснювати договірне списання нарахованої періодичної комісії з картково-
го Рахунку з урахуванням положень пункту 7.8. Правил.

Базовий розмір щомісячної періодичної комісії за обслуговування Рахунків 
зазначається в Тарифах Банку. Розмір щомісячної комісії за обслуговування Ра-
хунків зменшується в залежності від:

- загальної суми мінімальних залишків (розрахованої відповідно до п. 2.4.6. 
Правил) на накопичувальних Рахунках, відкритих у межах Договору, 

- сумарного залишку на рахунках Клієнта для строкових депозитів станом на 
18-00 останнього робочого дня місяця, 

- від суми операцій з оплати товарів та послуг з використанням карток, 
- наявності розміщеного в Банку строкового депозиту з ненульовим залиш-

ком. 
Залишки рахунках для строкових депозитів в іноземній валюті перерахову-

ються в національну валюту за курсом НБУ станом на останній робочий день 
місяця. 

Сума операцій з оплати товарів та послуг розраховується Банком в останній 
робочий день місяця. При цьому:

• Банк враховує тільки операції з оплати товарів та послуг, які були відобра-
жені за картковими Рахунками Клієнта, відкритими у межах Договору, за пері-
од з першого по останній робочий день місяця;

• сума операцій з оплати товарів та послуг розраховується окремо для кож-
ного карткового Рахунку, відкритого в межах Договору. Якщо картковий Раху-
нок відкрито в іноземній валюті, розрахована сума перераховується у націо-
нальну валюту за курсом НБУ на дату розрахунку такої суми. 

• загальну суму операцій з оплати товарів та послуг Банк зменшує на суму 
операцій повернення товарів та послуг, проведених відповідно до п.3.2.3.4. Пра-
вил за період з першого по останній робочий день місяця; загальна сума опе-
рацій з оплати товарів та послуг у межах Договору визначається як сума опе-
рацій з оплати товарів та послуг за всіма картковими Рахунками, відкритими в 
межах Договору.

Зменшений розмір щомісячної комісії не застосовується у разі обслугову-
вання Рахунків Клієнта на умовах, що відрізняються від стандартних умов (що-
до розміру щомісячної періодичної комісії) згідно з чинними Тарифами, напри-
клад, у разі участі в акціях Банку (включаючи перший та останній місяці дії та-
ких умов). Правила та порядок розрахунку зменшеного розміру щомісячної ко-
місії за обслуговування Рахунків визначається в Тарифах Банку.

6.1.10. Періодична комісія не нараховується в разі накладення арешту на 
картковий Рахунок Клієнта (за наявності в Банку відповідного документу на 
арешт коштів) або під час виконання платіжних вимог за рішенням державних 
органів у випадках, передбачених законодавством. Нарахування комісії понов-
люється з моменту припинення дії відповідного рішення або арешту. У разі як-
що арешт накладено на конкретну суму та залишок на Рахунку більше цієї су-
ми, то Клієнт має право здійснювати платежі в межах доступної суми, при цьо-
му періодична комісія буде стягуватись. Також Сторони погодили, що у випадку 
наявності простроченої заборгованості щодо сплати періодичної та/або разової 
комісії, що триває більше ніж 30 (тридцять) днів поспіль, Банк припиняє нара-
хування щомісячної/щорічної періодичної комісії та має право призупинити на-
дання послуг за Договором. Банк не нараховує щорічну періодичну комісію та 
має право призупинити надання послуг за Договором також у разі відсутності 
протягом 3 (трьох) календарних місяців поспіль будь-яких списань з карткового 
Рахунку, але якщо в поточному році здійснюється відкриття Тарифного плану 
або перехід на відповідний Тарифний план зі щорічною періодичною комісією 
така комісія нараховується незалежно від відсутності вищезазначених списань. 
Після повної сплати Клієнтом всієї суми зазначених несплачених комісій та за 
наявності зазначених списань з карткового Рахунку Банк відновлює надання по-
слуг за Договором та нарахування щомісячної/щорічної періодичної комісії. При 
цьому щомісячна періодична комісія нараховуватиметься у розмірі, встановле-
ному стандартними чинними Тарифами.

7. Договірне списання
7.1. З метою своєчасного виконання зобов’язань та оплати послуг Банку, Клі-

єнт надає Банку право здійснювати на користь останнього договірне списання 
коштів з Рахунків Клієнта у строки, визначені Договором або іншими догово-
рами між Банком та Клієнтом, у валюті та сумі існуючої заборгованості перед 
Банком за зобов’язаннями та/або наданими послугами за Договором та/або ін-
шими договорами, укладеними між Банком і Клієнтом (у тому числі простро-
ченої заборгованості за кредитами, отриманими у Банку). Клієнт надає Банку 
право здійснювати договірне списання на користь Банку сум простроченої за-
боргованості Клієнта з усіх рахунків Клієнта, відкритих у Банку, починаючи з 
дати прострочення. Погашення строкової заборгованості за використаний лі-
міт овердрафту, включаючи плату за користування овердрафтом та інші пла-
тежі, що пов’язані з використанням ліміту овердрафту за продуктом «Кредитна 
картка з пільговим періодом», Клієнт доручає Банку здійснювати тільки з Зарп-
латного карткового рахунку або з іншого карткового Рахунку, вказаного Клієн-
том у відповідному Договорі-анкеті як рахунок для договірного списання суми 
обов’язкового мінімального платежу, з дати настання строку оплати таких пла-
тежів на користь Банку.

7.2. Якщо інше не передбачено кредитним договором, договірне списання 
заборгованості за кредитом відбувається наступним чином:

7.2.1. Погашення кредитів шляхом здійснення договірного списання відбу-
вається за наявності на Рахунку Клієнта доступного залишку коштів. Погашен-
ня простроченої заборгованості за кредитами за рахунок ліміту овердрафту не 
здійснюється. У випадку недостатності на Рахунку коштів для повного погашен-
ня платежу за кредитним договором, що підлягає сплаті, Банк здійснює частко-
ве погашення платежу за кредитом у сумі наявних на Рахунку коштів. У випадку 
відсутності коштів на Рахунку в день погашення кредиту згідно з умовами кре-
дитного договору, списання коштів на користь погашення кредиту відбуваєть-
ся на наступний день після надходження коштів на Рахунок, при цьому, залеж-
но від суми, що надійшла на Рахунок, нарахований до сплати платіж за креди-
том буде погашено повністю або частково.

7.2.2. Усі погашення заборгованості за кредитним договором, які Клієнт здій-
снює протягом дня самостійно (після здійснення погашення за допомогою по-
слуги «Договірне списання»), вважаються достроковим погашенням заборгова-
ності за кредитним договором за умови відсутності іншої нарахованої до спла-
ти заборгованості за кредитним договором.

7.3. Договірне списання грошових коштів з Рахунків Клієнта здійснюється 
в порядку, передбаченому договором, з метою погашення заборгованості, за 
яким воно застосовується, та/або виконання доручень Клієнта.

7.4. Банк та Клієнт домовились, що у разі недостатності грошових коштів на 
Рахунку Клієнта для виконання його розрахункових та/або касових документів 
та сплати комісій Банку за їх виконання, а також погашення наявної заборгова-
ності Клієнта перед Банком за надані послуги за Договором, Клієнт надає Бан-
ку право списати з його Рахунків суму такої наявної заборгованості у першо-
черговому порядку шляхом договірного списання, а прийняті розрахункові та/
або касові документи Клієнта повернути без виконання у порядку, передбаче-
ному Договором.

7.5. Якщо дата договірного списання коштів припадає на вихідний, святко-
вий або неробочий день, у такому випадку датою договірного списання коштів 
вважається перший робочий день, що слідує за таким вихідним, святковим або 
неробочим днем.

7.6. Банк здійснює договірне списання грошових коштів з Рахунків Клієнта 
та перерахування їх на користь Банку 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, не-
се Клієнт, який у разі її невідповідності має відшкодовувати Банку завдану вна-
слідок цього шкоду. 

7.8. Для погашення існуючої перед Банком заборгованості, що виникає у 
зв’язку з виконанням відповідного договору, якщо інше не випливає з умов До-
говору, а також у випадках, передбачених пп. 7.9., 7.10. та 7.11., Клієнт надає 
Банку право:

а) списати грошові кошти з будь-якого Рахунку Клієнта у наступній сумі та 
валюті, а саме:

• у сумі та валюті такої фактичної заборгованості Клієнта або 
• у сумі грошових коштів у іншій валюті, еквівалентній сумі коштів у валю-

ті фактичної заборгованості Клієнта і витрат Банку (комісій, зборів тощо, якщо 
сплата таких комісій, зборів тощо передбачена законодавством України на мо-
мент здійснення операції), які пов’язані з купівлею/продажем/обміном (конвер-
тацією) валюти на МВРУ та/або її обміном на МВР за курсом уповноваженого 

Банку для такого типу операцій на дату здійснення Банком її купівлі/продажу/
обміну, — у випадку якщо коштів на Рахунках Клієнта у валюті фактичної за-
боргованості недостатньо для погашення такої заборгованості;

б) у випадку, якщо валюта грошових коштів, списаних Банком з будь-якого 
Рахунку Клієнта, не співпадає з валютою фактичної заборгованості Клієнта за 
відповідним договором, для погашення такої заборгованості Клієнт доручає 
Банку здійснювати від імені та за рахунок Клієнта купівлю/продаж/обмін іно-
земної валюти на МВРУ та/або її обмін на МВР у сумі, необхідній для погашення 
такої заборгованості Клієнта (в тому числі для сплати комісій, зборів тощо, як-
що сплата таких комісій, зборів тощо передбачена законодавством України на 
момент здійснення операції), за курсом уповноваженого Банку для такого ти-
пу операцій, з обов’язковим зарахуванням купленої/обміняної валюти або ко-
штів, одержаних від продажу валюти, на Рахунок Клієнта у відповідній валюті.

7.9. Клієнт надає Банку право, якщо це передбачено Договором, у день укла-
дення Договору (перший платіж) та в перший робочий день кожного місяця 
дії Договору (наступні платежі) здійснювати договірне списання коштів у су-
мі, що дорівнює розміру страхового платежу, який встановлений для відпо-
відного Тарифного плану, яким користується Клієнт, та інформаційно вказа-
ний у Тарифах, з Рахунку на транзитний рахунок для подальшого перерахуван-
ня на поточний рахунок контрагента Клієнта за наступними реквізитами: Одер-
жувач: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Кардіф», п/р № 
26503013656301 в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, код ЄДРПОУ 34538696. Як-
що в рамках Договору відкрито декілька рахунків, Банк має право списати суму 
страхового платежу з будь-якого Рахунку, відкритого в рамках такого Догово-
ру. Сторони домовились, що для забезпечення сплати страхового платежу Банк 
має право зменшувати суму витратного ліміту на суму такого платежу. У разі 
недостатності коштів на Рахунку в день здійснення вищезазначеного договірно-
го списання, Банк ініціює перерахування відповідного щомісячного страхового 
платежу за наступний місяць протягом поточного календарного місяця та при-
пиняє виконання доручення на договірне списання, якщо протягом 3 (трьох) ка-
лендарних місяців поспіль не було здійснено перерахувань.

7.10. У випадку якщо відповідним Тарифним планом, за яким обслугову-
ється Клієнт, передбачене надання медичного страхування Держателя платіж-
ної картки при виїзді за кордон, Клієнт надає Банку право сплатити страховий 
платіж за міжнародним договором добровільного страхування медичних та ін-
ших витрат на користь Приватного акціонерного товариства «Страхова компа-
нія «АХА Страхування». З цією метою Клієнт доручає Банку здійснювати дого-
вірне списання коштів у сумі, що дорівнює розміру страхового платежу, який 
встановлений для відповідного Тарифного плану, яким користується Клієнт, та 
інформаційно вказаний у Тарифах, з Рахунку на рахунок Приватного акціонер-
ного товариства «Страхова компанія «АХА Страхування», що проводиться через 
відповідний транзитний рахунок Банку. Таке договірне списання здійснюється:

• для Тарифних планів, за якими передбачений щорічний страховий платіж 
— у день укладення/переоформлення міжнародного договору добровільного 
страхування медичних та інших витрат;

• для Тарифних планів, за якими передбачений щомісячний страховий пла-
тіж — у день укладення/переоформлення міжнародного договору добровіль-
ного страхування медичних та інших витрат (перший платіж) та в перший ро-
бочий день кожного місяця дії Договору (наступні платежі). У разі недостатнос-
ті коштів на Рахунку в день здійснення вищезазначеного договірного списання, 
Банк ініціює перерахування відповідного щомісячного страхового платежу кож-
ного робочого дня до настання можливості такого списання.

Якщо в рамках Договору відкрито декілька рахунків, Банк має право списа-
ти суму страхового платежу з будь-якого Рахунку, відкритого в рамках такого 
Договору. Вказане договірне списання коштів не відбувається у разі припинен-
ня договору медичного страхування після повного погашення заборгованості  
за таким договором .

Сторони домовились, що для забезпечення сплати страхового платежу Банк 
має право зменшувати суму витратного ліміту на суму такого платежу.

У рамках одного Договору на кожного Держателя надається тільки один по-
ліс медичного страхування Держателя платіжної картки при виїзді за кордон не-
залежно від кількості оформлених на нього карток.

7.11. Якщо відповідним Тарифним планом, за яким обслуговується Клієнт, 
передбачене надання медичного страхування Держателя платіжної картки на 
території України, Клієнт надає Банку право сплатити страховий платіж за до-
говором добровільного медичного страхування та добровільного страхування 
здоров’я на випадок хвороби на користь Приватного акціонерного товариства 
«Страхова компанія «АХА Страхування». З цією метою Клієнт доручає Банку 
здійснювати договірне списання коштів у сумі, що дорівнює розміру страхово-
го платежу, який встановлений для відповідного Тарифного плану, яким корис-
тується Клієнт, та інформаційно вказаний у Тарифах, з Рахунку на рахунок При-
ватного акціонерного товариства «Страхова компанія АХА «Страхування», що 
проводиться через відповідний транзитний рахунок Банку. Таке договірне спи-
сання здійснюється:

• для Тарифних планів, за якими передбачений щорічний страховий платіж 
— у день укладення/переоформлення договору добровільного медичного стра-
хування та добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби;

• для Тарифних планів, за якими передбачений щомісячний страховий платіж 
— у день підписання договору добровільного медичного страхування та добро-
вільного страхування здоров’я на випадок хвороби (перший платіж) та в пер-
ший робочий день кожного місяця протягом дії Договору (наступні платежі). У 
разі недостатності коштів на Рахунку в день здійснення вищезазначеного дого-
вірного списання, Банк ініціює перерахування відповідного щомісячного стра-
хового платежу за наступний місяць протягом поточного календарного міся-
ця, та припиняє виконання доручення на договірне списання, якщо протягом 3 
(трьох) календарних місяців поспіль не було здійснено перерахувань.

Якщо в рамках Договору відкрито декілька рахунків, Банк має право списа-
ти суму страхового платежу з будь-якого Рахунку, відкритого в рамках такого 
Договору. Сторони домовились, що для забезпечення сплати страхового плате-
жу Банк має право зменшувати суму витратного ліміту на суму такого платежу.

7.12. Клієнт надає Банку право у випадку помилкового переказу коштів на 
Рахунок Клієнта списувати з Рахунку в безумовному порядку і без додатково-
го узгодження/погодження або дозволу Клієнта суми таких помилково зарахо-
ваних коштів.

8. Відповідальність Сторін
8.1. У випадку невиконання або неналежного виконання зобов’язань, вста-

новлених Договором, Банк та Клієнт несуть відповідальність згідно з законо-
давством, крім випадків, встановлених Договором. 

8.2. Відповідальність за правильність заповнення реквізитів розрахункового 
документа, у тому числі номерів рахунків і кодів, суми податку на додану вар-
тість і кодів бюджетної класифікації несе Клієнт.

8.3. Клієнт несе відповідальність за відповідність інформації, зазначеної ним 
у документі на переказ коштів, суті операції, щодо якої здійснюється цей пе-
реказ.

8.4. Банк контролює повноту заповнення реквізитів платіжних документів 
Клієнта та відповідність вказаних в них номера Рахунку Клієнта і коду.

8.5. Банк не несе відповідальності: 
• у випадку неотримання або несвоєчасного отримання Клієнтом письмової 

кореспонденції, направленої на його адресу, що вказана у Договорі, якщо Клі-
єнт не повідомив Банк про зміну свого місця проживання в порядку, визначе-
ному Правилами; та/або 

• перед Клієнтом та/або третіми особами за затримку в проведенні операції 
та/або відмову надати Клієнту послугу та/або провести операцію, якщо вони не 
передбачені Тарифами Банку чи у Банку відсутні технічні можливості на їх про-
ведення/надання та/або якщо надання послуги та/або проведення операції не-
можливе не з вини Банку та/або у інших випадках, передбачених цим Догово-
ром. Клієнт гарантує, що не матиме претензій до Банку якщо у проведенні опе-
рації було відмовлено або її проведення було затримано відповідно до умов До-
говору; та/або 

• у випадку розголошення Банком третім особам інформації щодо ідентифі-
кації Клієнта та/або суті фінансових операцій Клієнта за Рахунками у випадках, 
передбачених п. 2.5.10. Правил та/або законодавством.

8.6. В окремому випадку, за згодою Банку та за наявності в нього технічних 
можливостей, операції та послуги, що не передбачені Тарифами Банку, можуть 
бути проведені/надані ним за окремою ціною, щодо якої Банк та Клієнт дійдуть 
згоди. Надання/проведення таких операцій оформлюється окремим договором/
додатковою угодою до Договору. 

