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Ефективний бізнес 
з УкрСиббанком  BNP Paribas Group 
 



  

Один з найбільших банків України 
 

59,99% акцій належить BNP Paribas Group –     

лідеру серед іноземних банків в Україні за      

розміром активів, чистими доходами, ринковою 

капіталізацією 
 

40% акцій належить Європейському банку 

реконструкції та розвитку 
 

Близько 500 відділень та 4 000 банкоматів*                  

по всій Україні  
 

160 000 клієнтів малого і середнього бізнесу 

7 000 клієнтів – провідні українські та міжнародні 

компанії 
 

 

 

* Партнерская сеть  

Кращий серед банків I групи за 

результатами щорічного рейтингу 

Ukrainian Banker Awards в 2015 р. 

УкрСиббанк в трійці найбільш стійких 

банків України в 2015 р. 

1 місце у рейтингу депозитів у 

банківському секторі від агентства 

«Стандарт-Рейтинг» в 2014р. 

УкрСиббанк –  

надійний помічник бізнесу  

За бездоганну якість комерційних і 

міжбанківських платежів за версією 

STP Award в 2014 р. 

Нагороди: 

В 2014 г. по результатам регулярного исследования рынка банковских услуг для 

юридических лиц, которое проводит международная компания GfK Ukraine 

УкрСиббанк признан: 

  Лучшим банком в рейтинге лояльности клиентов 

  Лучшим банком по уровню удовлетворенности сотрудничеством с банком 

  Лучшим банком по показателю имиджа банка 

Кращий банк України у кредитуванні 

малого та середнього бізнесу за 

версією журналу «Банкиръ» в 2014р. 



Вигідні рішення  

для кожного бізнесу  1  



Найменування послуг: Підприємець  Економ Безлімітний 

Відкриття 59 грн. 99 грн. безкоштовно 

Щомісячне обслуговування 79 грн. 159 грн. 489 грн. 

Платежі в StarAccess в межах Банку безкоштовно безкоштовно 

безкоштовно 

Платежі в StarAccess в інші банки 1,5 грн. 1,5 грн. 

Платежі на паперових носіях в межах Банку 
20 грн. 20 грн. 

Платежі на паперових носіях в інші банки  

Зняття готівки 0,99% min 100 грн. 0,99% min 29 грн. 0,85% 

Внесення готівки 0,2% 
безкоштовно / 0,2% для небанківської фінансової 

установи 

Поточні рахунки у гривні 

 

Переваги 

Інтернет-банкінг 

 Широкий вибір тарифних пакетів для Вашого бізнесу  

 Висока швидкість проведення розрахункових операцій 

 Безкоштовне обслуговування при відсутності видаткових операцій  

 Платежі без відвідування банку за вигідними цінами 

 Безкоштовне безготівкове зарахування 

 Безкоштовне підключення та щомісячне обслуговування 

 Мобільність: управління рахунком в режимі 24/7 без відвідування банку 

 Безпека: високий рівень захисту операцій 



Найменування послуг: USD  EUR RUB 

Щомісячне обслуговування 120 грн. 

Платежі на рахунки в інших 

банках 

0,1% min 30 USD,  

max 100 USD 

0,1% min 25 EUR,  

max 100 EUR 

0,1% min 750 RUB,  

max 2500 RUB 

Зняття готівки 1% 

Валютні операції 

Поточні рахунки. Базовий в іноземній валюті 

  

 Відкриття рахунку – до 15 різноманітних валют світу  

 Індивідуальний курс купівлі / продажу валюти  

 Висока швидкість виконання операцій 

 Платежі в понад 100 валютах світу для рахунків в USD/ EUR 

 Унікальна можливість консультації по валютним операціям 

Безкоштовно! 

