Додаток №3 до Наказу П-LEG-2019-82 від 04.09.2019 р.

Інформаційне повідомлення АТ «УКРСИББАНК»
АТ «УКРСИББАНК» (надалі - Банк) повідомляє про внесення до Правил (договірних умов) споживчого

кредитування позичальників АТ «УКРСИББАНК» з можливістю відкриття та розрахунковокасового обслуговування карткових (поточних) рахунків (далі - Правила), які розміщені для
ознайомлення на сайті www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних стендах у приміщеннях установ Банку, та
опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр» № 105 від 09.06.2017 р. з усіма наступними змінами та доповненнями,
наступних змін, а саме:
1.

Викласти визначення терміну «Контакт-центр» Розділу «Терміни, що використовуються в
Правилах» Правил у наступній редакції:
««Контакт-центр» – 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), 380-44-590-06-90 (для міжнародних дзвінків). З метою поліпшення
обслуговування всі розмови з представниками Банку через Контакт-центр можуть бути записані;»

2.

Викласти перший абзац п. 9.5. Розділу І Правил у наступній редакції:
«9.5.
Уклавши Договір, Позичальник надає Банку свою згоду та право збирати, в тому числі
шляхом фотографування Позичальника, зберігати, використовувати, поширювати і отримувати
інформацію (дані про Позичальника, відомі Банку та/або третім особам, в тому числі отримані
шляхом фотографування Позичальника, у зв’язку з укладенням та виконанням Договору, в тому числі
банківську та комерційну таємницю та/або персональні дані Позичальника):»

3.

Викласти останній абзац п. 9.5. Розділу І Правил у наступній редакції:
«Своїм підписом під Договором Позичальник засвідчує, що він розуміє та погоджується з режимом
використання інформації, що зазначений у цьому пункті, а також що він належним чином
повідомлений про можливість включення персональних даних Позичальника, що стали або стануть
відомі Банку у ході виконання Договору, в тому числі шляхом фотографування Позичальника, до
будь-якої бази персональних даних АТ «УКРСИББАНК». Укладання Договору здійснюється тільки
у разі та за умови отримання Банком згоди від Позичальника на його фотографування та обробку
персональних даних Позичальника, отриманих шляхом фотографування, на зазначені у цьому пункті
Правил цілі. При цьому Сторони погодили, що Позичальник не матиме до Банку жодних претензій в
разі вчинення останнім будь-якої дії, зазначеної в цьому пункті.»

4.

Викласти п. 1.3.1. Розділу ІІ Правил у наступній редакції:
«1.3.1. В Кредитному договорі зазначається розмір річної процентної ставки. Сума до сплати по
процентам розподіляється та включається в суму ануїтетного платежу. Розмір ануїтетного платежу
зазначається в Кредитному договорі та/або в Графіку погашення кредиту, що наводиться у
Кредитному договорі. У випадку, якщо кредит надається у період, починаючи з 26-го по останній
календарний день місяця включно, розмір першого ануїтетного платежу може відрізнятись від
розміру наступних платежів. Розмір останнього ануїтетного платежу також може відрізнятись від
розміру попередніх платежів з причин, зазначених у главі 1 Розділу І цих Правил. Порядок
нарахування процентів здійснюється відповідно до п. 1.3.3. глави 1 Розділу I цих Правил.»

5. Викласти п. 7.2.2.5. Розділу ІІ Правил у наступній редакції:
«7.2.2.5. Сторони домовились про наступні умови надання, використання та повернення «кредиту «плати
частинами»»:

Умови надання

Наявність наступних умов у сукупності:
1. Підтвердження Позичальником вибору певних
умов кредитування (суми, строку, комісії, загальної вартості,
реальної процентної ставки, порядку погашення) шляхом
використання картки в терміналі Торгової організації при
оплаті товару

Строк надання

2. Отримання Позичальником інформаційного
повідомлення щодо отриманого кредиту на обраних та
підтверджених Позичальником умовах, направленого
Банком на персональний та безпечний номер телефону
Позичальника
до 24 місяців з найближчої за Договором Дати
платежу (включно), який вноситься в рахунок погашення
ліміту кредитування

Умови використання та повернення**
Сума
до розміру Доступного ліміту
Строк, міс.
до 24 міс.
Процентна ставка, % річних
0,000001%
Комісія за управління кредитом, %
до 5 %
річних*
Максимальна сума платежу за
до 9167 грн./міс.
розрахунковий період, грн./місяць
Проценти
за
користування,
до 1 грн./міс.
грн./місяць (середнє значення)
Комісія за управління кредитом,
до 5000,00 грн./міс.
грн./місяць (середнє значення)*
Реальна річна процентна ставка, %*
до 142 % .
Загальна вартість кредиту, грн.*
до / 220001 /грн.
*Сторони домовились, що умова Договору щодо встановлення Банком комісії за «кредитами «плати
частинами»», не застосовується до «кредитів «плати частинами»», отриманих Позичальниками для оплати
акційних товарів у магазинах Партнерів Банку, перелік яких (магазинів та Партнерів Банку) розміщено на
сайті Банку за посиланням _https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/credits/mc_instalments/ _.
** Умови використання та повернення «кредиту «плати частинами»» наведено з розрахунку
максимально можливої суми Доступного ліміту, а саме суми в розмірі 100 000 грн.
Наведений у цьому пункті Правил розрахунок сукупної вартості кредиту «плати частинами»» є
умовним. Фактична сукупна вартість залежить від характеру використання кредитних коштів і може: 1)
зменшитись у разі поповнення Карткового рахунку на суму, більше ніж Мінімальна сума поповнення
Карткового рахунку; 2) збільшитись у разі застосування Банком комісії за надання послуг по управлінню
кредитом при простроченні сплати платежу.»

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офіційному друкованому
виданні, а саме: 07.09.2019 р.
Датою початку дії змін до Правил є 07.09.2019 р.

В. о. заступника Голови Правління –
начальника Юридичного департаменту

О. В. Полянчук