8.7. За розголошення інформації, що стала відома Сторонам в рамках ви-
конання Договору, Банк та Клієнт несуть відповідальність, передбачену зако-
нодавством.

8.8. Банк зобов’язується зберігати, захищати, використовувати та розкрива-
ти у порядку, встановленому нормами законодавства, інформацію, що стано-
вить банківську таємницю та яка стала відома Банку у процесі обслуговування 
Клієнта та взаємовідносин з ним. За незаконне розголошення та використан-

ня інформації, що становить банківську таємницю, Банк несе відповідальність, 
встановлену нормами законодавства.

8.9. Клієнт несе відповідальність за забезпечення схоронності засобів іден-
тифікації та аутентифікації, їх носіїв та за достовірність і точність оформлення 
електронних документів, направлених за допомогою системи Star24 до Банку.

8.10. Банк не несе відповідальності за технічний стан комп’ютерного та іншо-
го устаткування Клієнта, низьку якість роботи апаратури АТС (автоматичної те-
лефонної станції) Клієнта та/або ліній зв’язку, якість каналів Інтернет у Клієн-
та та/або припинення використання системи через відключення електроенергії 
та/або ушкодження ліній зв’язку, за збої, що можливі в результаті використан-
ня Клієнтом неліцензійного програмного забезпечення, та/або у випадку зара-
ження програмного забезпечення вірусами, та/або у випадку відсутності зв’язку 
з Банком не з вини Банку.

8.11. Банк не несе відповідальності за проведені за Рахунками Клієнта опе-
рації та їх наслідки, якщо можливість проведення зазначених операцій вини-
кла не з вини Банку.

8.12. Банк у випадках, передбачених п. 2.5.12. Правил, не несе відповідаль-
ності за відмову надати Клієнту послугу, зокрема виконати надані Клієнтом роз-
рахункові та/або касові документи за Договором, що призвело до порушення 
строків та/або неповноти перерахування податків, зборів (обов’язкових пла-
тежів) до бюджетів або державних цільових фондів, встановлених законодав-
ством.

8.13. Клієнт несе відповідальність за виконання грошових зобов’язань за 
операціями, що здійснені з використанням усіх карток, випущених до картко-
вого Рахунку, впродовж всього строку користування ними. На Клієнта покла-
дається обов’язок погашення заборгованості на картковому Рахунку, включаю-
чи заборгованість, що виникла в результаті дій Держателів додаткових карток.

8.14. Клієнт несе повну відповідальність за всі операції, здійснені з викорис-
танням карток до часу призупинення здійснення операцій з їх застосуванням і 
внесенням в стоп-листи, у тому числі стоп-листи МПС, згідно з умовами Дого-
вору, а також за всі подальші операції, що супроводжувалися авторизацією, як-
що картка не поставлена в стоп-листи.

8.15. Держатель не несе відповідальність за авторизацію, що проведена за 
карткою після закінчення 2 (двох) годин з моменту отримання Банком повідо-
млення від Держателя за телефонами StarContact, про втрату або її незаконне 
використання іншими особами. 

Банк не несе відповідальності за будь-які операції з використанням картки 
чи її реквізитів (з урахуванням положень першого абзаца цього пункту), у разі 
успішної перевірки CVV2/CVC2-коду та якщо таку операцію було підтверджено 
одноразовим паролем згідно з п.3.2.3.7.

8.16. Банк не відповідає за відмову третьої сторони прийняти картку та/або 
обмеження на використання картки, встановлені третьою стороною, зокрема, 
у разі встановлення лімітів третьою стороною на суми отримання Держателем 
картки готівки в банкоматах (одноразово, протягом дня, за місяць) тощо.

8.17. Банк не відповідає за ситуації, що знаходяться поза його контролем і 
пов’язані зі збоями в роботі зовнішніх систем оплати, розрахунків, обробки і 
передачі даних, та/або за виникнення інших конфліктних ситуацій поза сфе-
рою його контролю.

8.18. Банк не несе відповідальність за будь-яке розголошення, спотворю-
вання чи то неотримання інформації про Рахунки, що може статися внаслідок 
її розсилки на номер мобільного телефону, яка проводиться з використанням 
стандартних каналів передачі даних. 

8.19. Клієнт відшкодовує Банку збитки в повному обсязі, що виникли в ре-
зультаті порушення Клієнтом своїх зобов’язань за Договором.

8.20. Банк не несе відповідальності, якщо Клієнт скористався послугами або 
здійснив операцію за Рахунком через інші банки або фінансові установи, що 
призвело до додаткових витрат, зокрема в результаті виникнення курсової різ-
ниці або сплати комісії іншим банкам/фінансовим установам, в тому числі у ви-
падках, визначених у п. 2.3.11 Правил. 

8.21. Банк не несе відповідальності за якість товарів та за невиконання або 
неналежне виконання  послуг, придбаних за допомогою картки та наданих тре-
тіми особами.

9. Використання інформації
9.1. Уклавши Договір, Клієнт надає Банку свою згоду та право збирати, збе-

рігати протягом необмеженого часу, обробляти, використовувати, поширювати, 
передавати і отримувати інформацію (дані про Клієнта, відомі Банку та/або тре-
тім особам, у зв’язку з укладенням та виконанням Договору, у тому числі бан-
ківську та комерційну таємницю та/або персональні дані Клієнта):

- яка відповідно до законодавства входить до складу кредитної історії (у то-
му числі інформації, що міститься у державних реєстрах та інших базах даних 
публічного використання) — до/від/через бюро кредитних історій, які створе-
ні та здійснюють діяльність відповідно до законодавства України, у порядку, 
визначеному Законом України «Про організацію формування та обігу кредит-
них історій». Інформація про назву та адресу бюро кредитних історій, до яких 
АТ «УкрСиббанк» буде передавати інформацію для формування кредитних іс-
торій, опублікована в газеті «Голос України», а також на офіційному сайті Бан-
ку www.my.ukrsibbank.com. Сторони також домовилися, що Клієнт згоден з тим, 
що Банк має право надати необхідну інформацію щодо формування кредитної 
історії іншим особам, яким ця інформація необхідна для виконання своїх функ-
цій або надання послуг Банку в обсязі, який буде визначено Банком самостійно 
з урахуванням вимог законодавства України;

- необхідну при передачі/отриманні інформації до/від/через Єдину інформа-
ційну систему «Реєстр позичальників»; 

- необхідну при внесенні інформації про боржника до реєстрів обтяжень при 
укладенні договорів забезпечення виконання зобов’язань за Договором;

- необхідну для укладання та/або виконання договорів страхування — до/від/
через страхових(-і) компаній(-ї);

- необхідну при укладенні договорів щодо відступлення права вимоги, та/або 
переведення боргу за даним Договором, та/або укладення інших цивільно-пра-
вових угод відповідно до законодавства — до відповідних фізичних та юридич-
них осіб, що є стороною такого договору;

- необхідну третім особам для забезпечення виконання ними своїх функцій 
або надання послуг Банку, включаючи, але не обмежуючись послугами з від-
повідального зберігання документів, ведення архівів, проведення заходів щодо 
впорядкування існуючої заборгованості Клієнта, проведення акцій, та/або розі-
грашів, та/або програм лояльності тощо відповідно до укладених між такими 
особами (організаціями) та Банком договорів за умови, що передбачені догово-
рами функції та/або послуги стосуються основної діяльності Банку, яку він здій-
снює на підставі отриманих банківської ліцензії та письмових дозволів, та/або 
спрямовані на виконання умов Договору та/або договорів, за якими надається 
забезпечення виконання зобов’язань за Договором;

- необхідну в інших випадках, у відповідності до вимог Законодавства та/
або внутрішніх положень Банку та/або Законодавства з принципом екстрате-
риторіальності виконання санкційних та/або інших заходів у сфері фінансово-
го моніторингу, в тому числі санкцій Служби контролю за іноземними актива-
ми США (OFAC), вимог Закону США «Щодо оподаткування іноземних рахунків» 
(FATCA) тощо.

Передача та/або поширення вищезазначеної інформації про Клієнта можли-
ві тільки на зазначені у цьому пункті цілі, та тільки особам, яким надано необ-
хідні повноваження на отримання відповідної інформації згідно з нормами За-
конодавства та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності та/або 
відповідних угод (при їх наявності і необхідності укладення), та/або виконання 
санкційних та/або інших заходів у сфері фінансового моніторингу.

Клієнт надає згоду на передачу інформації про нього згідно з цим пунктом 
каналами зв’язку, що використовуються Банком для передачі такої інформа-
ції  і є захищеними.

Банк має право інформувати Клієнта про стан обслуговування заборгованос-
ті за Договором, строки здійснення чергових платежів, надавати Клієнту іншу 
інформацію, у тому числі конфіденційну або таку, що містить банківську таєм-
ницю щодо Клієнта та/або персональні дані Клієнта, шляхом надсилання інфор-
маційних повідомлень на телефонний номер Клієнта, наданий останнім до Бан-
ку, або іншим шляхом з урахуванням вимог законодавства.

Своїм підписом під Договором Клієнт засвідчує, що він розуміє та погоджу-
ється з режимом використання інформації, що зазначений у цьому пункті, а 
також що він належним чином повідомлений про можливість включення пер-
сональних даних Клієнта, що стали або стануть відомі Банку у ході виконання 
Договору, до будь-якої бази персональних даних АТ «УкрСиббанк». При цьому 
Сторони погодили, що Клієнт не матиме до Банку жодних претензій в разі вчи-
нення останнім будь-якої дії, зазначеної в цьому пункті.

9.2. Банк інформує Клієнта про те, що Банк входить до складу групи BNP 
Paribas Group (Франція), а Клієнт усвідомлює та згоден з тим, що будь-яка ін-
формація, отримана Банком стосовно Клієнта, може використовуватись всере-
дині групи BNP Paribas Group (Франція). При цьому за будь-яке несанкціоно-
ване розголошення такої інформації з боку BNP Paribas Group (Франція) Банк 



9 червня 2017 року, п’ятниця, № 105 www.ukurier.gov.ua 27

оголошення
несе відповідальність перед Клієнтом відповідно до вимог чинного законодав-
ства України.

9.3. Банк має право розкривати інформацію, що є банківською таємницею, у 
випадках, визначених Законом України «Про банки і банківську діяльність», або 
якщо розкриття банківської таємниці необхідно для звернення Банку до право-
охоронних чи судових органів з метою припинення або попередження можли-
вого шахрайства з Рахунками та/або карткою Клієнта/Держателя.

9.4. Для припинення або попередження можливого шахрайства Клієнт до-
ручає Банку без будь-яких обмежень повідомляти членам платіжної системи 
про будь-які незаконні або непогоджені з Банком дії з використанням картки.

10. Інші умови
10.1. Листування між Сторонами здійснюється шляхом надання або надси-

лання однією Стороною відповідних письмових повідомлень іншій Стороні на 
її адресу, що визначена як адреса для листування у Договорі. Місцем укладан-
ня та виконання Договору вважається адреса Банку, що визначена в Догово-
рі як адреса Банка для листування. Підтвердженням факту відправлення пові-
домлення є поштова квитанція або інший поштовий документ, що підтверджує 
факт відправки, або вручення, або отримання повідомлення.

10.2. Сторони зобов’язуються не укладати ніяких угод і не здійснювати дій, 
що суперечать умовам Договору.

При виникненні несанкціонованої заборгованості на відповідному Рахун-
ку, Клієнт зобов’язаний погасити суму такої заборгованості до 25 (двадцять 
п’ятого) числа місяця, наступного за місяцем її виникнення, або в інший термін, 
який може бути зазначений Клієнту у відповідному повідомленні Банку.

10.3. Договір-анкета містить елементи заяв Клієнта на відкриття картково-
го та накопичувального Рахунків, а також на випуск і видачу платіжної картки 
класу, що відповідає класу Тарифного плану, та ПІН-конверту до неї (у разі як-
що надання ПІН-конверту передбачено умовами Продукту, в рамках якого ви-
пущено картку).

10.4. Зміна Тарифного плану  за ініціативою Клієнта.
10.4.1. Можливість зміни Тарифного плану вказується у відповідних Тари-

фах. Зміна Тарифного плану відбувається:
10.4.1.1. на підставі заяви Клієнта, поданої до відділення Банку — будь-яка 

передбачена Тарифами зміна (перехід з інших Тарифних планів на будь-який 
Тарифний план пакетної пропозиції «All Inclusive» («Start», «All Inclusive», «All 
Inclusive Ultra», «All Inclusive Deluxe»), що призначений для обслуговування фі-
зичних осіб не в рамках зарплатних проектів; підвищення/зниження рівня пакет-
ної пропозиції або перехід на відповідний Тарифний план без зміни рівня пакет-
ної пропозиції, але з іншою періодичністю оплати комісії за обслуговування Ра-
хунків (щомісячно/щорічно);

10.4.1.2. на підставі заяви Клієнта, поданої через StarContact — тільки під-
вищення рівня пакетної пропозиції, відкритої в рамках зарплатного проекту, за 
умови, що на момент такого підвищення не підключені послуги страхування, які 
можуть бути передбачені Тарифним планом, що змінюється, та такі послуги не 
будуть підключені через StarContact в рамках Тарифного плану, на який відбу-
вається зміна та який може передбачати наявність послуг страхування (для під-
ключення таких послуг Клієнту необхідно звернутись до обслуговуючого відді-
лення Банку).  

10.4.2. Під час зміни Тарифного плану Клієнту автоматично випускається но-
ва основна картка до кожного карткового Рахунку, відкритого у рамках Дого-
вору, що відповідає класу (типу) основної картки нового Тарифного плану (при 
цьому слово-пароль до нової основної картки відповідає слову-паролю до ді-
ючої основної картки, емітованої до відповідного карткового Рахунку). Виня-
ток становлять випадки, коли основна картка карткового Рахунку чинного Та-
рифного плану відповідає типу основної картки карткового Рахунку нового Та-
рифного плану — у такому разі основна картка автоматично не випускаєть-
ся. При цьому:

10.4.2.1. Додаткові картки до нового Тарифного плану Клієнт має право за-
мовити окремо (автоматично не випускаються);

10.4.2.2. Картки, що були емітовані до чинного Тарифного плану, не блоку-
ються:

• якщо Клієнт ініціює перехід на будь-який Тарифний план пакетної пропо-
зиції «All Inclusive» («Start», «All Inclusive», «All Inclusive Ultra», «All Inclusive 
Deluxe»), що передбачений для обслуговування фізичних осіб не в рамках зарп-
латних проектів, з інших Тарифних планів; або

• якщо зміна здійснюється між Тарифними планами пакетної пропозиції «All 
Inclusive» та така зміна передбачає підвищення рівня Пакетної пропозиції. Пе-
релік Тарифних планів від нижчого до вищого рівня у порядку його зростання є 
наступним:  «Start», «All Inclusive», «All Inclusive Ultra», «All Inclusive Deluxe»; або 

• якщо Додаткова картка, що випущена до чинного Тарифного плану, відпо-
відає типу картки (основної чи додаткової) нового Тарифного плану — така до-
даткова картка не блокується;

10.4.2.3. Картки, що були емітовані до чинного Тарифного плану, блокують-
ся (з урахуванням абзацу 4 п. 10.4.2.2.) у разі, якщо зміна здійснюється між Та-
рифними планами пакетної пропозиції «All Inclusive» та така зміна передбачає 
зниження рівня пакетної пропозиції.

10.4.3. За зміну рівня пакетної пропозиції (згідно з умовами п. 10.4. Пра-
вил) стягується разова комісія відповідно до Тарифів. Після зміни рівня пакет-
ної пропозиції Клієнт починає сплачувати періодичну комісію за її обслуговуван-
ня з місяця, у якому відбулася така зміна.

10.5. Зміна Тарифного плану, що відкритий в рамках зарплатного проекту, 
за ініціативою Підприємства між Тарифними планами «Start», «All Inclusive», 
«All Inclusive Ultra», «All Inclusive Deluxe» (перелік Тарифних планів наведено від 
нижчого до вищого рівня у порядку його зростання).

10.5.1. Укладаючи Договір, Клієнт надає згоду на зміну Тарифного плану за 
ініціативою Підприємства на наступних умовах:

10.5.1.1. Зміна Тарифного плану за ініціативою Підприємства не потребує 
додаткового оформлення окремої заяви Клієнтом;

10.5.1.2. У разі підвищення рівня пакетної пропозиції, до кожного карткового 
Рахунку, відкритого у рамках Договору, автоматично випускається нова осно-
вна картка, що відповідає класу картки нового Тарифного плану, діючі карт-
ки не блокуються. При цьому слово-пароль до нової основної картки відпові-
дає слову-паролю до діючої основної картки, емітованої до відповідного карт-
кового Рахунку;

10.5.1.3. У разі зниження рівня пакетної пропозиції, діючі картки не блоку-
ються; Банк має право випустити нові картки до карткового(-их) Рахунку(-ів) 
на ім’я Клієнта. При цьому Підприємство має право на зниження рівня лише тих 
пакетних пропозицій, за які воно сплачує щорічну комісію.

10.5.2. Додатково Підприємство, за своєю ініціативою, має право почати 
оплачувати комісію за річне обслуговування пакетних пропозицій, за щомісяч-
не обслуговування яких сплачує Клієнт. При цьому нові картки до карткового(-
их) Рахунку(-ів) автоматично не випускаються, діючі картки не блокуються.

10.5.3. Підприємство самостійно повідомляє Клієнта про зміну Тарифного 
плану не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати подання відпо-
відного клопотання до Банку.

10.6. Зміна Тарифного плану «Електронний студентський квиток» за ініціати-
вою Клієнта чи Підприємства  не передбачена.

