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

І. До ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) НАДАННЯ ПОСЛУГИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ЕКВАЙРИНГУ АТ
«УКРСИББАНК», опублікованих в газеті «Голос України» №30 (5030) від 17.02.2011 р. з усіма наступними змінами та
доповненнями:
1. В розділі «ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ» доповнити терміном «Система дистанційного
обслуговування (СДО)» у наступній редакції:
«Система дистанційного обслуговування (СДО) – сукупність програмно-апаратних засобів, які використовуються
Клієнтом і Банком у відповідних частинах, а також організаційних заходів, які проводять Клієнт і Банк з метою надання
Клієнту послуг згідно з Договором, а саме Система “StarAccess”, Система “UKRSIB business” або інша система, яка
впроваджена Банком з метою здійснення дистанційного обслуговування Клієнта»;
2. За текстом Правил термін «система «StarAccess» замінити на термін «СДО».
ІІ. До ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) НАДАННЯ ПОСЛУГИ ІНТЕРНЕТ-ЕКВАЙРИНГУ АТ
«УКРСИББАНК», опублікованих в газеті «Урядовий кур’єр» №194 від 20.10.2015 р. з усіма наступними змінами та
доповненнями:
1. В розділі «ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ» доповнити терміном «Система дистанційного
обслуговування (СДО)» у наступній редакції:
«Система дистанційного обслуговування (СДО) – сукупність програмно-апаратних засобів, які використовуються
Клієнтом і Банком у відповідних частинах, а також організаційних заходів, які проводять Клієнт і Банк з метою надання
Клієнту послуг згідно з Договором, а саме Система “StarAccess”, Система “UKRSIB business” або інша система, яка
впроваджена Банком з метою здійснення дистанційного обслуговування Клієнта»;
2. За текстом Правил термін «система «StarAccess» замінити на термін «СДО».
ІІІ. До ПРАВИЛ (ДОГОВІРНІ УМОВИ) ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ІНШИХ
ВИПЛАТ СПІВРОБІТНИКАМ КЛІЄНТА В БЕЗГОТІВКОВІЙ ФОРМІ В АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в
газеті «Урядовий кур’єр» №59 від 01.04.2011р. з усіма наступними змінами та доповненнями:
1. В розділі «ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ» термін «Договір “StarAccess” замінити терміном
«Договір СДО» у наступній редакції:
«Договір СДО» – Договір обслуговування банківського рахунку системою «StarAccess» чи інший договір про
обслуговування Клієнта за допомогою СДО, або Договір щодо виплати заробітної плати та інших виплат співробітникам
клієнта в безготівковій формі в системі «StarAccess» чи Договір щодо виплати заробітної плати та інших виплат
співробітникам клієнта в безготівковій формі за допомогою системи дистанційного обслуговування (для клієнтів, які не
мають рахунків в АТ «УкрСиббанк»), укладений між Банком та Клієнтом»;
2. В розділі «ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ» термін «система «StarAccess» замінити терміном
«Система дистанційного обслуговування (СДО)» у наступній редакції:
«Система дистанційного обслуговування (СДО) – сукупність програмно-апаратних засобів, які використовуються
Клієнтом і Банком у відповідних частинах, а також організаційних заходів, які проводять Клієнт і Банк з метою надання
Клієнту послуг згідно з Договором, а саме Система “StarAccess”, Система “UKRSIB business” або інша система, яка
впроваджена Банком з метою здійснення дистанційного обслуговування Клієнта»;
3. За текстом Правил термін «система «StarAccess» замінити на термін «СДО», а термін «Договір «StarAccess» на термін
«Договір СДО».
ІV. ДО ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) ОБСЛУГОВУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ,
ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ, ПРЕДСТАВНИЦТВ –
КЛІЄНТІВ АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в газеті «Урядовий кур’єр» «Урядовий кур’єр» №102 від 01.06.2018р. з
усіма наступними змінами та доповненнями:
1. В розділі «ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ» термін «система «StarAccess» замінити терміном
«Система дистанційного обслуговування (СДО)» у наступній редакції:
«Система дистанційного обслуговування (СДО) – сукупність програмно-апаратних засобів, які використовуються
Клієнтом і Банком у відповідних частинах, а також організаційних заходів, які проводять Клієнт і Банк з метою надання
Клієнту послуг згідно з Договором, а саме Система “StarAccess”, Система “UKRSIB business” або інша система, яка
впроваджена Банком з метою здійснення дистанційного обслуговування Клієнта»;
2. За текстом Правил термін «система «StarAccess» замінити на термін «СДО».
3. Пункт 4.3 Правил викласти в наступній редакції:
«4.3. Для підключення та використання СДО Клієнт має здійснити первинну реєстрацію в СДО згідно з Інструкціями та
забезпечити отримання його уповноваженими особами Таємних ключів та надати Банку відповідні документи для
надання повноважень та прав доступів на уповноважених осіб, якщо інший порядок не передбачено Інструкціями та за
умови, що такий порядок не суперечить Законодавству. З дати підписання Банком документів для надання повноважень

