
До уваги юридичних осіб, 

що мають намір укласти договір про надання банківських послуг 

як клієнти сегменту Корпоративного бізнесу 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

 
Ця інформація не є частиною договору про надання фінансової послуги, не є пропозицією укласти 

договір і не створює для АТ «УКРСИББАНК» обов’язку укласти договір. 

На виконання вимог статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання 
ринків фінансових послуг» АТ «УКРСИББАНК» повідомляє про таке. 

АТ «УКРСИББАНК» надає банківські послуги (банківський рахунок і пов’язані з ним послуги, 

банківський вклад, кредит, документарні операції) та послуги факторингу. Послуги надаються у 

порядку і на умовах, установлених договором, внутрішніми документами банку і законодавством. 

Вартість, ціни/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду послуги 
визначаються тарифами банку і договором. 

 

Інформація про особу, яка надає фінансову послугу 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» 

▪ Ідентифікаційний код юридичної особи: 09807750 

▪ Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12  

▪ Дата державної реєстрації: 28.10.1991 р.,  

▪ Дата запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру 

відомостей про юридичну особу: 12.01.2005 р., номер запису: 1 480 120 0000 005624 

 

▪ Контактні номери телефону і адреса електронної пошти:  

+380445375000 

e-mail: cs@ukrsibbank.com 

 

▪ АТ «УКРСИББАНК» як банк включений до Державного реєстру банків 

 

▪  АТ «УКРСИББАНК» має право надавати банківські послуги на підставі банківської ліцензії 

№ 75 від 05.10.2011, виданої Національним банком України 

 

▪ Державне регулювання щодо діяльності АТ «УКРСИББАНК» з надання банківських послуг 

здійснює Національний банк України 

Контактна інформація Національного банку України:   

Телефон гарячої лінії:  0 800 505 240;                                                        

Адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9; 

Більш детальна контактна інформація знаходиться на офіційному веб-сайті Національного банку 

України: https://bank.gov.ua/ 

 

Інформація про фінансову послугу: 

За договором банківського рахунка клієнт (юридична особа) зобов’язаний сплатити комісії у 

розмірах, установлених договором та/або тарифами, а також неустойку та відшкодування витрат 
банку у випадках і розмірах, передбачених договором. 

За договором банківського вкладу клієнт (юридична особа) не зобов’язаний сплачувати збори, 
платежі та інші витрати, якщо інше не передбачено договором. 

За кредитним договором клієнт (юридична особа) зобов’язаний сплатити проценти, комісії у 

розмірах, установлених договором, а також неустойку та відшкодування витрат банку у випадках і 

розмірах, передбачених договором. Крім того, клієнт (юридична особа) може бути зобов’язаний 

https://bank.gov.ua/


нести витрати на страхування предмета застави, витрати на перевірку стану предмета застави, 

витрати на послуги нотаріуса. 

За договором про здійснення документарних операцій клієнт (юридична особа) зобов’язаний 

сплатити комісії у розмірах, установлених договором, суму в рахунок формування грошового 

покриття і суму регресу у випадках і розмірах, установлених договором, а також неустойку та 

відшкодування витрат банку у випадках і розмірах, передбачених договором. Крім того, клієнт 

(юридична особа) може бути зобов’язаний нести витрати на страхування предмета застави, 

витрати на перевірку стану предмета застави, витрати на послуги нотаріуса. 

За договором факторингу клієнт (юридична особа) зобов’язаний сплатити комісії у розмірах, 

установлених договором, суму в рахунок повернення суми фінансування у випадках і розмірах, 

установлених договором, а також неустойку та відшкодування витрат банку у випадках і розмірах, 
передбачених договором. 

Інформація про договір про надання фінансових послуг:  

Клієнт (юридична особа) не має права відмовитися від договору, розірвати або припинити договір, 
якщо інше не передбачено договором. 

Клієнт може виконувати умови договору достроково, якщо інше не передбачено договором. У 

випадках, передбачених договором, клієнт може бути зобов’язаний сплатити банку комісію та 
витрати, пов’язані з достроковим виконанням або прийняттям дострокового виконання. 

Зміни та доповнення до договору вносяться у письмовій формі за згодою сторін, якщо інше не 
передбачено договором. 

Гарантійні фонди і компенсаційні схеми не застосовуються. 

 