10.7. Клієнт, уклавши Договір, надає Банку згоду/право: 
10.7.1. передавати права та обов’язки Банку за Договором третій особі без 

отримання на це додаткової згоди Клієнта;
10.7.2. вилучати у Клієнта продукцію (придбану Клієнтом за рахунок кредит-

них коштів, отриманих від Банку) без отримання на це додаткової згоди Клієн-
та та відповідного судового рішення в разі пред’явлення Банком у позасудо-
вому порядку або в порядку досудового провадження вимог щодо виконання 
зобов’язань Клієнта за Договором; 

10.7.3. звертатись за інформацією щодо фінансового становища Клієнта до 
третіх осіб, які пов’язані з Клієнтом сімейними, особистими, діловими, профе-
сійними або іншими відносинами.

10.8. Спори між Сторонами, що виникають за Договором або у зв’язку з ним 
(у тому числі щодо його виконання або порушення, зміни, припинення, розі-
рвання або визнання недійсним), будуть розглядатися третейським судом, за-
значеним у Договорі-анкеті (надалі — Третейський суд), згідно з Регламентом 
Третейського Суду (далі за текстом — Регламент) та цими Правилами. Регла-
мент, інша інформація про Третейський Суд розміщені на сайті Третейського 
Суду за адресою www.iccuacourt.org. Вирішення спору здійснюється одним тре-
тейським суддею, який призначається Головою Третейського суду одночасно з 
порушенням третейського провадження.

У разі подання Стороною позову до суду загальної юрисдикції для урегу-
лювання спору права та обов’язки Сторін за цим третейським застереженням 
щодо предмета цього спору припиняються і всі майбутні спори між  Сторона-
ми щодо цього предмета (включаючи спір, щодо якого подано такий позов) 
розглядаються судами загальної юрисдикції в порядку, встановленому законо-
давством України, проте це третейське застереження зберігає силу щодо спо-
рів між Сторонами про будь-який інший предмет. У разі звернення за вирішен-

ням спору до Третейського суду, припинення розгляду спору Третейським су-
дом та передача його на розгляд суду загальної юрисдикції можливі лише за 
згодою обох Сторін.

Порядок розв’язання спорів, зазначений у цьому пункті, застосовується, як-
що в Договорі-анкеті (або в заяві про встановлення ліміту овердрафту або в ін-
шому документі(-ах), що прирівнюється(-ються) до договору) міститься відпо-
відне третейське застереження, а у разі відсутності такого застереження спори 
розглядаються у судах загальної юрисдикції.

10.9. Банк інформує Клієнта про те, що Банк є учасником Фонду гаранту-
вання вкладів фізичних осіб (далі — Фонд).  Умови гарантування відшкодуван-
ня коштів Клієнта, розміщених на рахунках Клієнта відповідно до Договору (да-
лі — вклад), передбачені Законом України «Про систему гарантування вкладів 
фізичних осіб», відповідно до якого Фонд гарантує вкладникам відшкодування 
коштів за вкладами у розмірі суми вкладу, включаючи відсотки, нараховані на 
день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми 
граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату 
прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Су-
ма граничного розміру відшкодування встановлена в Законі України «Про сис-
тему гарантування вкладів фізичних осіб» та може бути збільшена рішенням ад-
міністративної ради Фонду.

10.10. Клієнт повідомлений, що відповідно до вимог законодавства Украї-
ни, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі — Фонд) гарантує кожно-
му вкладнику відшкодування коштів за його вкладом, але не більше суми гра-
ничного розміру відшкодування коштів за вкладами, яка визначена законо-
давством України та зазначена на офіційній сторінці  Фонду в мережі Інтернет  
http://www.fg.gov.ua/.

Своїм підписом у Договорі-Анкеті Клієнт засвідчує, що до укладання цього 
Договору-Анкети Клієнт ознайомлений з умовами, за яких Фонд не відшкодо-
вує кошти за вкладами, та які, в тому числі зазначені в статті 26 Закону Украї-
ни «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», статті 52 Закону України 
«Про банки і банківську діяльність», в Довідці про систему гарантування вкла-
дів фізичних осіб та на офіційній сторінці  Фонду в мережі Інтернет  http://www.
fg.gov.ua/ .

У разі якщо розміщення Вкладу відбувається за допомогою системи Star24, 
Клієнт підписує Заяву щодо ознайомлення з умовами, за якими, Фонд гаранту-
вання вкладів фізичних осіб не гарантує відшкодування коштів та ознайомлен-
ня з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб, одночасно із 
Заявою на відкриття вкладного Рахунку із застосуванням засобів ідентифікації 
та аутентифікації, при цьому підписання Клієнтом всіх вище зазначених доку-
ментів здійснюється шляхом підтвердження одним ОТР.

Клієнт  повідомлений, що проценти за договором припиняються нарахову-
ватись у день початку процедури виведення Фондом банку з ринку (у разі при-
йняття Національним банком України рішення про відкликання банківської лі-
цензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 За-
кону України «Про банки і банківську діяльність», — у день прийняття рішення 
про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку).

Клієнт повідомлений, що вклади в іноземних валютах гарантуються на тих 
самих умовах, що і вклади в національній валюті, однак відшкодування за вкла-
дами відбувається в національній валюті України після перерахування суми 
вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Націо-
нальним банком України на день початку процедури виведення Фондом бан-
ку з ринку та введення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Зако-
ну України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (у разі прийнят-
тя Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцен-
зії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Зако-
ну України «Про банки і банківську діяльність», — за офіційним курсом гривні 
до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день по-
чатку ліквідації банку).

Клієнт ознайомлений з Довідкою про систему гарантування вкладів фізич-
них осіб, про що свідчить його підпис в Договорі-Анкеті.

11. Порядок укладення, зміни і розірвання Договору  
11.1. Правила є загальнодоступними, розроблені на невизначений строк та 

набирають чинності з дати, вказаної при розміщенні української редакції Пра-
вил в газеті «Голос України» або іншому офіційному друкованому виданні, а та-
кож на сайті www.my.ukrsibbank.com або на інформаційних дошках у відділен-
нях Банку.

11.2. Правила можуть бути скасовані, або до них Банком можуть бути внесені 
зміни, про що Банк повідомляє шляхом розміщення української редакції змін до 
Правил або Правил у новій редакції в газеті «Голос України» чи іншому офіцій-
ному друкованому виданні, або на сайті www.my.ukrsibbank.com, або на інфор-
маційних дошках у відділеннях Банку, або у виписках з Рахунку. У повідомленні 
про зміни до Правил або про викладення Правил у новій редакції зазначаються 
Дата публікації змін до Правил та Дата початку дії змін до Правил.

Зміни до Правил набирають чинності:
а) з Дати початку дії змін до Правил, вказаної у повідомленні, якщо такі змі-

ни не погіршують умови обслуговування Клієнта (зокрема зміни до Правил не 
призводять до додаткових витрат Клієнта, не збільшують його відповідальнос-
ті, спрямовані на захист його прав або інтересів, підвищення безпеки здійснен-
ня операцій або передачі інформації за Договором), та/або якщо зміни до Пра-
вил передбачають надання нової послуги/сервісу та Клієнт бажає отримати та-
ку послугу/сервіс, та/або якщо такі зміни зумовлені вимогами законодавства 
України;

б) з Дати початку дії змін до Правил, але не раніше ніж через 30 (тридцять) 
календарних днів з Дати публікації змін до Правил, вказаної у повідомленні,– у 
всіх інших випадках.

Укладаючи Договір, Клієнт погоджується з порядком зміни умов цих Правил 
та/або Договору, який викладено у цьому пункті, а також підтверджує, що зміни, 
внесені до Правил відповідно до цього пункту, не потребують укладення Сторо-
нами окремої додаткової угоди та стають невід’ємною частиною Договору піс-
ля набрання ними чинності. 

У разі незгоди зі змінами до Правил Клієнт зобов’язаний письмово повідо-
мити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору. Проведен-
ня операцій згідно з Договором після вступу в силу змін до Правил підтверджує 
згоду Клієнта зі змінами до Правил.

У випадку скасування Правил вони продовжують регулювати відносини між 
Банком та Клієнтами, з якими було укладено Договір, і діють для кожного з них 
у останній редакції, що була чинна перед скасуванням, до повного виконання 
всіх зобов’язань за Договором між Банком та Клієнтом.

Банк має право на підставі ст. 512 Цивільного кодексу України передати свої 
права за Договором іншій особі. У випадку передачі Банком своїх прав за До-
говором іншій особі до наступних правовідносин між сторонами застосовува-
тимуться Правила у редакції, що існувала на дату передачі Банком своїх прав 
за Договором.

11.3. Договір укладається між Сторонами на невизначений строк та наби-
рає чинності:

11.3.1. в частині розрахунково-кассового обслуговування — з моменту його 
укладення, а саме з моменту відкриття Рахунків;

11.3.2. в частині відкриття Вкладного рахунку та обслуговування Вкладу — 
з моменту акцептування Банком Заяви на відкриття Владного рахунку в поряд-
ку, встановленому Правилами. У випадку ненадходження коштів на Вкладний 
рахунок в термін Дати внесення у сумі, визначеній в Заяві на відкриття Вклад-
ного рахунку, Договір у цій частині вважається неукладеним та Вкладний раху-
нок закривається;

11.3.3. в частині обслуговування в системі Star24, зокрема в частині роботи 
з електронними документами, надання відповідної послуги/сервісу — з момен-
ту відповідного підключення до системи Star24/послуги/сервісу в порядку, ви-
значеному Договором.

11.4. Договір-анкета укладається українською мовою або у двомовній україн-
сько-англійській редакції у двох оригінальних примірниках по одному для кож-
ної Сторони. 

11.5. Всі додатки до Договору є невід’ємною частиною Договору.
11.6. Рахунки закриваються на підставі заяви Клієнта та/або у разі незгоди 

Клієнта зі змінами до Договору у порядку, передбаченому Договором з ураху-
ванням положень даного пункту. 

За наявності на момент закриття Рахунку залишку коштів на ньому, такі ко-
шти перераховуються на інший поточний/картковий Рахунок або видаються го-
тівкою через касу Банку на підставі заяви Клієнта про закриття Рахунку/Рахун-
ків. Клієнт доручає Банку здійснити перерахування залишку коштів у сумі тако-
го залишку на інший поточний/картковий Рахунок або видачу коштів готівкою 
через касу Банку на підставі заяви на закриття Рахунку, яка повинна містити на-
ступні обов’язкові реквізити:

• дата складання заяви;
• прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової 

картки платника податків Клієнта;

• номер Рахунку Клієнта, що закривається;
• спосіб отримання залишку грошових коштів по Рахунку:
— шляхом отримання грошових коштів готівкою у касі Банку або
— шляхом перерахування грошових коштів на інший поточний/картковий 

Рахунок із зазначенням реквізитів для перерахування;
• підпис Клієнта;
• інші дані на вимогу Банку та/або законодавства.
Сторони погодили, що при поданні Клієнтом заяви про закриття будь-якого 

Рахунку він ініціює закриття всіх Рахунків, відкритих в рамках Договору. 
У разі розірвання Договору на підставах, зазначених у цьому пункті, Клієнт 

зобов’язаний погасити існуючу заборгованість перед Банком за Договором, а 
також за наявності заборгованості за страховими платежами, передбаченими 
п. 7.10. Правил, що належать до сплати до кінця дії страхового полісу, сплати-
ти таку заборгованість не пізніше дня подання заяви про розірвання Договору/
закриття Рахунків або дня отримання Банком повідомлення Клієнта про незго-
ду зі змінами до Правил.

Сплата заборгованості за страховими платежами, передбаченими п. 7.10. 
Правил, здійснюється Клієнтом шляхом формування ним відповідної суми на 
картковому Рахунку, яку Банк за дорученням Клієнта списує на відповідний 
транзитний рахунок.

У день подання Клієнтом заяви про закриття Рахунків та/або про розірван-
ня Договору, або в день отримання Банком повідомлення Клієнта про незгоду 
зі змінами до Правил, Банк:

11.6.1 Нараховує періодичні щомісячні комісії (за виключенням комісій, що 
сплачуються за послугу StarSMS/StarSMS+), проценти за користування овер-
драфтом за поточний період та комісію, яка стягується за використання авто-
матичного ліміту овердрафту; 

11.6.2 Анулює картки (за наявності) та відключає послугу StarSMS/StarSMS+ 
до таких карток. Далі перевіряється наявність у Клієнта активних карток за До-
говором протягом попередніх 45 (сорока п’яти) календарних днів. За відсутнос-
ті таких карток Банк проводить взаєморозрахунки з Клієнтом та закриває Ра-
хунки. За наявності таких Карток Рахунок закривається після спливу 44 (сорока 
чотирьох) календарних днів, при цьому:

• Банк не нараховує періодичні комісії, плату за користування овердрафтом, 
а також проценти на залишок коштів на Рахунках;

• можливе проведення видаткових та прибуткових операцій за Рахунками без 
використання карток, включаючи оплату комісійної винагороди Банку за прове-
дення таких операцій; 

• Клієнт зобов’язується погасити заборгованість, яка може виникнути перед 
Банком за Договором.

11.7 При закритті Рахунків Банк проводить взаєморозрахунки з Клієнтом. На 
підставі розрахункових документів Клієнта та за умови відсутності заборгова-
ності за Договором, залишок коштів з накопичувального Рахунку Банк перера-
ховує на картковий Рахунок, після чого залишок коштів з карткового Рахунку 
перераховує на вказаний Клієнтом рахунок відповідно до п. 11.6. Правил чи на 
транзитний рахунок Банку для подальшої виплати Клієнту в готівковій формі з 
урахуванням вимог чинного законодавства. Таке перерахування відбувається:

• у день проведення перевірки наявності активних карток за Договором — за 
умови відсутності таких карток; 

• на 45 (сорок п’ятий) календарний день після проведення перевірки наяв-
ності активних карток або наступного робочого дня, якщо 45 (сорок п’ятий) ка-
лендарний день є святковим/вихідним днем — за умови наявності таких карток.

 На наступний робочий день після перерахування коштів відповідно до умов 
даного пункту, Банк закриває всі Рахунки, що були відкриті Клієнту в межах 
Договору, а Договір вважається розірваним  за умови повного погашення за-
боргованості Клієнта перед Банком та відсутності залишку коштів на Рахунках.

11.8 Договір може бути розірвано за ініціативою Банку у наступних випадках:
- у випадку відсутності руху та/або залишку коштів на Рахунку(-ах) Клієнта 

протягом 6 (шести) місяців, та/або
- у випадках, передбачених законодавством України та/або Договором, або у 

разі порушення Клієнтом умов Договору, та/або 
- у випадку, якщо Клієнт веде ризикову діяльність, зокрема, але не обмеж-

уючись проводить операції, проведення яких через Банк, на думку Банку, при-
зводить або може призвести до порушення норм Законодавства та/або Законо-
давства з принципом екстратериторіальності та/або міжнародних санкцій, в то-
му числі щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї ма-
сового знищення, та/або 

- у випадку, якщо Клієнт веде ризикову діяльність, зокрема, але не обмежу-
ючись, співпрацює та/або має у своїй структурі та/або іншим чином пов’язаний 
з  особами, співпраця та/або будь-який зв’язок з якими, на думку Банку, при-
зводить або може призвести до порушення норм Законодавства та/або Законо-
давства з принципом екстратериторіальності та/або міжнародних санкцій, в то-
му числі, щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї ма-
сового знищення, та/або

- у випадку наявності чи можливості настання будь-якої події, результату або 
обставини відносно Клієнта чи здійснюваних Клієнтом операцій, що, на дум-
ку Банку,  має або може мати негативний вплив для Банку та/або Групи BNP 
Paribas, в тому числі, але не обмежуючись призводить або може призвести до 
матеріальних збитків та/або негативно впливати на репутацію Банку та/або Гру-
пи BNP Paribas та/або призводить або може призвести до будь-яких інших не-
гативних наслідків для Банку та/або Групи BNP Paribas, та/або у випадку втра-
ти Банком комерційного інтересу щодо подальшої співпраці з  Клієнтом, та/або

- у випадку технічної неможливості обслуговування Клієнта в подальшому. 
Зобов’язання Сторін за Договором припиняються у повному обсязі, якщо ін-

ше не витікає з умов Договору, а Рахунок(-ки) закриваються Банком у дату, за-
значену Банком у повідомленні, яке направляється Клієнту, але не раніше, ніж 
через 30 (тридцять) календарних днів з дати відправлення такого письмового 
повідомлення. У разі наявності непогашеної заборгованості перед Банком, Банк 
може вимагати сплати такої заборгованості в порядку та на умовах, зазначених 
у повідомленні, а  Клієнт зобов’язаний  погасити заборгованість перед Банком 
у порядку та на умовах, зазначених у повідомленні. В такому разі зобов’язання, 
щодо погашення заборгованості перед Банком існують до повного  їх виконан-
ня Клієнтом.

При цьому достатньою підставою для розірвання Договору є відповідне по-
силання Банку на цей пункт Договору у повідомленні без надання додаткових 
пояснень щодо обставин його розірвання.

Сторони домовились, що повідомлення може бути паперовим або електро-
нним та направлятися поштовим зв’язком та/або кур’єром, та/або каналами 
системи дистанційного обслуговування, та/або в інший спосіб.

Сторони домовились, що паперове повідомлення може бути підписано фак-
симіле уповноваженої особи Банку наступного зразку:

Заступник Голови Правління АТ «УкрСиббанк»   Лежнін К.П.
Сторони дійшли згоди, що у разі застосування Банком права, зазначеного в 

цьому пункті, всі наявні залишки грошових коштів на Рахунку(-ах) перерахову-
ються на відповідний внутрішньобанківський рахунок і можуть бути отримані 
Клієнтом за його першою вимогою з урахуванням вимог законодавства України.