  Щомісячне обслуговування                        

у разі відсутності видаткових 

операцій 

  Відкриття рахунку та 

зарахування коштів 

  Всі платежі на рахунки в Банку 

Переваги 

Інтернет-банкінг 
 Безкоштовне підключення та щомісячне обслуговування 

 Мобільність: управління рахунком в режимі on-line 

 Зручність: купівля/ продаж валюти без відвідування Банку 

Сума продажу/ купівлі валюти Продаж Купівля 

0,01 - 20 000,00 0,3%  0,4%  

20 000,01 - 50 000,00 0,28% 0,38% 

50 000,01 - 100 000,00 0,25% 0,35% 

100 000,01 - 500 000,00 0,2% 0,3% 

500 000,01 та більше  0,15% 0,25% 



 Заощадження коштів на інкасації та утриманні каси 

 Швидке зарахування прийнятих платежів на поточний 

рахунок 

 Оперативна інформація щодо прийнятих платежів 

електронною поштою або з сервера Банку 

 Вигідні тарифи 

 Можливість вибрати спосіб оплати комісії 

Переваги укладення            

договору: 

 

0,9% min 7 грн.* 

Перерахування платежів 

на наступний робочий день Банку 

 

Перерахування платежів 

в режимі "День в день" 

 

0,7% min 6 грн.* 

Приймання платежів в рамках укладеного договору 

  * Комісію сплачує на вибір: Одержувач/ Відправник/ Одержувач та Відправник у співвідношенні 50/50% 



ВИД КРЕДИТУ UAH USD* EUR* 
ТЕРМІН кредитування, 

місяців 
КОМІСІЇ 

КРЕДИТ на поповнення обігових коштів 

від 16,9% 
від 

8,5% 
від 7,5% 

до 12 
1,5%  

min 2 000 грн. КРЕДИТ на придбання обладнання, 

комерційної нерухомості та 

автотранспорту 
до 60** 

ОВЕРДРАФТ 

-із забезпеченням 

20,9% - - 

до 12 
1,9%  

min 2 000 грн. 
-без забезпечення 22,9% - - 

- Легкий овердрафт 1-й місяць — 0,01% річних 

з 2-го місяця — від 29% річних 

- - 
до 6  

1%+ 0,33% 

щомісячно 

МІКРОКРЕДИТИ: 

- на поповнення обігових коштів 

24% - - 
до 12 

2%  

min 1 000 грн. - на придбання авто, обладнання, 

нерухомості 
23% - - до 60 

КРЕДИТ під заставу депозиту 
% ставка  по депозиту +3%  

(якщо валюта депозиту та кредиту збігаються) 

на 35 календарних 

днів менший за термін 

закінчення дії 

депозитного договору 

0,4%  

min 500 грн. 

* Кредитування в USD/ EUR для підприємств з валютними надходженнями 

** Визначається індивідуально, виходячи з фінансового стану, потреби у фінансуванні і т.д. 

Цілі фінансування: 

 
Можливо оформлення кредитної лінії у гривнях на поповнення обігових коштів у системі Star Access.  

% ставка встановлюється індивідуально, залежить від терміну траншу 

 модернізації та розширення вашого бізнесу 

 фінансування поточної, виробничої та торгівельної діяльності 

 придбання обладнання, комерційної нерухомості або транспортних засобів, поповнення обігових коштів 

АКЦІЯ! Кредит на розвиток 

бізнесу від 16,9% в гривні 



Документарні операції 

 Тендерні гарантії 

 Гарантії виконання зобов’язань 

 Гарантії виконання платежу 

 Гарантії повернення авансу 

 Гарантії повернення кредиту 

 Туристичні гарантії 

 Вхідні акредитиви 

 Вихідні акредитиви 

 Імпортні акредитиви 

 Експортні акредитиви 

 

Найменування послуг: Банківські гарантії Імпортний акредитив Вихідний акредитив 

Випуск / 
представлення  

0,2%  

min 1000 UAH/ 200 USD/ 150 EUR/ 

7000 RUB - max 30000 UAH/ 4000 

USD/ 2800 EUR/126000 RUB 

0,2%  

min 200 USD/ 150 EUR/  

7000 RUB - max 4000 USD/ 

2800 EUR/126000 RUB 

0,2%  

min 800 UAH –  

max 8000 UAH 

Обслуговування 
 0% - якщо заставою виступають кошти на рахунку 2602 

 2-4% - під заставу майнових прав по депозиту 

 5% -  якщо заставою виступає інше майно 

Гарантії 
Акредитиви 

Переваги: 