та прав доступів на уповноважених осіб Договір набирає чинності в частині умов обслуговування СДО та в частині
роботи з Електронними документами».
4. Пункт 4.4 Правил викласти в наступній редакції:
«4.4. Здійсненням дій щодо підключення до СДО Клієнт підтверджує:

що Відкритий ключ Клієнта, вказаний у наданих Банку і засвідчених підписом уповноваженої особи Клієнта
Сертифікатів відкритих ключів Клієнта, належить Клієнту або уповноваженій особі Клієнта, та

що до початку роботи в СДО він особисто ознайомився з Інструкціями і зобов'язується їх виконувати;

що він визнає достатнім метод захисту Електронних документів з використанням криптографічних засобів,
зокрема ЕЦП, що накладається на розрахунковий Електронний документ за допомогою СДО».
5. Пункт 4.18 Правил викласти в наступній редакції:
«4.18. У випадках компрометації ключової інформації, в тому числі несанкціонованого доступу, втрати, викрадання Носіїв
ключової інформації або в разі виникнення такої підозри чи загрози, Клієнт негайно припиняє проведення електронних
платежів та здійснення інших операцій за допомогою СДО, вживає заходи щодо блокування скомпрометованої ключової
інформації та повідомляє про це Банк будь-яким зручним способом, а також письмово в найкоротший термін. Для
продовження обслуговування СДО, Клієнт має забезпечити подання нового Сертифікат Відкритого ключа у порядку,
передбаченому Договором».
V. До ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ ТА
ЕМІСІЇ КОРПОРАТИВНИХ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК КЛІЄНТАМ АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в газеті
«Урядовий кур’єр» №133 від 27.07.2012р. з усіма наступними змінами та доповненнями:
1. В розділі «ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ» термін «система «StarAccess» замінити терміном
«Система дистанційного обслуговування (СДО)» у наступній редакції:
«Система дистанційного обслуговування (СДО) – сукупність програмно-апаратних засобів, які використовуються
Клієнтом і Банком у відповідних частинах, а також організаційних заходів, які проводять Клієнт і Банк з метою надання
Клієнту послуг згідно з Договором, а саме Система “StarAccess”, Система “UKRSIB business” або інша система, яка
впроваджена Банком з метою здійснення дистанційного обслуговування Клієнта»;
2. За текстом Правил термін «система «StarAccess» замінити на термін «СДО».
3. Замінити назву Розділу 7 на «Обслуговування за допомогою СДО».
4. Пункт 7.1.3 Правил викласти в наступній редакції:
«7.1.3. Для підключення та використання СДО Клієнт має здійснити первинну реєстрацію в СДО згідно з Інструкціями
та забезпечити отримання його уповноваженими особами Таємних ключів та надати Банку відповідні документи для
надання повноважень та прав доступів на уповноважених осіб, якщо інший порядок не передбачено Інструкціями та за
умови, що такий порядок не суперечить Законодавству. З дати підписання Банком документів для надання повноважень
та прав доступів на уповноважених осіб Договір набирає чинності в частині умов обслуговування СДО та в частині
роботи з Електронними документами».
5. Пункт 7.1.4 Правил викласти в наступній редакції:
«7.1.4. Здійсненням дій, що зазначені у п. 7.1.3. цих Правил, Клієнт підтверджує:

що Відкритий ключ Клієнта, вказаний у наданих Банку і засвідчених відбитком печатки (за необхідності) та
підписом уповноваженої особи Клієнта в Сертифікатах Відкритих ключів Клієнта, належить Клієнту або уповноваженій
особі Клієнта, та

що до початку роботи в СДО він особисто ознайомився з Інструкціями і зобов'язується їх виконувати».
6. Пункт 7.1.20 Правил викласти в наступній редакції:
«7.1.20. У випадках компрометації ключової інформації, в тому числі несанкціонованого доступу, втрати, викрадання
носіїв ключової інформації або в разі виникнення такої підозри чи загрози, Клієнт негайно припиняє проведення
електронних платежів, вживає заходи щодо блокування скомпрометованої ключової інформації та повідомляє про це
Банк будь-яким зручним способом, а також в найкоротший термін – письмово. Про факт настання зазначених випадків
Сторонами складається та підписується відповідний акт. В разі, якщо одна зі Сторін відмовляється підписати даний акт,
інша Сторона при його підписанні зазначає в акті факт та причину такої відмови. Для продовження обслуговування за
допомогою СДО Клієнт має забезпечити подання нового Сертифікату Відкритого ключа у порядку, передбаченому
пунктом 7.1.3. Правил».
Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офіційному друкованому виданні, а саме 30.10.2018
року.
Датою початку дії змін до Правил 30.10.2018 року.
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