11.9 У випадку, коли закриття Рахунків відбувається за заявою Клієнта, в якій 
Клієнтом зазначено, що він бажає продовжити обслуговування в системі Star24, 
або у випадку, коли закриття Рахунків відбувається за ініціативою Банку, при 
цьому у письмовому повідомленні Банку не зазначено, що обслуговування Клі-
єнта в системі Star24 припиняється, Договір продовжує діяти в частині, що ре-
гулює обслуговування Клієнта в системі Star24.

11.10 До правовідносин за Договором Сторони вирішили застосовувати та 
використовувати виключно право України, у тому числі при вирішенні спорів 
між Сторонами. Спори, що виникають протягом строку дії цього Договору, ви-
рішуються Сторонами шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди щодо ви-
рішення спору в ході переговорів та/або у будь-якому іншому випадку, спори за 
цим Договором вирішуються в судах України за місцезнаходженням Банку від-
повідно до вимог чинного законодавства.

11.11 Банк підтверджує, що має статус платника податку на прибуток підпри-
ємств на загальних умовах, передбачених законодавством.

Заступник Голови Правління АТ «УкрСиббанк» -
Начальник Юридичного департаменту        С. М. Панов

Датою публікації змін до Правил (договірних умов) є публікація цього повідо-
млення в офіційному друкованому виданні, а саме: 09.06.2017 р.

Датою початку дії змін до Правил є 10.06.2017 р.
Заступник Голови Правління АТ «УкрСиббанк» -
Начальник Юридичного департаменту        С. М. Панов
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Ухвалою Бердянського міськрайонного суду Запо-
різької області від 01 червня 2017 року відкрито про-
вадження по спеціальному досудовому розслідуван-
ню за обвинуваченням Остапенка Сергія Валерійови-
ча у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 1 ст. 258-3 КК України та призначене під-
готовче судове засідання.

До суду як обвинувачений викликається Остапен-
ко Сергій Валерійович. Підготовче судове засідання 
відбудеться 14.06.2017 року о 13 год. 00 хв. в при-
міщенні Бердянського міськрайонного суду за адре-
сою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Кон-
сульська, 64.

Суддя Богомолова Л. В.

Марківський районний суд Луганської області викликає 
як відповідачку Розторгуєву Олену Олександрівну в судо-
ве засідання для розгляду цивільної справи за позовною за-
явою Лисичанської міської ради Луганської області в інте-
ресах неповнолітньої Розторгуєвої Дар’ї Володимирівни до 
Розторгуєвої Олени Олександрівни, третя особа: Служба у 
справах дітей Лисичанської міської ради Луганської облас-
ті, про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марківсько-
го районного суду Луганської області 14 червня 2017 року о 
15 годині 00 хвилин за адресою: смт Марківка, пл. Соборна, 
буд. 31 Луганської області.

У разі неявки в судове засідання суд розглядатиме справу 
без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя А. П. Чернік

Старобільський районний суд Луганської облас-
ті викликає Циуліна Сергія Яковича, який мешкає: 
вул. Ляхова, 5, м. Антрацит, Луганська область, як 
відповідача, у судове засідання по цивільній справі  
№ 431/1405/17 за позовом Циуліної Т. В. до Циу-
ліна С. Я. про розірвання шлюбу, що відбудеться 
13.06.2017 р. о 08.00 год. в приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 
38а. У разі неявки на вказане судове засідання, суд 
розглядатиме справу без вашої участі на підставі ч. 4 
ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. В. Кудрявцев

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, Доне-
цька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивіль-
ну справу провадження № 2/229/996/2017, ЄУН 185/275/17 
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІ-
НАНСОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» до Дергаче-
ва Євгена Вікторовича про звернення стягнення. Відпові-
дач у справі Дергачев Євген Вікторович, 17 жовтня 1982 ро-
ку народження, (останнє місце проживання: Донецька обл., 
м. Ясинувата, м-н 3, буд. 9, кв. 4 ), викликається на 13 черв-
ня 2017 року на 10 год. 00 хв. до суду для участі у розгля-
ді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. В разі неявки відповідача справа буде роз-
глянута у його відсутності.

Суддя Є. В. Петров

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваній Барановській Любові Пантеліївні, 04.06.1939 р.н., яка 
зареєстрована за адресою: Луганська область, смт Слов’яносербськ, 
пров. Дікалово, 1, кв. 50, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 2975 КПК 
України необхідно з’явитися 12.06.2017 р. о 10.00 год., 15.06.2017 р. о 
10.00 год. та 19.06.2017 р. о 10.00 год. до Новоайдарського відділен-
ня поліції Головного управління Національної поліції в Луганській об-
ласті за адресою: Луганська область, смт Новоайдар, вул. Банківська, 
19, до старшого слідчого Новоайдарського ВП ГУНП в Луганській об-
ласті Табунщикової Ю. В. для вручення повідомлення про підозру у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 369 
КК України по кримінальному провадженню № 12016130500000553, 
а також проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій 
по даному кримінальному провадженню.

Марківський районний суд Луганської облас-
ті викликає як відповідача Карпова Євгена Іва-
новича в судове засідання для розгляду цивіль-
ної справи за позовною заявою Карпової Наталії 
Владиславівни до Карпова Євгена Івановича про 
розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться в приміщенні 
Марківського районного суду Луганської облас-
ті 16 червня 2017 року о 09 годині 00 хвилин, за 
адресою: смт Марківка, пл. Соборна, буд. 31, Лу-
ганської області.

У разі неявки в судове засідання суд розгляда-
тиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 
ЦПК України.

Суддя А. П. Чернік

Повістка про виклик 
Підозрюваний Клінчаєв Арсен Степанович, 

05.12.1968 р.н., відповідно до вимог ст. ст. 42, 
133, 135 КПК України викликається о 10 год. 30 
хв. 12, 13 та 14 червня 2017 до начальника відді-
лення ГСУ СБ України Цуркана Я. О. у каб. 310 за 
адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33 (тел. 
044-255-52-26) для проведення слідчих та про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 22014000000000167 за ч. 3 ст. 109 та ст. 341 
КК України.

Патлатюк Сергій Миколайович, зареєстрований за 
адресою: Вінницька обл., Барський р-н, с. Лісове, вул. 
Молодіжна (Пролетарська), 11, викликається як відпо-
відач Дарницьким районним судом м. Києва в судове 
засідання, яке відбудеться 14 червня 2017 року о 10 год. 
30 хв. у цивільній справі за позовом Волинець Олени 
Олександрівни до Патлатюка Сергія Миколайовича про 
стягнення аліментів.

Судове засідання відбудеться під головуванням суд-
ді Леонтюк Л.К. в приміщенні Дарницького районного 
суду м. Києва за адресою: 02099, м. Київ, вул. Севасто-
польська, 14, каб. 4, зал 5.

У разі неявки відповідача в судове засідання справа бу-
де розглянута у його відсутності з урахуванням наявних у 
справі доказів відповідно до чинного законодавства.

Суддя Л. К. Леонтюк

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 7 червня 2017 р. № 390 
Київ

Про Урядового уповноваженого  
з питань гендерної політики

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про Урядового уповноваженого з питань гендерної  по-

літики, що додається.
2. Внести зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України, що додаються.
3. Міністерству фінансів передбачити під час внесення змін до Державного бю-

джету України на 2017 рік збільшення асигнувань на утримання працівників Секре-
таріату Кабінету Міністрів України виходячи із затвердженої граничної чисельності.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  
від 7 червня 2017 р. № 390

ПОЛОЖЕННЯ  
про Урядового уповноваженого з питань гендерної політики

1. Урядовий уповноважений з питань гендерної політики (далі — Урядовий 
уповноважений) є уповноваженою Кабінетом Міністрів України посадовою особою, 
на яку покладено функцію з організації здійснення Кабінетом Міністрів України по-
вноважень у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх 
сферах життя суспільства.

2. Урядовий уповноважений призначається на посаду та звільняється з посади Ка-
бінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України. Кандидатуру на по-
саду Урядового уповноваженого вносить на розгляд Прем’єр-міністра України Віце-
прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

3. Урядовий уповноважений у своїй діяльності керується Конституцією та закона-
ми України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, при-
йнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів Укра-
їни, міжнародними договорами України та цим Положенням.

4. Основними завданнями Урядового уповноваженого є:
1) сприяння забезпеченню реалізації єдиної державної політики, спрямованої на 

досягнення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя сус-
пільства;

2) участь відповідно до компетенції у  координації роботи міністерств, інших цен-
тральних та місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків;

3) проведення моніторингу щодо врахування Кабінетом Міністрів України принци-
пу гендерної рівності під час прийняття нормативно-правових актів;

4) участь у здійсненні Прем’єр-міністром України представництва Кабінету Міні-
стрів України у міжнародних зустрічах і форумах, у тому числі з Комісією ООН із ста-
тусу жінок, Радою безпеки ООН на сесіях з порядку денного «Жінки, мир, безпека», 
Ради Європи, ОБСЄ тощо;

5) співпраця та взаємодія з громадянським суспільством з питань щодо забезпе-
чення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства.

5. Урядовий уповноважений відповідно до покладених на нього завдань:
1) подає Кабінетові Міністрів України за погодженням з Віце-прем’єр-міністром з 

питань європейської та євроатлантичної інтеграції України пропозиції щодо забезпе-
чення ефективної реалізації державної політики, спрямованої на досягнення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства, удосконален-
ня механізму її реалізації;

2) сприяє координації дій з впровадження центральними і місцевими органами ви-
конавчої влади, органами місцевого самоврядування рекомендацій міжнародних ін-
ституцій з прав людини та рекомендацій і зауважень міжнародних моніторингових мі-
сій та міжнародних організацій;

3) бере участь у:
підготовці державної доповіді про виконання в Україні Конвенції ООН про лікві-

дацію всіх форм дискримінації щодо жінок та інших доповідей, які стосуються ста-
ну забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах жит-
тя суспільства;

підготовці та опрацюванні проектів актів законодавства з питань, що належать до 
його компетенції;

розробленні державних програм з питань гендерної рівності;
проведенні моніторингу та здійсненні контролю за виконанням Національного 

плану з виконання резолюції Ради безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на пе-
ріод до 2020 року;

взаємодії з відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій;
4) подає Кабінетові Міністрів України за погодженням з Віце-прем’єр-міністром з 

питань європейської та євроатлантичної інтеграції України пропозиції щодо включен-
ня до програмних документів питань щодо забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства;

5) забезпечує інформування громадськості через засоби масової інформації про 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя сус-
пільства, а також про прийняття Кабінетом Міністрів України рішень із зазначених 
питань.

6. Урядовий уповноважений має право:
1) звертатися із запитами до центральних і місцевих органів виконавчої влади, ін-

ших державних органів, органів місцевого самоврядування з метою сприяння вирі-
шенню питань, що належать до його компетенції;

2) одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів вико-
навчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підпри-
ємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для вико-
нання покладених на нього завдань;

3) ініціювати утворення експертних та робочих груп, залучення представників цен-
тральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
громадських об’єднань, а також вчених та експертів, у тому числі іноземних, до вирі-
шення питань, що належать до його компетенції;

4) брати участь у засіданнях колегій міністерств, інших центральних і місцевих ор-
ганів виконавчої влади під час розгляду питань, що належать до його компетенції;

5) скликати наради з питань, що належать до його компетенції.
7. Урядовий уповноважений бере участь з правом дорадчого голосу в засіданнях 

Кабінету Міністрів України під час розгляду питань, що належать до його компетенції.
8. Забезпечення діяльності Урядового уповноваженого здійснюється апаратом 

Урядового уповноваженого, який є самостійним структурним підрозділом Секрета-
ріату Кабінету Міністрів України.

9. Урядовий уповноважений має бланк з найменуванням своєї посади.
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 7 червня 2017 р. № 390

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 3 січня 2013 р. № 5 «Питан-
ня Секретаріату Кабінету Міністрів України» (Офіційний вісник України, 2013 р., № 2,  
ст. 46; 2017 р., № 23, ст. 654) цифри «643» замінити  цифрами «648».

2. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 
«Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та терито-
ріальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів» 
(Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814; 2015 р., № 86, ст. 2882):

1) позицію
«МВС 2653 700»

замінити такою позицією:
«МВС 2650 697»;

2) позицію
«Держенергоефективності 224 219»

замінити такою позицією:
«Держенергоефективності 222 217».

3. Доповнити структуру Секретаріату Кабінету Міністрів України, затверджену по-
становою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 564 (Офіційний вісник 
України, 2016 р., № 69, ст. 2333), після позиції «Урядовий офіс з питань європейської 
та євроатлантичної інтеграції» такими позиціями:

«Урядовий уповноважений з питань гендерної політики
Апарат Урядового уповноваженого з питань гендерної політики».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 7 червня 2017 р. № 391 
Київ

Про внесення змін до Порядку складання, 
розгляду, затвердження та основних вимог 

до виконання кошторисів бюджетних установ
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до ви-

конання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9,  
ст. 414; 2003 р., № 9, ст. 380; 2004 р., № 17, ст. 1182, № 49, ст. 3206; 2005 р., № 4,  
ст. 230; 2006 р., № 7, ст. 367; 2007 р., № 6, ст. 227; 2009 р., № 23, ст. 730; 2011 р.,  
№ 5, ст. 248; 2012 р., № 13, ст. 466, № 22, ст. 837; 2013 р., № 50, ст. 1798, № 51,  
ст. 1841; 2014 р., № 77, ст. 2196; 2016 р., № 39, ст. 1487, № 97, ст. 3154), зміни, що 
додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 7 червня 2017 р. № 391

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку складання, розгляду, 
затвердження та основних вимог до виконання  

кошторисів бюджетних установ
1. У пункті 1:
1) абзац перший викласти в такій редакції:
«1. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетно-

му кодексі України.»;
2) абзац другий після слова «Кошторис» доповнити словами «бюджетної устано-

ви (далі — кошторис)».
2. У пункті 2:
1) в абзацах першому та третьому слова «за скороченою формою економічної 

класифікації» замінити словами «за скороченою економічною класифікацією»;
2) абзац шостий викласти в такій редакції:
«План асигнувань загального фонду бюджету, план надання кредитів із загально-

го фонду бюджету, план спеціального фонду, план використання бюджетних коштів 
та помісячний план використання бюджетних коштів вищих навчальних закладів та 
наукових установ, закладів охорони здоров’я, які затверджуються разом із кошто-
рисом, і зведення показників спеціального фонду кошторису є невід’ємними части-
нами кошторису. Форми зазначених документів затверджуються Мінфіном. Затвер-
джені форми плану використання бюджетних коштів і помісячного плану викорис-
тання бюджетних коштів можуть бути доповнені іншими показниками.».

3. Абзац перший пункту 3 після слів «плани спеціального фонду» доповнити сло-
вами «, зведення показників спеціального фонду кошторису».

4. Абзац третій пункту 5 виключити.
5. У пункті 6:
1) абзац перший після слів «розпорядникам бюджетних коштів» доповнити сло-

вами «(далі — розпорядники)»;

2) абзац другий виключити.
6. У пункті 7:
1) в абзаці першому слова «коштів бюджету» замінити словами «бюджетних ко-

штів (далі — головні розпорядники)»;
2) абзац другий виключити;
3) в абзаці четвертому слова «до них» виключити.
7. Пункт 8 виключити.
8. У пункті 9:
1) абзац перший після слова «Одержувач» доповнити словами «бюджетних ко-

штів (далі — одержувач)»;
2) абзац десятий після слів «в органах Казначейства» доповнити словами «, якщо 

інше не передбачено законодавством».
9. У пункті 18:
1) в абзаці другому слова «(надходження від плати за послуги, що надаються бю-

джетними установами згідно із законодавством)» виключити;
2) в абзаці третьому слова «(благодійні внески, гранти та дарунки)» виключити;
3) абзац четвертий викласти в такій редакції:
«за третьою підгрупою другої групи — за видами надходжень, які передбачається 

розміщувати на депозитах та поточних рахунках;»;
4) доповнити пункт абзацом такого змісту:
«за четвертою підгрупою другої групи — на підставі договорів та інших докумен-

тів, якими передбачено отримання таких коштів.».
10. В абзаці першому пункту 19 слова «зведення показників» замінити словами 

«складення зведення показників спеціального фонду кошторису».
11. Пункт 22 після слів «економічної класифікації видатків» доповнити словом 

«бюджету».
12. Абзац перший пункту 27 після слів «планів спеціального фонду» доповнити 

словами «, зведення показників спеціального фонду кошторису».
13. Абзац перший пункту 28 після слів «планів спеціального фонду» доповнити 

словами «, зведення показників спеціального фонду кошторису», а після слів «та 
зведених планів спеціального фонду» — словами «, зведення показників спеціаль-
ного фонду».

14. Абзаци перший і четвертий пункту 29 після слів «планів спеціального фонду» 
доповнити словами «, зведення показників спеціального фонду кошторису».

15. В абзаці п’ятому пункту 31 слово «яка» замінити словом «яке», а слова «го-
ловних фінансових управлінь обласної, Київської міської та фінансового управлін-
ня Севастопольської міської державної адміністрації» — словами «структурних під-
розділів з питань фінансів обласної, Київської та Севастопольської міських держад-
міністрацій».

16. У пункті 33:
1) у підпункті 6 слово «державних» замінити словом «національних»;
2) підпункт 7 виключити;
3) підпункт 71 викласти в такій редакції:
«71) бюджетних установ, що утримуються за рахунок бюджетів сіл, селищ, міст (у 

тому числі міст районного значення), бюджетів об’єднаних територіальних громад, 
що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій 
громад, — міськими, сільськими, селищними головами відповідних територіальних 
громад, об’єднаних територіальних громад або керівниками відповідних виконавчих 
органів сільських, селищних, міських рад, рад об’єднаних територіальних громад, до 
комунальної власності яких належить бюджетна установа;».