 Забезпечення безперебійних розрахунків з контрагентами 

 Доступ до товарів партнерів на умовах відстрочки платежу 

 Можливість купувати товари на пільгових умовах та/або отримувати знижки 

 Фінансування за більш низькими відсотками, ніж при кредитуванні 

 Можливість заключати контракти з новими контрагентами 

 Виключення ризиків, які виникають при проведенні зовнішньоекономічних операцій 

 Можливість участі в тендерах на території України та за кордоном 



Інтернет-банкінг Star Access 

  доступ і контроль коштів без відвідування Банку в режимі 24/7 

  автоматичне оновлення бази працівників/ рахунків 

  замовлення карт новим працівникам/ відключення звільнених працівників 

  автоматичне формування платіжного доручення для подальшого розподілу на   рахунки 

працівників 

  зарахування зарплати  до 15 хв у режимі on-line при наявності коштів на рахунку, 

cплачених податків 

  високий рівень захисту операцій 

 Безкоштовні карти для всіх працівників підприємства в 3-х валютах: UAH, USD, EUR* 

 Термін дії зарплатних карт - 3 роки 

 Безкоштовне обслуговування бюджетних організацій 

 Індивідуальний підхід  до комерційних організацій, гнучка тарифна політика                 

залежно від ФОПу 

 1 відомість  для зарахування зарплати працівникам усіх філій підприємства по Україні 

 Регламент зарахування заробітної плати  до 19.00 

 Багаторічний досвід роботи - 10% всіх організацій України довіряють виплату заробітної 

плати нашому Банку 

 Гарантія своєчасної виплати коштів та повна конфіденційність інформації 

 Персональний менеджер з обслуговування 

Зарплатний проект «All Inclusive». Переваги:  

* Гривня, долари США, Євро 



Platinum 

Зарплатний проект «All Inclusive». 

Переваги для працівників підприємства:  

* Гривня, доллары США, Евро 

MasterCard 

MasterCard 

Gold 
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 Доступ до лаунж-зони аеропорту Бориспіль  

 До 6 додаткових карт безкоштовно 

 Безкоштовне зняття готівки за кордоном у 

мережі банків-партнерів 

 Консьєрж-сервіс від MasterCard 

 Юридичні консультації в режимі 24/7 

 Окрема телефонна лінія в StarContact 

Страхування майна, медичне страхування за 

кордоном та в Україні (опціонально) 

 Страхування майна, медичне страхування за кордоном та в Україні 
(опціонально) 
 StarSMS (SMS-банкінг) безкоштовно 
 Пріоритетне обслуговування у відділенні банку 
 Visa Lady Card – жіноча карта з консьєрж-сервісом 

 Страхування майна, медичне страхування в Україні (опціонально) 

 Економія на вартості обслуговування карти при виборі оплати комісії раз у рік 

 Здійснення покупок в один дотик завдяки інноваційній технології  

безконтактних платежів MasterCard PayPass 

 Карткові та накопичувальні рахунки в 3-х валютах на вибір: UAH, USD, EUR* 

 4 медичні програми страхування працівників за бажанням підприємства 

 Star24 & StarMobile – цілодобове керування рахунками з комп'ютера або смартфона 

 StarContact – цілодобова підтримка клієнтів по телефону 

 Дисконтна програма «Плюсуй з нами» 

 Послуги «Довгострокове доручення», «Договірне списання» 

 Безкоштовне зняття готівки в усіх банкоматах України 



Зарплатний проект «All Inclusive». Добровільне 

медичне страхування  

Добровільне медичне страхування – вид особистого 

страхування. Забезпечує організацію та оплату медичної 

допомоги при захворюванні або нещасному випадку. 

