Інформаційне повідомлення АТ «УКРСИББАНК»
АТ «УКРСИББАНК» (надалі — Банк) повідомляє про внесення до Правил
(договірних умов) відкриття та комплексного розрахунково — касового обслуговування
банківських рахунків фізичних осіб в АТ «УКРСИББАНК» (далі - Правила), які розміщені
для ознайомлення на сайті www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних стендах у
приміщеннях установ АТ «УКРСИББАНК», та опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр» №
105 від 09.06.2017 р., з усіма наступними змінами та доповненнями, наступних змін, а
саме:
1. Доповнити п. 3.2.1. Розділу 3 Правил другим абзацом у наступній редакції:
«Тимчасово з метою виконання законодавчих вимог та рекомендацій НБУщодо
запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 для карток, строк
дії яких, що зазначений згідно умов абзацу першого цього пункту Правил, закінчується
відповідно у період з 01.03.2020 р. до 31.05.2020 р. включно, вважається продовженим до
30.06.2020 р. включно, якщо Клієнт протягом 2 (двох) календарних днів, з дати отримання
інформаційного повідомлення або повідомлення на сайті Банку про проводження строку
дії картки на свій персональний безпечний номер мобільного телефону, не звернувся в
Банк з запитом щодо блокування картки. При цьому, за такої карткою, можливе
здійснення тільки таких операцій як операції з оплати вартості товарів і послуг в
платіжних терміналах торговельної мережі та/або отримання коштів у готівковій формі
через банківські автомати банків. Тобто, якщо строк дії картки, вказаний на її лицьовій
стороні, закінчується у будь-яку з дат березня, квітня або травня місяця 2020 року, то, з
урахуванням умов, встановлених цим абзацом Правил, строк дії картки для здійснення
зазначених в цьому пункті Правил операцій вважається продовженим до 30.06.2020 р.
включно, за умови відсутності відповідного звернення Клієнта до Банку будь-яким
доступним способом з клопотанням про блокування картки без продовження строку.»
Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офіційному
друкованому виданні, а саме: 04.04.2020 р.
Датою початку дії змін до Правил є 04.04.2020 р.
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