17. У пункті 34 слово «одержувачами» замінити словом «одержувачів», а слово 
«одержують» — словом «отримують».

18. Абзац перший пункту 37 після слів «плани спеціального фонду» доповнити 
словами «, зведення показників спеціального фонду кошторису».

19. У пункті 40 слова «Управління справами Верховної Ради України» замінити 
словами «Апарат Верховної Ради України», а слова «Вища рада юстиції» — слова-
ми «Вища рада правосуддя».

20. В абзаці першому пункту 42 слово «Держфінінспекція» замінити словом «Дер-
жаудитслужба», а після слів «помісячних планів використання бюджетних коштів» 
доповнити словами «та складення зведення показників спеціального фонду кошто-
рису».

21. У пункті 43:
1) абзац перший після слів «планах спеціального фонду» доповнити словами «, 

зведенні показників спеціального фонду кошторису», а після слів «зведених планів 
спеціального фонду» — словами «, зведення показників спеціального фонду»;

2) у третьому реченні абзацу другого слова «доводяться до відповідних органів» 
замінити словами «обліковуються у відповідних органах», а слово «розташування» 
— словом «обслуговування»;

3) абзац третій після слів «планів спеціального фонду» доповнити словами «, зве-
дення показників спеціального фонду»;

4) в абзаці п’ятому цифри «1160» замінити цифрами «2270».
22. Абзац дванадцятий пункту 47 після слів «плани спеціального фонду» доповни-

ти словами «, та складаються зведення показників спеціального фонду кошторису».
23. У пункті 49:
1) в абзаці п’ятому:
у першому реченні слова «в органах Казначейства, та довідки про зміни до кошто-

рису» замінити словами «в органах Казначейства, довідки про зміни до кошторису та 
зведення показників спеціального фонду кошторису»;

у другому реченні слова «внесення змін до спеціального фонду» замінити слова-
ми «зміни до»;

п’яте речення після слів «внести зміни до спеціального фонду кошторису» допо-
внити словами «та зведення показників спеціального фонду кошторису»;

2) в абзаці шостому слова «державного бюджету» замінити словом «бюджетів»;
3) абзац сьомий після слів «внесення змін до кошторису» доповнити словами «та 

зведення показників спеціального фонду кошторису»;
4) в абзаці дванадцятому слова «(рішення про місцевий бюджет)» виключити.
24. Абзац перший пункту 51 після слів «планів спеціального фонду» доповнити 

словами «, зведення показників спеціального фонду кошторису».
25. Пункт 52 виключити.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

    Костянтинівський міськрайонний суд Донецької обл. (адреса суду: 85100, Донецька обл., м. Костянтинівка, пр-т Ло-
моносова, 157-а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться:

12.06.2017 о 08:00 до Бондар Елеонора Олександрівна (останнє відоме місце реєстрації: 86121, Донецька обл., Червоно-
гвардійський р-н, с. Крупської, пер. Тореза, буд. 74а, кв. 88) справа № 233/447/17, суддя Наумик О. О.

16.06.2017 о 08:20 до Дордя Надія Василівна (останнє відоме місце реєстрації: 85100, Донецька обл., Костянтинівський 
р-н, с. Стенки, вул. Жданова, буд. 10) справа № 20170316PB0000000377, суддя Малінов О. С.

16.06.2017 о 08:30 до Черня Галина Володимирівна (останнє відоме місце реєстрації: 85102, Донецька обл., м. Костян-
тинівка, вул. Комсомольська, буд. 29) справа № 233/1915/17, суддя Малінов О. С.

16.06.2017 о 08:10 до Волков Сергій Анатолійович (останнє відоме місце реєстрації: 85100, Донецька обл., м. Костянти-
нівка, вул. Жовтнева, буд. 360) справа № 233/1543/17, суддя Малінов О. С.

16.06.2017 о 09:00 до Федорова Наталія Анатоліївна (останнє відоме місце реєстрації: 85100, Донецька обл., м. Костян-
тинівка, вул. Матросова, буд. 143) справа № 233/1589/17, суддя Малінов О. С.

16.06.2017 о 08:40 до Метела Валентина Вікторівна (останнє відоме місце реєстрації: 85100, Донецька обл., м. Костян-
тинівка, вул. Миколи Островського, буд. 277) справа № 233/1541/17, суддя Малінов О. С.

16.06.2017 о 08:50 до Мушкатов Дмитро Віталійович (останнє відоме місце реєстрації: 85100, Донецька обл., м. Костян-
тинівка, вул. Псковська, буд. 12) справа № 233/1600/17, суддя Малінов О. С.

19.06.2017 о 09:20 до Зуйко Олег Анатолійович (останнє відоме місце реєстрації: 85105, Донецька обл., м. Костянтинів-
ка, вул. Соколова, буд. 16) справа № 233/2234/17, суддя Малінов О. С.

 19.06.2017 о 08:15 до Тимченко Вадим Сергійович (останнє відоме місце реєстрації: 85102, Донецька обл., м. Костянти-
нівка, вул. Островського, буд. 211, кв. 14) справа № 233/1638/17, суддя Наумик О. О.

19.06.2017 о 13:20 до Савінський Костянтин Валерійович (останнє відоме місце реєстрації: 85100, Донецька обл., м. Кос-
тянтинівка, вул. Урицького, буд. 32, кв. 8) справа № 233/1573/17, суддя Мартиненко В. С.

19.06.2017 о 09:10 до Будовська Олена Євгенівна (останнє відоме місце реєстрації: 85102, Донецька обл., м. Костянти-
нівка, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, буд. 313, кв. 5) справа № 233/2025/17, суддя Малінов О. С.

19.06.2017 о 08:00 до Марчук Леонід Іванович (останнє відоме місце реєстрації: 85106, Донецька обл., м. Костянтинів-
ка, вул. Щорса, буд. 20) справа № 233/1594/17, суддя Наумик О. О.

19.06.2017 о 08:30 до Хитущенко Ярослав Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 85100, Донецька обл.,  
м. Костянтинівка, вул. Громова, буд. 49, кв. 17) справа № 233/1303/17, суддя Наумик О. О.

 19.06.2017 о 13:10 до Айрапетян Наріне Араратівна (останнє відоме місце реєстрації: 85100, Донецька обл., м. Костян-
тинівка, вул. Жовтнева, буд. 288, кв. 44) справа № 233/1612/17, суддя Мартиненко В. С.

23.06.2017 о 09:30 до Федорова Тетяна Михайлівна (останнє відоме місце реєстрації: 85102, Донецька обл., м. Костян-
тинівка, вул. Громова, буд. 5, кв. 90) справа № 233/1153/17, суддя Мартиненко В. С.

 23.06.2017 о 09:00 до Святковська Марія Олександрівна (останнє відоме місце реєстрації: 85100, Донецька обл., м. Кос-
тянтинівка, вул. Інтернаціональна, буд. 554) справа № 233/1361/17, суддя Мартиненко В. С.

23.06.2017 о 10:00 до Федулов Василь Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 85100, Донецька обл., м. Костян-
тинівка, вул. Братів Котельникових, буд. 4а) справа № 233/1669/17, суддя Мартиненко В. С.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа буде розглянута за його  
відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважається належним чином повідомленим про час, день та 
місце проведення судового засідання.

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Бєлоусова Михайла Миколайовича, 
26.11.1964 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Фрук-
това, 1-б ) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 16 червня 2017 року о 15 год. 00 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно 
мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 
19, під головуванням судді Бородія В. М.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

В провадженні Жовтневого районного суду  
м. Кривого Рогу Дніпропетровської області перебу-
ває цивільна справа за позовом Білого Дмитра Ген-
надійовича до Корж Єлизавети Олександрівни про 
розірвання шлюбу.

Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу Дніпро-
петровської області повідомляє, що 14.06.2017 року 
о 09 годині 00 хвилин в залі судових засідань № 105 
за адресою: вул. Невська 3, м. Кривого Рогу відбу-
деться судове засідання по цивільній справі за позо-
вом Білого Дмитра Геннадійовича до Корж Єлизаве-
ти Олександрівни про розірвання шлюбу.

Явка відповідачки Корж Єлизавети Олександрівни 
обов’язкова з наданням раніше не поданих доказів.

В разі неявки відповідачки в судове засідання без 
поважних причин та неповідомлення про причину 
неявки, суд вирішить справу з винесенням заочно-
го рішення.

Суддя М. В. Зімін

Оболонський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Пєтухову Надію Семенівну, що обвину-
вачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 14 червня 2017 року о 14.15 годині, 
в приміщенні Оболонського районного суду м. Киє-
ва, за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, ка-
бінет № 9.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваче-
ного, свідка, потерпілого, цивільного відповідача пе-
редбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки 
неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 
КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК Укра-
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача та 
їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, 
спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 
КПК України.

Суддя Жежера О. В.

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» в рамках реалізації 

«Комплексної (зведеної) програми підвищення без-

пеки енергоблоків атомних електростанцій» за кре-

дитні кошти ЄБРР/Євратом проводить відкриті між-

народні торги на закупівлю товарів і супутніх послуг 

за «Принципами та правилами закупівель товарів, 

робіт і послуг ЄБРР» (№RFP-15206-116-GOODS-1):

«Модернізація розподільчих пристроїв 0,4 кВ»

«Запрошення до участі в торгах» опубліковано на 

сайтах ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» http://energoatom.

kiev.ua та ЄБРР http://ebrd.com. Контактні телефони 

ГУП КзПБ: + 380 (44) 277-79-87, + 380 (44) 206-97-97 

E-mail: pmu@direkcy.atom.gov.ua

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваному Угренінову Олександру Юрійовичу, 

02.03.1983 р.н., який зареєстрований за адресою: Луган-
ська обл., м. Лисичанськ, вул. І. Кожедуба, 31/2, відпо-
відно до вимог ст. ст. 133, 135, 2975 КПК України необ-
хідно з’явитися 12.06.2017 р. o 15.30 год., 13.06.2017 р. o 
15.30 год. та 14.06.2017 р. o 15.30 год. до слідчого управ-
ління Головного управління Національної поліції в Луган-
ській області за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродо-
нецьк, вул. Пивоварова, 2, до старшого слідчого СУ ГУНП 
в Луганській області Василенка С. О. для вручення пові-
домлення про підозру у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, 
ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263 КК України 
по кримінальному провадженню № 12014130240001826, 
а також проведення інших слідчих (розшукових) та про-
цесуальних дій по даному кримінальному провадженню.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваному Овчаренку Олександру Євгеновичу, 

25.10.1987 р.н., який зареєстрований за адресою: Луган-
ська обл., м. Лисичанськ, проспект Перемоги, 142/48, від-
повідно до вимог ст. ст. 133, 135, 2975 КПК України необ-
хідно з’явитися 12.06.2017 р. o 15.00 год., 13.06.2017 р. o 
15.00 год. та 14.06.2017 р. o 15.00 год. до слідчого управ-
ління Головного управління Національної поліції в Луган-
ській області за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродо-
нецьк, вул. Пивоварова, 2, до старшого слідчого СУ ГУНП 
в Луганській області Василенка С. О. для вручення пові-
домлення про підозру у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437,  
ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263 КК України 
по кримінальному провадженню № 12014130240001826, 
а також проведення інших слідчих (розшукових) та про-
цесуальних дій по даному кримінальному провадженню.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваному Тарубарову Сергію Олександровичу, 

01.09.1986 р.н., який зареєстрований за адресою: Лу-
ганська обл., м. Лисичанськ, вул. Ватутіна, 46, відповід-
но до вимог ст. ст. 133, 135, 2975 КПК України необхід-
но з’явитися 12.06.2017 р. o 14.30 год., 13.06.2017 р. o 
14.30 год. та 14.06.2017 р. о 14.30 год. до слідчого управ-
ління Головного управління Національної поліції в Луган-
ській області за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродо-
нецьк, вул. Пивоварова, 2, до старшого слідчого СУ ГУНП 
в Луганській області Василенка C. O. для вручення пові-
домлення про підозру у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, 
ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263 КК України 
по кримінальному провадженню № 12014130240001826, 
а також проведення інших слідчих (розшукових) та про-
цесуальних дій по даному кримінальному провадженню.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваному Тарубарову Олександру Олександро-

вичу, 18.03.1983 р.н., який зареєстрований за адресою: 
Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Ватутіна, 46, відпо-
відно до вимог ст. ст. 133, 135, 2975 КПК України необ-
хідно з’явитися 12.06.2017 р. o 14.00 год., 13.06.2017 р. o 
14.00 год. та 14.06.2017 р. о 14.00 год. до слідчого управ-
ління Головного управління Національної поліції в Луган-
ській області за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродо-
нецьк, вул. Пивоварова, 2, до старшого слідчого СУ ГУНП 
в Луганській області Василенка С. О. для вручення пові-
домлення про підозру у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, 
ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263 КК України 
по кримінальному провадженню № 12014130240001826, 
а також проведення інших слідчих (розшукових) та про-
цесуальних дій по даному кримінальному провадженню.

Оголошення щодо продажу активів (майна) ПАТ «ВБР»

Номер лота: Q80217b7774 -Q80217b7796
Короткий опис активів (майна) в лоті:  Права вимоги за кредитними  

договорами та договорами забезпечення  
виконання зобов’язань

Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону)/  
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону:

30.06.2017 р.

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих 
торгів (аукціону)/ електронного аукціону по 
кожному лоту вказується на веб-сайті  
http://www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота: http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/pat_+-vbr/ 

Оголошення щодо продажу активів (майна) ПАТ «ВБР»

Номер лота: Q80317b7797-Q80317b7819
Короткий опис активів (майна) в лоті:  Права вимоги за кредитними  

договорами та договорами забезпечення  
виконання зобов’язань

Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону)/  
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону:

04.07.2017 р.

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих 
торгів (аукціону)/ електронного аукціону по 
кожному лоту вказується на веб-сайті  
http://www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота: http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/pat_+-vbr/ 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Скаргі Сергію Васильовичу, 13.09.1984 р.н., який зареєстрова-
ний за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Круглова, 91, відповідно до 
вимог ст. ст. 133, 135, 2975 КПК України необхідно з’явитися 12.06.2017 р. o 16.00 
год., 13.06.2017 р. o 16.00 год. та 14.06.2017 р. o 16.00 год. до слідчого управлін-
ня Головного управління Національної поліції в Луганській області за адресою: 
Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 2, до старшого слідчого СУ 
ГУНП в Луганській області Василенка С. О. для вручення повідомлення про підо-
зру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, 
ч. 2 ст. 437, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263 КК України по кримі-
нальному провадженню № 12014130240001826, а також проведення інших слід-
чих (розшукових) та процесуальних дій по даному кримінальному провадженню.

Білоцерківський міськрайонний суд Київської обл. (адре-
са суду: 09113, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Турчані-
нова, 7) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться  12.06.2017 о 16:00 до Демко Олександр Івано-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 09100, Київська обл., 
м. Біла Церква, вул. Молодіжна, буд. 22, кв. 133) справа  
№ 357/1888/17, суддя Дмитренко А. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Банко-
ва, 39а) розглядає цивільну справу за позовом фізичної 
особи-підприємця Юденкової Валентини Павлівни до Ко-
ханенко Леонори Анатоліївни про стягнення боргу.

Відповідач, Коханенко Леонора Анатоліївна, виклика-
ється на 12 червня 2017 року на 10:30 годину до Добро-
пільського міськрайонного суду, кабінет № 15, для участі 
у розгляді справи у відкритому судовому засіданні.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, повинен 
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута у її відсутність.

Суддя Здоровиця О. В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу за позовом Євдокімової Катерини Валеріївни до 
Євдокімова Андрія Сергійовича про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі Євдокімов Андрій Сергійович 
(адреса: 86400, Донецька область, м. Єнакієве, пр. Шев-
ченко, буд. 92, кв. 27) викликається на 13 червня 2017 
року на 10 год. 00 хв. до суду, кабінет № 306, для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповіда-
ча, він повинен повідомити суд про причину неявки, інак-
ше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя О. М. Павленко

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
Каніщі Вікторію Валеріївну, 20.11.1969 року наро-
дження, як обвинувачену в судове засідання по кри-
мінальному провадженню № 420 151 103 30000017, 
внесеного до ЄРДР 13.03.2015 року за обвинувачен-
ням Каніщі Вікторії Валеріївни у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27,ч. 5 
ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України, яке призначено на 13 
год. 00 хв. 31 липня 2017 року.

Здійснювати спеціальне судове провадження сто-
совно обвинуваченої Каніщі Вікторії Валеріївни у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 5 ст. 27, 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України.

Суддя О. В. Мєлєшак

Новопсковський районний суд Луганської обл. 
(адреса суду: 92300, Луганська обл., смт Новопсков, 
вул. Леніна, 28) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованос-
ті, у судове засідання, яке відбудеться:

12.06.2017 о 10:00 до Овчарова Наталія Володи-
мирівна (останнє відоме місце реєстрації: 92300, Лу-
ганська обл., смт Новопсков, вул. Карла Маркса, буд. 
268) справа № 420/521/17, суддя Стеценко О. С.

15.06.2017 о 08:45 до Малеванець Галина Володи-
мирівна (останнє відоме місце реєстрації: 62500, Лу-
ганська обл., м. Красний Луч, вул. Проїздна, буд. 1) 
справа № 420/424/17, суддя Стеценко О. С.

15.06.2017 о 08:15 до Сараєв Віктор Олександро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 94500, Луган-
ська обл., м. Хрустальний, вул. Уральська, буд. 7) 
справа № 420/463/17, суддя Стеценко О. С.

19.06.2017 о 08:00 до Овчарова Наталія Володи-
мирівна (останнє відоме місце реєстрації: 92300, Лу-
ганська обл., смт Новопсков, вул. Карла Маркса, буд. 
268) справа № 420/521/17, суддя Стеценко О. С.

У разі неявки відповідача у призначений час або 
неповідомлення про причини неявки справа буде 
розглянута за його  відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України.  З опублікуван-
ням цього оголошення відповідач по справі вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день 
та місце проведення судового засідання.

Ленінський районний суд м. Кіровограда (адреса суду: 
25006, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. К. Маркса, 
40) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться  08.08.2017 о 14:45 до Захаров Тимофій Борисо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 25004, Кіровоградська 
обл., м. Кропивницький, вул. Ізмаїльська, буд. 10) справа  
№ 405/2043/17, суддя Iванова Л. А.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.   З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Дворічанський районний суд Харківської обл. (адреса су-
ду: 62700, Харківська обл., м. Дворічна, вул. Осеніна, 1) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться 12.06.2017 о 08:30 до Вольнов Іван Юрійович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 62722, Харківська обл., Дворічан-
ський р-н, с. Лиман Другий, вул. Центральна, буд. 31) справа 
№ 618/343/17, суддя Гніздилов Ю. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Розівський районний суд Запорізької обл. (адреса суду: 
70304, Запорізька обл., смт Розівка, вул. Новобудова, 23) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 13.06.2017 об 11:00 до Черняк Олексiй Iванович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 70300, Запорізька обл., Розі-
вський р-н, смт. Розівка, вул. Первомайська, буд. 32) справа 
№ 327/252/16-ц, суддя Кущ Т. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.   З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Калинівський районний суд Вінницької обл. (адреса су-
ду: 22400, Вінницька обл., м. Калинівка, вул. Дзержинсько-
го, 70) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться  12.06.2017 о 09:00 до Мушенко Олег Петро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 22403, Вінницька обл.,  
м. Калинівка, вул. Машинобудівників, буд. 6, кв. 30) справа  
№ 132/741/17, суддя Аліменко Ю. О.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.   З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Петриківський районний суд Дніпропетровської обл. 
(адреса суду: 51300, Дніпропетровська обл., смт Петри-
ківка, вул. Леваневського, 19) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованос-
ті, у судове засідання, яке відбудеться  13.06.2017 о 09:00 
до Караманчук Микола Васильович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 51812, Дніпропетровська обл., Петриківський 
р-н, с. Іванівка, вул. Польова, буд. 70) справа № 187/354/17,  
суддя Іщенко І. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Олександрівський районний суд Донецької обл. (адреса 
суду: 84000, Донецька обл., смт. Олександрівка, вул. Шкіль-
на, 1) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться 13.06.2017 о 09:30 до Байрамова Світлана Бори-
сівна (останнє відоме місце реєстрації: 84021, Донецька обл., 
Олександрівський р-н, с. Некременне, вул. Дружби Народів, 
буд. 8) справа № 240/281/17, суддя Шинкаренко А. І.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.   З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.
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Ленінський районний суд м. Полтави викликає як 
відповідачку Бойко Тетяну Георгіївну, що зареєстро-
вана: м. Полтава, пр-кт Вавілова, 1/15, кв. 100, фак-
тична адреса проживання: м. Одеса, вул. Жуковсько-
го, 33, офіс 313, відповідача: Фізичну особу – під-
приємця Горбатько Олексія Григорійовича, що заре-
єстрований у м. Полтава по вул. Сінна, 32, кв. 7, фак-
тично проживаючого м. Одеса, вул. Жуковського, 
33, офіс 313 в судове засідання по цивільній справі 
№ 553/2921/16ц, провадження № 2/553/100/2017 за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Банк 
Січ» до Бойко Тетяни Георгіївни, Фізичної особи — 
підприємця Горбатько Олексія Григорійовича про ви-
знання договору про відступлення права вимоги від 
23.02.2016 року недійсним, яке відбудеться 29 черв-
ня 2017 року о 13 годині 30 хвилин у приміщенні Ле-
нінського районного суду м. Полтави по вул. А. Ку-
коби, 37.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки, спра-
ву буде розглянуто за вашої відсутності.

Відповідачі зобов’язані повідомити суд про причи-
ни неявки в судове засідання.

Суддя Н. І. Крючко

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Охо-
ту Яніну Валеріївну як обвинувачену на 14 год. 30 хв., 
29.06.2017 року у справі за обвинуваченням Охоти Яніни 
Валеріївни, 16.07.1983 року народження, у вчиненні кри-
мінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України (в редакції Закону України № 1183-VII від 
08.04.2014 «Про внесення змін до Кримінального кодексу 
України») за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 5, каб. 102.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченої в 
порядку спеціального судового провадження.

Суддя Курило А. В.

Бершадський районний суд Вінницької області викликає 
Грушецьку Олену Миколаївну, останнє відоме місце прожи-
вання: Вінницька область, с. Флорино, провул. Зеленогай-
ський, 32, як відповідачку в цивільній справі № 126/1269/17, 
провадження № 2/126/598/2017 р. за позовом Грушецького 
Павла Миколайовича до Грушецької Олени Миколаївни про 
продовження строку для подання заяви про прийняття спад-
щини.

Розгляд справи відбудеться в приміщенні Бершадського 
районного суду Вінницької області (вул. Шевченка, 4, м. Бер-
шадь, Вінницька обл.) о 09 год. 00 хв. 23 червня 2017 року.

У разі неявки сторони справа буде розглянута за відсут-
ності відповідачки за наявними у справі доказами.

Суддя Губко В. І.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що 
08.08.2017 року о 10 год. 00 хв. буде розглядатись цивільна спра-
ва за позовом Курочкіної Ніни Федорівни до Скачик Віктора Ми-
колайовича, Цюшко Дмитра Сергійовича, Гнатовського Тимофія 
Тимофійовича, Шевелева Володимира Савельєвича, Третяк На-
талії Олександрівни про визнання дій незаконними та виселення.

Цюшко Дмитро Сергійович, Скачик Віктор Миколайович, Гна-
товський Тимофій Тимофійович, Третяк Наталія Олександрівна, 
останнє відоме місце проживання: 01025, м. Київ, вул. Стрітен-
ська, 13, кв. 22, викликаються в судове засідання як відповідачі. 
У випадку неявки в судове засідання, позов буде розглянуто у їх 
відсутність на підставі матеріалів справи.

Адреса суду: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31, каб. 305.
Суддя Н. Г. Притула

Красилівський районний суд Хмельницької облас-
ті викликає Мкртумова Івана Рафаїловича як відпові-
дача у судове засідання по цивільній справі за позо-
вом Гамрецької Юлії Станіславівни про захист прав 
споживача шляхом розірвання договору та стягнен-
ня коштів.

Судове засідання відбудеться 14.06.2017 року о 13 
год. 00 хв. у приміщенні Красилівського районного 
суду Хмельницької області за адресою: Хмельницька 
область, м. Красилів, вул. Булаєнка 4, зал. №4.

У разі неявки в судове засідання відповідача, спра-
ва буде розглянута за наявними у ній даними та до-
казами.

Голова суду Р. В. Вознюк

Вінницький міський суд Вінницької області викликає 
як відповідача Пастуха Олександра Сергійовича в судо-
ве засідання, яке відбудеться 14.06.2017 року о 12 год. 
00 хв. в приміщенні Вінницького міського суду Вінниць-
кої області за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 
17 зал № 33.

Справа за позовом Маханової Анни Євгеніївни до Пас-
туха Олександра Сергійовича, третя особа без самостій-
них вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: 
Вінницька міська рада про визнання членом сім’ї.

Справу розглядає суддя Прокопчук А. В.
Явка відповідача є обов’язковою. У випадку неявки в 

судове засідання, справу буде розглянуто за його відсут-
ності.

У провадженні Броварського міськрайонного суду Ки-
ївської області перебуває цивільна справа за позовом ПАТ 
«Всеукраїнський акціонерний банк» в особі Уповноваженої 
особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквіда-
цію ПАТ «Віейбі банк» Славкіної Марини Анатоліївни до Бу-
дюк Наталії Миколаївни, треті особи: Карпенко Олександр 
Костянтинович. Суд викликає як відповідачку по даній справі 
Будюк Наталію Миколаївну, останнє відоме місце проживан-
ня: Київська область, м. Бровари, вул. Незалежності, буд. 3Б.

Розгляд справи відбудеться об 11 год. 30 хв. 02 серпня 
2017 року в залі суду за адресою: м. Бровари, вул. Грушев-
ського, буд. 2, каб. 213. У випадку неявки відповідачки спра-
ва буде розглянута за її відсутності.

Суддя Н. М. Петришин
Білокуракинський районний суд Луганської області пові-

домляє, що 18.05.2017 року було винесено рішення по ци-
вільній справі за позовом Савіної Любові Михайлівни до Лу-
ганської міської ради про визнання права власності в поряд-
ку спадкування, яким позовні вимоги задоволено.

Суддя Максименко О. Ю.

Втрачений договір купівлі-продажу 
квартири від 02 серпня 2002 року, за адресою: м. Київ, 
бульвар Дружби Народів, буд. 30/1, кв. 25, зареєстрова-
ний в Київському БТІ 07 серпня 2002 року у реєстровій 
книзі № д. 1114-4, за реєстровим № 3857 на ім’я Старо-
дубцевої Наталі Георгіївни, вважати недійсним.

Дзержинський районний суд м. Харкова повідомляє, 
що заочним рішенням від 14.10.2014 р. по цивільній справі 
№638/3400/14-ц позовні вимоги Іванова Євгена Анатолійовича 
задоволено, визнано Аль Бирзаун Хайсам таким, що втратив пра-
во користування житловим приміщенням – квартирою №108, яка 
розташована за адресою: м. Харків, пр. Л. Свободи, 46-В. 

Суддя О. І. Шестак

Білокуракинський районний суд Луганської області по-
відомляє, що 26.01.2016 року розглянуто цивільну справу  
№ 409/3182/15-ц (провадження № 2/409/364/16) за позовом 
Аннєнкова Ігора Івановича до Аннєнкової Наталії Володими-
рівни про розірвання шлюбу, яким позовні вимоги задоволе-
но в повному обсязі.

Суддя Третяк О. Г.
У провадженні Броварського міськрайонного суду Ки-

ївської області перебуває цивільна справа за позовом 
ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» в особі Уповно-
важеної особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
на ліквідацію ПАТ «Віейбі банк» Славкіної Марини Анато-
ліївни до Запорожця Руслана Миколайовича. Суд викли-
кає як відповідача по даній справі Запорожця Руслана Ми-
колайовича, останнє відоме місце проживання: Київська 
область, м. Бровари, вул. Незалежності, буд. 3Б, кім. 49.

Розгляд справи відбудеться об 11 год. 00 хв. 02 серп-
ня 2017 року в залі суду за адресою: м. Бровари, вул. 
Грушевського, буд. 2, каб. 213. У випадку неявки відпові-
дача справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Н. М. Петришин

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя 
Перемоги, 34, викликає Афанасьєву Олену Борисівну, Афа-
насьєва Руслана Івановича, як відповідачів в судове засідан-
ня по цивільній справі № 426/5910/17ц за позовом представ-
ника позивача Публічного акціонерного товариства комер-
ційного банку «ПРАВЕКС-БАНК» Муха Павла Валерійовича 
до Афанасьєвої Олени Борисівни, Афанасьєва Руслана Іва-
новича про стягнення боргу за кредитним договором, що 
відбудеться 15 червня 2017 року об 11.00 год.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розгляда-
тиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Л. М. Осіпенко

Оратівський районний суд Вінницької області викликає в 
судове засідання як відповідача Хутька Олександра Васильо-
вича, остання відома адреса проживання: вул. Соборна, 64а, 
кв. 8, м. Гнівань, Тиврівського району, Вінницької області у 
цивільній справі за позовною заявою Хутько Марини Васи-
лівни до Хутька Олександра Васильовича про стягнення алі-
ментів на утримання дитини та дружини.

Судове засідання відбудеться о 12 год. 00 хв. 14.06.2017 
року.

Адреса суду: вул. Героїв Майдану, 88, смт Оратів Вінниць-
кої області; тел. (04330) 2-12-59.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки, неповідо-
млення про причини неявки, справа буде розглядатися без 
вашої участі.

Суддя Слісарчук О. М.

Оболонський районний суд м. Києва викликає 
Хоссейнзадехмогадасі Сейедмахді, останнє відоме 
місце проживання: м. Київ, вул. Автозаводська, 5, 
кв. 115 як відповідача по цивільній справі за позо-
вом Хоссейнзадехмогадасі Марини Юріївни до Хос-
сейнзадехмогадасі Сейедмахді про визнання особи 
такою, що втратила право користування жилим при-
міщенням.

Судове засідання відбудеться 05 липня 2017 р. о 
16.00 год. в приміщенні Оболонського районного су-
ду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошен-
ка, 2-є, каб. 19.

Суддя А. В. Шевчук
Суворовський районний суд м. Одеси викликає як 

відповідача Сєріка Віктора Олександровича за по-
зовом Кісельової Олени Григорівни до Пулова Іва-
на Івановича, Сєріка Віктора Олександровича про ви-
знання договору купівлі-продажу недійсним. Судове 
засідання відбудеться 15.06.2017 р. о 10 год. 00 хв. 
у приміщенні Суворовського районного суду м. Оде-
си за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського коза-
цтва, 68, зала судових засідань № 19. У разі неявки 
Сєріка Віктора Олександровича у судове засідання 
воно буде проведене у його відсутність.

Суддя Н. В. Виноградова

Ширяївський районний суд Одеської області викликає 
як відповідачку Моток Наталю Юріївну в судове засідання, 
яке відбудеться 27.06.2017 року о 10.30 год. в приміщенні 
Ширяївського районного суду Одеської області за адресою: 
Одеська область смт Ширяєве, вул. Соборна № 97А (зал за-
сідання № 1), у цивільній справі № 518/804/16-ц за позовом 
Калініної Світлани Михайлівни в інтересах неповнолітніх до 
Моток Наталі Юріївни (третя особа: Орган опіки та піклуван-
ня Ширяївської районної державної адміністрації Одеської 
області) про позбавлення батьківських прав та призначення 
опікуна над неповнолітніми.

У разі вашої неявки у судове засідання, розгляд справи 
буде проведено за вашої відсутності.

Суддя С. А. Палій

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя викликає 

у судове засідання як відповідача Чумаченка Сергія 

Івановича за позовом Чумаченко Наталії Валеріївни 

до Чумаченка Сергія Івановича про розірвання шлю-

бу, що відбудеться 13.06.2017 р. о 09 год. 30 хв. в 

приміщенні Жовтневого районного суду м. Запоріж-

жя за адресою: 69063, Запорізька область, м. Запо-

ріжжя, вул. Олександрівська, 6, Суддя Світлицька В. М., 

каб. № 25.

Корольовський районний суд м. Житомира викли-

кає Герасимчук Людмилу Валеріївну, 22.06.1989 р.н. 

на розгляд справи за позовом Герасимчука В. В., Ге-

расимчука І. В. до Герасимчук Л. В. про припинення 

права власності на частину майна на 26 липня 2017 р. 

о 16 год. 15 хв. за адресою: м. Житомир, майдан Со-

борний, 1, каб. 327.

Суддя Р. А. Галасюк
Білокуракинський районний суд Луганської облас-

ті викликає в судове засідання відповідача по справі  
№ 409/1032/17 за позовом Іванової Оксани Олександрівни до 
Луганської міської ради про визнання права власності на до-
моволодіння в порядку спадкування.

Судове засідання відбудеться 15.06.2017 року об 11.00 
год. (резервна дата 01.08.2017 року об 11.00 год.) в залі суду 
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шев-
ченка, 2.

Викликається представник відповідача Луганської міської 
ради, останнє відоме місцезнаходження: м. Луганськ, вул. 
Коцюбинського, 14.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за 
його відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викли-
кає Гупку Марію Георгіївну, 1920 р.н. останнє відоме 
місце проживання: м. Чернівці, вулиця Перекопська, 
11, як відповідачку в судове засідання по цивільній 
справі за позовом Смеречинського Михайла Васи-
льовича до Гупки Марії Георгіївни, третя особа: Чер-
нівецька міська рада про визнання права власності 
за набувальною давністю на 11.30 годину 13 черв-
ня 2017 року за адресою: м. Чернівці, вулиця Кафе-
дральна, 4, кабінет № 11.

У разі вашої неявки в судове засідання справу бу-
де розглянуто у вашу відсутність.

Суддя Г. М. Слободян

Шевченківський районний суд м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А (каб. 310) ви-
кликає на 04.07.2017 року об 11 год. 45 хв. Махлюфа 
Масоуда Ахмеда Баша Абдельрахмана як відповіда-
ча по справі за позовом Судніциної Світлани Анатолі-
ївни до Махлюфа Масоуда Ахмеда Баша Абдельрах-
мана про розірвання шлюбу.

Відповідач викликається в судове засідання, у ра-
зі його неявки справа розглядатиметься в його від-
сутність.

Суддя О. А. Савицький

Дзержинський районний суд м. Харкова викликає 
як відповідача Аграмакова Володимира Владиславо-
вича на 09.30 год. 14.06.2017 року по цивільній спра-
ві за позовом Аграмакової Наталії Володимирівни до 
Аграмакова Володимира Владиславовича, третя осо-
ба – Управління служб у справах дітей Департаменту 
праці та соціальної політики Харківської міської ра-
ди, про надання дозволу на тимчасовий виїзд дітей 
за кордон без згоди батька.

У разі неявки відповідача на судове засідання, або 
неповідомлення про причину неявки, справу буде 
розглянуто за його відсутності за наявними у спра-
ві доказами. 

Суддя А. М. Харченко
    Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (адреса суду: 84511, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Ар-

тема, 5) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться:

12.06.2017 о 09:15 до Бурова Юлія Вікторівна (останнє відоме місце реєстрації: 84571, Донецька обл., Бахмут-
ський р-н, с. Зеленопілля, вул. Миру, буд. 20) справа № 219/3754/17, суддя Мединцева Н. М.

12.06.2017 о 09:00 до Фесенко Вячеслав Віталійович (останнє відоме місце реєстрації: 84500, Донецька обл.,  
м. Бахмут, вул. Ціолковського, буд. 31) справа № 219/3374/17, суддя Мединцева Н. М.

12.06.2017 о 13:00 до Кривов’яз Олена Василівна (останнє відоме місце реєстрації: 84501, Донецька обл.,  
м. Бахмут (Артемівськ), пров. Ломоносова, 1, буд. 6, кв. 1) справа № 219/2240/17, суддя Мединцева Н. М.

12.06.2017 о 09:05 до Мартиненко Олександр Сергійович (останнє відоме місце реєстрації: 84507, Донецька обл., 
м. Бахмут, вул. Горького, буд. 53, кв. 52) справа № 219/3293/17, суддя Мединцева Н. М.

12.06.2017 о 09:20 до Білоус Олексій Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 84501, Донецька обл.,  
м. Бахмут, вул. Фурманова, буд. 56) справа № 219/3561/17, суддя Мединцева Н. М.

12.06.2017 о 09:10 до Ребенков Юрій Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 84500, Донецька обл.,  
м. Бахмут, вул. Левченка, буд. 2а) справа № 219/3318/17, суддя Мединцева Н. М.

12.06.2017 о 09:10 до Шова Людмила Миколаївна (останнє відоме місце реєстрації: 84553, Донецька обл., Бах-
мутський р-н, м. Часів Яр, вул. Олега Кошового, буд. 16, кв. 57) справа № 219/3556/17, суддя Мединцева Н. М.

12.06.2017 о 09:05 до Супоня Денис Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 84507, Донецька обл.,  
м. Бахмут, пр. Калініа, буд. 10) справа № 219/3337/17, суддя Мединцева Н. М.

12.06.2017 о 09:10 до Лім Інна Олександрівна (останнє відоме місце реєстрації: 84500, Донецька обл., м. Бахмут, 
вул. Леваневського, буд. 16, кв. 57) справа № 219/3210/17, суддя Мединцева Н. М.

12.06.2017 о 09:20 до Гнатуша Геннадій Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 84571, Донецька обл., 
Бахмутський р-н, с. Опитне, вул. Українська, буд. 7) справа № 219/3603/17, суддя Мединцева Н. М.

13.06.2017 о 13:10 до Шихалієв Табріз Халеддін огли (останнє відоме місце реєстрації: 84500, Донецька обл.,  
м. Бахмут, вул. Ювілейна, буд. 71, кв. 16) справа № 219/3729/17, суддя Мединцева Н. М.

13.06.2017 о 13:20 до Зінченко Ольга Олександрівна (останнє відоме місце реєстрації: 84511, Донецька обл.,  
м. Бахмут, вул. Леніна, буд. 20, кв. 14) справа № 219/3735/17, суддя Мединцева Н. М.

13.06.2017 о 13:00 до Долгий Максим Михайлович (останнє відоме місце реєстрації: 84500, Донецька обл.,  
м. Бахмут, вул. Петровського, буд. 126, кв. 2) справа № 219/3887/17, суддя Мединцева Н. М.

13.06.2017 о 13:05 до Борисова Ольга Іванівна (останнє відоме місце реєстрації: 84500, Донецька обл.,  
м. Бахмут, вул. Кооперативна, буд.103) справа № 219/2135/17, суддя Мединцева Н. М.

14.06.2017 о 14:40 до Манохіна Олена Олегівна (останнє відоме місце реєстрації: 84511, Донецька обл.,  
м. Бахмут, вул. Дзержинського, буд. 24а) справа № 219/3364/17, суддя Фролова Н. М.

19.06.2017 о 10:00 до Агасян Левон Генрійович (останнє відоме місце реєстрації: 84580, Донецька обл., Бахмут-
ський р-н, смт Луганське, вул. Калініна, буд. 46, кв. 3) справа № 219/4280/17, суддя Чопик О. П.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа буде розглянута за 
його  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської обл. 
(адреса суду: 55200, Миколаївська обл., м. Первомайськ, 
вул. К. Маркса, 18) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться:

12.06.2017 о 08:45 до Атамась Вячеслав Павлович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 52200, Миколаївська обл.,  
м. Первомайський, вул. Н. Дніпровська, буд. 23) справа  
№ 484/1491/17, суддя Хемич О. Б.

13.06.2017 о 09:30 до Кітов Сергій Юрійович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 55204, Миколаївська обл.,  
м. Первомайськ, пров. Пржевальського, буд. 10) справа  
№ 484/1415/17, суддя Медведєва Н. А.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.   З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Бобровицький районний суд Чернігівської обл. (адреса 
суду: 17400, Чернігівська обл., м. Бобровиця,  вул. Незалеж-
ності, 47) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться:

13.06.2017 о 08:00 до Сидоренко Оксана Леонтіїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 17402, Чернігівська 
обл., м. Бобровиця, вул. Паризької комуни, буд. 24) справа  
№ 729/133/17, суддя Кузюра В. О.

15.06.2017 о 08:00 до Настасійчук Олександр Миколайо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 17441, Чернігівська 
обл., Бобровицький р-н, с. Олександрівка, вул. Певного, буд. 
14) справа № 729/76/17, суддя Козюра О. Г.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Старобільський районний суд Луганської області викли-
кає обвинувачених:

- Капустянова Євгена Вікторовича, який проживає: вул.  
Р. Люксембург, 40, м. Старобільськ Луганської області;

- Маначенко Іллю Івановича, який проживає: вул. В. Садо-
ва, 68, м. Старобільськ Луганської області;

- Рибалко Олега Миколайовича, який проживає: вул.  
О. Кошового, 5, м. Старобільськ Луганської області;

- Вітченко Юрія Олексійовича, який проживає: вул. Ан-
дрющенко,14/2, м. Старобільськ Луганської області;

у підготовче судове засідання по кримінальному прова-
дженню № 1-кп/431/124/17р за вчинення кримінальних пра-
вопорушень передбачених ч. 2 ст. 110 КК України, яке від-
будеться 14 червня 2017 року об 11 годині 00 хв. в примі-
щенні суду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, 
вул. Миру, 38а.

Додатково повідомляємо, що з текстом рішення ви мо-
жете ознайомитись в Єдиному Державному Реєстрі Судо-
вих рішень.

Суддя Форощук О. В.

Оболонський районний суд міста Києва (адреса суду: 
04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 2-Є) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення 
заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

18.07.2017 о 12:10 до Титаренко Сергiй Олександро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 01001, м. Київ, вул. 
Днiпроводська, буд. 1, кв. 106) справа № 756/3894/17,  
суддя Васалатій К. А.

31.07.2017 о 09:00 до Цюпяшук Валентина Дмитрівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 01000, м. Київ, пр. Обо-
лонський, буд. 28, кв. 72) справа № 756/15187/16-ц, суддя  
Яценко Н. О.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.   З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Жовтневий районний суд м. Маріуполя (адреса суду: 87520, Доне-
цька обл., м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове 
засідання, яке відбудеться:

14.06.2017 о 10:00 до Гусєв Олександр Васильович (останнє відоме 
місце реєстрації: 87506, Донецька обл., м. Маріуполь, б-р Шевченка, 
буд. 357, кв. 52) справа № 263/5245/17, суддя Киян Д. В.

14.06.2017 о 10:00 до Мінашкіна Сергія Анатолійовича, третя особа, 
яка не заявляє самостійних вимог — ТОВ «Фірма «Гумбай» (останнє ві-
доме місце реєстрації: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Сонячна, буд. 
9, кв. 88) справа № 263/3230/17, суддя Музика О. М.

14.06.2017 о 10:10 до Півень Юлія Валеріївна (останнє відоме місце 
реєстрації: 87502, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Жердєва, буд. 15) 
справа № 2/263/1441/2017, суддя Киян Д. В.

03.07.2017 об 11:20 до Бережанський Євген Андрійович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 87522, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Буді-
вельників, буд. 161, кв. 44) справа № 263/4221/17, суддя Шевченко О. А.

03.07.2017 об 11:00 до Ботнарчук Дмитро Павлович (останнє відоме 
місце реєстрації: 87554, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Урицького  
буд. 88, кв. 49) справа № 263/2765/17, суддя Шевченко О. А.

03.07.2017 об 11:10 до Петров Вадим Вадимович (останнє відоме 
місце реєстрації: 87518, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Зелінського, 
буд. 21, кв. 30) справа № 263/4223/17, суддя Шевченко О. А.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про 
причини неявки справа буде розглянута за його відсутності за наявни-
ми доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважаєть-
ся належним чином повідомленим про час, день та місце проведення 
судового засідання.

Шевченківський районний суд м. Києва (адреса суду: 03680, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31-А) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться:

23.06.2017 о 08:00 до Iльїн Василь Олександрович (останнє відоме 
місце реєстрації: 01001, м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 25/40, кв. 17) 
справа № 761/3903/17, суддя Притула Н. Г.

03.07.2017 об 11:00 до Лисенко Олени Юріївни, третя особа:  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМО-ГУД 
АФК» (останнє відоме місце реєстрації: 61068, Харківська обл.,  
м. Харків, пр-т Московський, буд. 179) справа № 761/11905/17, судя 
Осаулова А. А.

05.07.2017 о 09:30 до Євменчук В’ячеслав Анатолійович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 01001, м. Київ, вул. Змієнко (Василевської), буд. 
10, кв. 37) справа № 761/43945/16-ц, суддя Рибак М. А.

07.07.2017 о 09:30 до Лосенко Віталій Васильович (останнє відоме 
місце реєстрації: 01001, м. Київ, вул. Щербакова, буд. 72, кв. 69) справа 
№ 761/4860/17, суддя Рибак М. А.

26.07.2017 об 11:00 до Небесний Микита Сергійович (останнє відоме 
місце реєстрації: 01000, м. Київ, вул. Стрілецька, буд. 7/6, кв. 77) справа 
№ 761/44936/16-ц, суддя Савицький О. А.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про 
причини неявки справа буде розглянута за його відсутності за наявни-
ми доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.    З опублікуванням цього 
оголошення відповідач по справі вважається належним чином повідо-
мленим про час, день та місце проведення судового засідання.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в су-
дове засідання відповідачів по справі № 409/615/17 за позовом ПАТ 
«ПРАВЕКС-БАНК» до Жиляєвої Світлани Леонідівни та Шкондіна Олек-
сандра Івановича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 27.06.2017 року о 10.00 год. (резервна 
дата на 30.06.2017 року о 10.30 год.) в залі суду за адресою: Луганська 
область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається як відповідач Жиляєва Світлана Леонідівна, останнє 
місце реєстрації: м. Луганськ, кв-л Зарічний, 5/260.

Викликається як відповідач Шкондін Олександр Іванович, останнє 
місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Львівська, буд. 66.

У випадку неявки  відповідачів справу буде розглянуто за їх відсут-
ності за наявними доказами.

Суддя Третяк О. Г.
Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідан-

ня відповідачів по справі № 409/617/17 за позовом ПАТ «ПРАВЕКС-БАНК» до Сте-
паненко Олени Леонідівни та Степаненка Володимира Івановича про стягнення за-
боргованості.

Судове засідання відбудеться 27.06.2017 року о 10.00 год. (резервна дата на 
30.06.2017 року о 10.00 год.) в залі суду за адресою: Луганська область, смт Біло-
куракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається як відповідачка Степаненко Олена Леонідівна, останнє місце ре-
єстрації: Луганська область, Лутугинський район, с. Георгіївка, вул. Пархоменка, 
буд. 5.

Викликається як відповідач Степаненко Володимир Іванович, останнє місце ре-
єстрації: Луганська область, Лутугинський район, с. Георгіївка, вул. Пархоменка, 
буд. 5.

У випадку неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності за на-
явними доказами.

Суддя Третяк О. Г.
Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судо-

ве засідання відповідача по справі № 409/450/17 за позовом Кендзеєр-
ської Віти Сергіївни до Студиліна Олександра Вадимовича про надан-
ня дозволу на тимчасовий виїзд за кордон дитини без супроводу (зго-
ди) батька.

Судове засідання відбудеться 15.06.2017 року о 15.00 год. (резервна 
дата 02.08.2017 року о 15.00 год.) в залі суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається як відповідач Студилін Олександр Вадимович, остан-
нє відоме місце реєстрації: Луганська область, м. Лутугине, вул. Чехо-
ва, буд. 1, кв. 63.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсут-
ності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає як відповідача Ма-
рі Ігоря Владиславовича по цивільній справі за позовом Штурба Рома-
на Івановича до Марі Ігоря Владиславовича про звернення стягнення на 
предмет іпотеки.

Останні відомі адреси місцезнаходження відповідача Марі Ігоря Вла-
диславовича: 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 83, кв. 55; м. Київ, бул. 
Шевченка, 3.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою: 03127, 
м. Київ, вул. Полковника Потехіна, буд. 14-а, каб. № 15  27 червня 2017 
року о 10 год. 00 хв.

В разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу 
без участі відповідача.

Суддя А. В. Новак

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми знаходиться справа № 591/106/17, 
провадження № 2/591/907/17 за позовом Публічного акціонерного товариства «Укргаз-
банк» до Соборова Євгена Олександровича, Соборової Наталії Григорівни, Соборова Да-
нііла Євгеновича в особі законного представника Соборова Євгена Олександровича, 3-ті 
особи: Соборов Олександр Миколайович, Служба у справах дітей Сумської міської ради.

Зарічний районний суд м. Суми у відповідності до ч. 9 ст. 74 ЦПК України, викли-
кає до суду Соборова Євгена Олександровича, Соборову Наталію Григорівну, Соборова 
Данііла Євгеновича в особі законного представника Соборова Євгена Олександровича, 
останнє відоме місце проживання: м. Суми, вул. Героїв Крут, 62, кв. 102, як відповідачів, 
а також Соборова Олександра Миколайовича, останнє відоме місце проживання: м. Су-
ми, вул. Матросова, 6-В, кв. 1, як третю особу по справі на 07.07.2017 року на 13.00 год.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Зарічного районного суду м. Суми, що 
розташоване за адресою: м. Суми, вул. Академічна, 13, каб. № 403, головуючий суд-
дя Клименко А.Я.

В разі неявки відповідачів та третьої особи в дане судове засідання, справа буде роз-
глянута в їх відсутність.

Суддя А.Я. Клименко

Саратський районний суд Одеської області (68200, смт Сарата, 
Одеської області, вул. Крістіана Вернера, 107, суддя Кожокар Т. Я.) ви-
кликає в судове засідання на 19 червня 2017 року, на 11 годину 30 хви-
лин як відповідачів: Урсул Валентину Василівну, яка зареєстрована в 
с. Долинка, Саратського району, Одеської області та Сивенюк Анато-
лія Миколайовича, який зареєстрований в с. Долинка, вулиця Польова, 
12, Саратського району, Одеської області по цивільній справі за позо-
вом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Правекс-
банк» до Урсул Валентини Василівни, Сивенюк Анатолія Миколайовича 
про стягнення боргу за кредитним договором.

В разі неявки та невиконання обов’язку повідомити суд про причи-
ну неявки, справу буде вирішено без вашої участі за наявними у спра-
ві доказами.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк, вул. 
Дружби, 4) розглядає цивільну справу за позовною заявою ПАТ «Брокбіз-
несбанк» до Лукіна Олега Олександровича про стягнення заборгованості з 
орендної плати за договором оренди.

Відповідач по справі Лукін Олег Олександрович (зареєстрований за адре-
сою: м. Донецьк, вул. Аравійська, 8/37), викликається на 13 червня 2017 року 
о 16.50 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачі, зареєстроване місце проживання (перебування), місцезнахо-
дження чи місце роботи яких невідоме, викликаються в суд через оголошен-
ня у пресі. З опублікуванням оголошення про виклик відповідачі вважаються 
повідомленими про час і місце розгляду справи.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та дока-
зи. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя О. В. Довженко

Апеляційний суд м. Києва повідомляє про те, що розгляд справи за апеляційними 
скаргами Шкелебей Раїси Єгорівни та Мамася Максима Олександровича, який діє на 
підставі довіреності в інтересах Пітер Сіанг-Кванг Тоу на рішення Дарницького район-
ного суду м. Києва від 17 березня 2011 року у справі за позовом Ткаченка Олександра 
Володимировича до фон Дейк Ірини Іванівни, фон Дейк Йохана Крістіана, Шкелебей 
Раїси Єгорівни, Пітера Toy про визнання договору дійсним, призначений в приміщенні  
Апеляційного суду м. Києва (03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 2а, головуючий суддя 
Шкоріна О. І.) на 21 червня 2017 року о 14 год. 20 хв.

Позивачу Ткаченку Олександру Володимировичу, останні відомі місця проживан-
ня: 01004, м. Київ, вул. Дарвіна, 10; 95050, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Шалфей-
ная, 135, кв. 17, необхідно з’явитися в приміщення Апеляційного суду м. Києва (вул. 
Солом’янська, 2-а, зал № 0708-0709, 07 поверх), для участі в судовому засіданні.

В разі повторної неявки в судове засідання незалежно від причини (ч. 4 ст. 169 ЦПК 
України) справу буде розглянуто у вашу відсутність на підставі наявних в ній доказів.

Подільський районний суд м. Києва розглядає цивільну справу за по-
зовом Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова ком-
панія «ІНГО Україна» до Грищенка Павла Володимировича про відшко-
дування шкоди у порядку регресу.

Відповідач у справі Грищенко Павло Володимирович, 07.03.1983 р.н., 
зареєстрований: м. Київ. вул. М. Гречка, буд. 8-В, кв. 42, викликаєть-
ся до суду на 26 червня 2017 р. о 09.45 год., каб. № 9, в приміщення 
за адресою: м. Київ, вул. Волоська, 6/14Б, для участі у розгляді спра-
ви по суті.

У випадку неприбуття в судове засідання відповідач повинен пові-
домити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута за йо-
го відсутності.

Суддя Ларіонова Н. М.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що 27.06.2017 року о 
10 год. 45 хв. буде розглядатись цивільна справа за позовом Чепурного Ан-
дрія Володимировича до Шевченківської районної в м. Києві державної адмі-
ністрації, КП Керуючої компанії з обслуговування житлового фонду Шевчен-
ківського району м. Києва, Коцар Юрія Володимировича, Поддубного Вла-
дислава Юрійовича, третя особа: Чепурний Ігор Андрійович про визнання 
права на проживання та реєстрацію в квартирі.

Поддубний Владислав Юрійович, останнє відоме місце проживання: 
01135, м. Київ, вул. Златоустівська, 23, кв. 28, неповнолітній, в інтересах яко-
го діє законний представник Коцар Юрій Володимирович, викликається в су-
дове засідання як відповідач. У випадку неявки в судове засідання, позов бу-
де розглянуто у його відсутність на підставі матеріалів справи.

Адреса суду: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31, каб. 305.
Суддя Н. Г. Притула

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну спра-
ву № 2/243/2604/2017 за позовом ПАТ «Правекс-Банк» до Ляскіна Івана 
Валерійовича, Ляскіної Ірини Борисівни про стягнення заборгованості.

Відповідачі Ляскін Іван Валерійович, Ляскіна Ірина Борисівна, остан-
нє відоме місце мешкання яких: м. Горлівка, вул. Жуковського, будинок 
3, квартира 5 викликаються до суду на 23 червня 2017 року на 13 годи-
ну 00 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та 
докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про 
причини неявки, інакше справа буде розглянута за їх відсутністю.

Суддя М. О. Гусинський
Петрівський районний суд Кіровоградської області (28300, смт Пе-

трове, Кіровоградська область, вул. Центральна, 34) викликає в судове 
засідання як відповідача: Медведчука Василя Миколайовича по спра-
ві за позовом Сидоренко Інни Сергіївни, від імені якої діє Вацюк Галина 
Юріївна, до Медведчука Василя Миколайовича, з участю третьої особи: 
Органу опіки і піклування в особі Петрівської районної державної адмі-
ністрації Кіровоградської області, про позбавлення батьківських прав 
та про зміну розміру аліментів на 20 червня 2017 року о 10.00 годині.

Роз’яснюємо, що у разі неявки за викликом суду або визнання судом 
причини неявки неповажними, справу буде розглянуто за відсутності 
відповідача на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Відповідно до частини 9 статті 74 ЦПК України з опублікуванням ого-
лошення про виклик, відповідач вважається повідомленим про час і 
місце розгляду справи.

Суддя Колесник С. І.

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області викли-
кає у судове засідання Козака Миколу Олександровича (останнє міс-
це реєстрації: Вінницька область Могилів-Подільського району, с. Сло-
бода-Шлишковецька, вул. Зозулі, 55) для розгляду цивільної справи за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Вінницяобленерго» до 
Козака Миколи Олександровича про відшкодування збитків, завданих 
енергопостачальнику внаслідок порушення споживачем правил корис-
тування електричною енергією.

Судове засідання призначено на 22.06.2017 р. на 10 годину 30 хви-
лин в приміщенні Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінниць-
кої області за адресою: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. 
Сагайдачного, 1/30. Заяву розглядає суддя Жикевич Т. Б.

У разі неявки Козака М. О. в судове засідання позовна заява буде 
розглянута за його відсутності.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва пере-
буває кримінальне провадження № 1-кп/761/937/2017 за обвину-
ваченням Куртлушаєва Мурата Ісмаіловича за ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни, згідно Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за  
№ 42016000000002761 від 07.10.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що підготовче 
судове засідання по вищевказаному кримінальному провадженню від-
будеться 25.07.2017 року о 12 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківсько-
го районного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярів-
ська, 31 А, каб. № 614.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя В. М. Циктіч

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Іоф-
фе Григорія Адольфовича, 03.04.1953 року народження (останнє відо-
ме місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 
буд. 23, кв. 5), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 03 серпня 2017 ро-
ку о 14 год. 00 хв. Явка до суду є обов’язковою! При собі необхідно ма-
ти паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адре-
сою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, каб. 15, під головуванням судді Ко-
легаєвої С.В..

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя С. В. Колегаєва

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Єлісеєва 
Сергія Станіславовича, 24.10.1961 року народження (останнє відоме місце 
проживання: м. Севастополь, АР Крим, вул. Тараса Шевченка, 17, кв. 15), у 
вчиненні злочинів, передбачених ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 
ст. 408, ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 437 КК України, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 25 липня 2017 року о 10 год. 30 хв. Явка до суду є обов’язковою! 
При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою:  
м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, каб. 15, під головуванням судді Колегаєвої С. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Вітка 
Олександра Вікторовича, 13.09.1961 року народження (останнє відоме 
місце проживання: м. Севастополь, вул. Суворова, буд. 8) у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 
ст. 111, ч. 3 ст. 27, ст. 113, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 437, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 
Кримінального кодексу України, у судові засідання, які відбудуться 19 
червня 2017 року о 13.00 год. та 22 червня 2017 року об 11.00 год. за 
адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, зал судових засідань № 7, під голову-
ванням судді Хіміча В. М. Явка до суду є обов’язковою. При собі необ-
хідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської обл. 
(адреса суду: 56500, Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. 
Кібріка, 11) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ При-
ватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться 03.08.2017 о 10:00 до Дунська Яна Сергіївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 56520, Миколаївська обл., 
Вознесенський р-н, с. Таборівка, вул. Леніна, буд. 90) справа 
№ 473/1388/17, суддя Ротар М. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.   З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Згідно протоколу № 29/05/2017 Загальних зборів 
учасників ТОВ «Ортомедікал» 

від 29.05.2017 р. прийнято рішення щодо припинен-
ня Товариства з обмеженою відповідальністю «Ор-
томедікал» (08132, м. Вишневе, вул. Святошинська, 
буд. 41, оф. 12, код ЄДПРОУ 35480637) шляхом йо-
го ліквідації у добровільному порядку. Головою лікві-
даційної комісії призначено Шимана Євгена Олексан-
дровича. Заяви кредиторів приймаються протягом 
двох місяців від дня публікації даного оголошення.

ПОВІДОМЛЕННЯ про скасування довіреностей 
Акціонерна компанія «Харківобленерго» 
(код юридичної особи за ЄДРПОУ 00131954), місцез-
находження якої: 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 
149, повідомляє, що відповідно до ст. ст. 248-249 Ци-
вільного кодексу України скасовує такі довіреності, 
видані Акціонерною компанією «Харківобленерго»:

- від 27.12.2016 № 01-16/9862 на Новакова Анто-
на Івановича;

- від 27.12.2016 № 01-16/9863 на Рибак Яну Ва-
силівну.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає обвинуваче-
ного Власенка Антона Павловича, 27.04.1982 року народження, 
(останнє відоме місце проживання: вул. Леніна 19, м. Саки, АР 
Крим, 96000) у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ст. 111 ч. 1 КК України, у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться об 11 годині 30 хвилин 19 червня 2017 року.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати пас-
порт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні  
Голосіївського районного суду м. Києва за адресою: 03127,  
м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14а, зал № 39 (головуючий  
суддя Дідик М. В.).

Відповідно, до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублі-
кування даного оголошення обвинувачений вважається належ-
ним чином ознайомлений з його змістом.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 10 ЧЕРВНЯ

В Індустріальному районному суді м. Дніпропетровська 13 червня 2017 ро-
ку о 10 годині 00 хвилин відбудеться розгляд заяви (№ 1-в/202/80/2017) ПАТ 
«Державний ощадний банк України» в особі філії Дніпропетровське облас-
не управління AT «Ощадбанк» про видачу дублікату виконавчого листа та по-
новлення строку пред’явлення його до виконання, на виконання вироку Інду-
стріального районного суду м. Дніпропетровська від 02.11.2010 року у кри-
мінальній справі № 1-365/10 за обвинуваченням Гірич Олексія Анатолійови-
ча за частиною 2 статті 199 КК України.

Явка до суду засудженого обов’язкова. У разі неявки засудженого заява 
буде розглянута в порядку ч. 5 ст. 539 КПК України.

Суддя Д.А. Ісаєва

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +8  +13 +21  +26 Черкаська +11  +16 +21  +26
Житомирська +8  +13 +21  +26 Кіровоградська +11  +16 +21  +26
Чернігівська +7  +12 +21  +26 Полтавська +11  +16 +21  +26
Сумська +7  +12 +20  +25 Дніпропетровська +11  +16 +22  +27
Закарпатська +8  +13 +21  +26 Одеська +13  +18 +23  +28
Рівненська +8  +13 +21  +26 Миколаївська +12  +17 +23  +28
Львівська +8  +13 +21  +26 Херсонська +13  +18 +23  +28
Івано-Франківська +7  +12 +21  +26 Запорізька +12  +17 +22  +27
Волинська +8  +13 +21  +26 Харківська +10  +15 +20  +25
Хмельницька +8  +13 +21  +26 Донецька +12  +17 +21  +26
Чернівецька +8  +13 +21  +26 Луганська +11  +16 +20  +25
Тернопільська +8  +13 +21  +26 Крим +13  +18 +22  +27
Вінницька +11  +16 +21  +26 Київ +11  +13 +23  +25
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Робот не вовк,  
від нас не втече

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

АВТОМАТИЗАЦІЯ. У Краматорську на Донеччині відбув-
ся дитячий регіональний фестиваль «ROBO Схід», в якому 
крім господарів — юних жителів цього міста, взяли участь 
їхні ровесники з Маріуполя, Святогірська і Добропілля. На 
спеціальній виставці представлено цікаві проекти — моделі 
роботів, виготовлені малими умільцями  шести команд учнів 
молодшого, середнього і старшого шкільного віку. Під час  
презентації проектів конструктори-початківці розповідали 
про свої моделі, які, на їхнє переконання, працевлаштують 
у містах майбутнього на Землі й за її межами — на Місяці, 
Марсі, Венері тощо. 

А поки що школярі люб’язно демонстрували присутнім 
можливості своїх підопічних, які видаються незграбними ли-
ше на перший погляд, оскільки змагалися в… робофутбо-
лі, слаломі, кегель-рингу і навіть робосумо. Усі охочі гляда-
чі отримали нагоду власноруч змайструвати роботів з кон-
структора «Лего» і навчитися їх програмувати на майстер-
класах. 

За словами координатора проекту «ROBO Схід» Марини 
Борисенко, завдяки проведенню фестивалю вдалося в по-
пулярній і доступній формі розповісти дітям якомога більше 
про роботизацію й те, як розумні механізми спроможні допо-
магати всім нам у повсякденному житті. Тобто йдеться про 
одну зі  спроб через різноманітні проекти повернути мину-
лу практику, коли діти і підлітки залюбки відвідували гурт-
ки «Юний технік» чи інженерні школи. До того ж сучасні ІТ-
компанії перебувають у пошуку молодих здібних кадрів — 
майбутніх працівників.   

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ВЛАСНА ГІДНІСТЬ. О 7-й 
ранку перед приміщенням спіл-
ки споживчих товариств у цен-
трі Рівного з’являється симпа-
тична конструкція — оригіналь-
ний дерев’яний велосипед із ка-
вовою установкою. І його симпа-
тичний молодий власник, який 
приємно всміхається, здається, 
всьому світові.

Олександрові Драганчуку 29, 
свою диво-машину змайстрував 
власноруч. І хоч пересувних ка-
вових установок у місті не бра-
кує, такої ще пошукати треба: 
вклав у неї хлопець не лише ко-
шти, а й душу.

«Свого часу вчився на столяра 
у професійному училищі — подо-
бається щось робити власними 
руками, — легко йде на розмову 
Олександр. — Згодом пішов во-
дієм-експедитором на коопера-
тивний консервний комбінат. Са-
ме там отримав цільове направ-
лення у Львівську комерційну 
академію, без відриву від вироб-
ництва здобув диплом бакалав-
ра за спеціальністю «Економіка 
підприємства». Однак заробле-
ного не вистачало на життя — 
дарма що разом з братом підро-
бляли на весіллях: він музикант, 
а я співаю, бо у нас уся родина 
співоча. Тож у 2012-му поїхав на 
будівництво в Підмосков’я. А ко-
ли розпочалася війна, принципо-
во перестав заробляти в Росії, 
працював  на будовах у Києві».

Та рідне місто притягувало 
хлопця наче магніт: тато ж бо ві-
дійшов у кращий світ, брат живе 
під Києвом, а мама чекала-ви-
глядала сина й дуже хотіла, щоб 
він був поруч. Та й сам прагнув 

вирватися з тієї важкої роботи і, 
сказати б,  другосортності, яку, 
переконує, ще й як відчував. Де-
далі частіше ставив собі запитан-
ня: здоров’я покладу, а далі що? І 
шукав на нього відповідь. 

Над оригінальною велоуста-
новкою Сашко працював майже 
півроку: в роботі з ясеном дуже 
знадобилися навички столяра. 
Паралельно прораховував мож-
ливість кавового міні-бізнесу, 
консультувався, напрацьовував 
контакти з постачальниками ка-
ви. І вийшов на такий алгоритм: 
справа буде вигідною, коли змо-
жеш продати принаймні 80—100 
чашок на день. 

Ризикнув. Зареєструвався під-
приємцем: справно сплачує  ЄСВ 
та ПДФО. Звернувся до голови 

правління Рівненської спожив-
спілки із проханням про електро-
підживлення своєї установки та 
оренди  частини щойно осучас-
неної території. Той погодився.   

Після трьох тижнів роботи, ка-
же дипломований економіст, він 
уже вийшов на операційну без-
збитковість: продає по 50 чашок 
кави на день. Бачу, як неквапли-
во смакують гурмани чарівний 
напій і підхвалюють: саме те що 
треба. Ще б пак: готує каву на 
купажі з трьох сортів арабіки, бо 
робуста, каже, гірка й менш аро-
матна. Одне слово, попри жор-
стку конкуренцію, на товар є по-
купець. Олександр чітко засвоїв 
це правило. Тож не втрачає на-
дії на розвиток: і особистий, і ма-
ленької власної справи. 

До речі, щодня застаю його за 
шкільним зошитом, дрібно спи-
саним англійською: каже, хоче 
вдосконалити мову. 

«Стараюсь ефективно вико-
ристати час і впорядкувати своє 
життя: адже мій робочий день 
поки що триває як мінімум 12 
годин. Побачимо, що з того ви-
йде». 

Думаю про інше: чому ми, му-
дра, підприємлива й працьовита 
нація, постійно наймитуємо у сві-
тах? Не можуть же, врешті-решт, 
виїхати з країни усі молоді голо-
ви і руки, ненормально це, не-
закономірно! А ринок праці ни-
ні складається так, що, поєднав-
ши голову й умілі руки, додавши 
креативу, таки можна дати со-
бі раду. 

Коли робочий день — 12 годин задоволення

ОГОЛОШЕННЯ

ТАКА ЮНА, А ВЖЕ КОРОЛЕВА. Днями в Мінську заверши-
лися чемпіонати світу зі швидких та блискавичних шахів серед 
юнаків та дівчат у вікових категоріях до 8, 10 і 12 років. У ра-
під-турнірі «золото» в категорії до 12 років виборола Анастасія 
Дубовик — учениця Дніпровської дитячо-юнацької спортивної 
школи № 9 ім. міжнародного гросмейстера О. С. Мороза.  На-
ша спортсменка набрала 8 очок із 9 можливих.  

Свого часу Настин тренер міжнародний гросмейстер 
Дмитро Максимов зазначав: його вихованка серйозно і по-
дорослому ставиться до свого захоплення, вона надзвичай-
но цілеспрямована. Тож закономірно вслід за багатьма пере-
могами на всеукраїнському і міжнародному рівнях прийшло й  
світове «золото».  Варто зазначити, що у категорії до 10 ро-
ків друге місце на змаганнях у Мінську посіла Анжеліка Ло-
макіна — 7 очок. З-поміж інших українських учасників най-
кращі результати — 5 місце Софії Ярошенко (до 10 років) та  
10 місце Софії Іваницької (до 12 років). У бліц-турнірі наші ді-
вчата так само виступили краще за хлопців. У категорії до  
10 років лише додаткові показники за однакової кількості очок 
із переможницею залишили на другому місці Людмилу Іва-
ницьку, а Анжеліка Ломакіна, яка набрала на пів-очка менше —  
6,5 — поділила 3—6 місця та у підсумку стала п’ятою. Перемож-
ниця рапіду Анастасія Дубовик у бліц-турнірі із 5,5 очка посіла  
10 місце. У змаганнях взяли участь 55 спортсменок із 24 країн. 

ФОТОФАКТ

Свою диво-машину Олександр Драганчук змайстрував власноруч
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