Територія дії – Україна 

 Покращення соціального пакету співробітникам 

 Вартість страхування нижча, ніж аналогічні 

програми на ринку 

 Зручність оформлення та використання 

 Оптимізація структури витрат - входить у 

вартість обслуговування зарплатного проекту 

 Інформаційна та консультаційна допомога по 

медичному обслуговуванню 

  Жодних взаєморозрахунків з медичним 

персоналом/ установами 

  Якісне медичне обслуговування в будь-який 

зручний час 

  Застрахований максимально захищений від 

вирішення всіх поточних питань щодо медичної 

допомоги. Вирішенням таких питань займається 

Асістанс 

Переваги для підприємства: 
Переваги для працівника: 

 
- це асистуюча компанія, яка займається повною організацією допомоги 

застрахованій особі 



Зарплатний проект «All Inclusive». 

Добровільне медичне страхування:  

ліміти по програмам  

Програми  А В С D 

Страхова сума на одного 

Застрахованого, грн. 
15 000 20 000 50 000 100 000 

Страховий платіж, грн. 281 502 1 105 4 920 

Опції Ліміти в грн. 

Невідкладна стаціонарна 

допомога 
15 000 (державні 

та відомчі клініки) 

15 000 (державні та 

відомчі клініки) 

20 000  
(державні, відомчі + 

приватні клініки) 

20 000 
(державні, відомчі + 

приватні клініки) 

Швидка медична допомога 
Опція не 

включена 

5 000 
(державні та приватні 

клініки*) 

5 000 
(державні та приватні 

клініки*) 

В рамках 

страхової суми 

Діагностика та лікування 

критичних захворювань 

Опція не 

включена 

Опція не 

включена 
25 000 25 000 

Плановий стаціонар 
Опція не 

включена 

Опція не 

включена 

Опція не 

включена 
30 000 

Амбулаторно-лікарняна 

допомога 

Опція не 

включена 

Опція не 

включена 

Опція не 

включена 

В рамках 

страхової суми 

* - У випадках їх наявності 



Найменування послуг: 
Доступний - для  

приватних підприємців 

Преміальний - для 

юридичних осіб  

Платіж за обслуговування (на вибір): 
- при щорічній оплаті комісії 
- при щомісячній оплаті комісії 

 
359 грн. 
49 грн. 

 
безкоштовно 
безкоштовно 

Щорічна плата у зв`язку з оформленням 
карти MC Business/ Corporate (chip) безкоштовно/ 450 грн. 200 грн./ 450 грн. 

Платежі в StarAccess в межах Банку безкоштовно безкоштовно 

Платежі в StarAccess в інші банки 5 грн. 5 грн. 

Платежі на паперових носіях 1% min 12 грн. 0,1% min 12 грн. 

Внесення готівки 0,2% безкоштовно 

Зняття готівки у межах Банку та АТМ  

банків-партнерів 
0,85% min 10 грн. 0,85% min 10 грн. 

Зняття готівки в інших банках 1,3% + 7 грн. 1,3% + 7 грн. 

 

 Відкриття рахунку та 

безготівкове зарахування 

 Оплата товарів та послуг 

в торгових точках та 

мережі Інтернет 

Безкоштовно! 

Корпоративні карти. Переваги 
Мобільність: доступ до коштів в режимі 24/7 по всьому світу 

 

Зручність: спрощення роботи облікових та касових служб підприємства 

 

Контроль: Встановлення індивідуальних лімітів по кожній карті в будь-який час 

 

NEW! Здійснення покупок в один дотик завдяки інноваційній технології 

безконтактних платежів MasterCard PayPass для карт MC Corporate 

 

Привілеї: знижки в мережі партнерів в рамках програми «Плюсуй з нами!» 

 

Спеціальні пропозиції: участь в знижках та програмах лояльності від 

міжнародних платіжних систем MasterCard та Visa 

  



Депозитні програми:  

Строковий вклад / Депозитна лінія 

1. Ставка вища, ніж при 

розміщенні коштів на 

поточному рахунку або 

безстроковому вкладі  

2. Ставка не змінюється 

протягом всього терміну 

дії депозитного договору 

* Також можливе розміщення Строкового вкладу на термін 2-6 років, якщо 

депозит виступає забезпеченням за банківською гарантією та/або кредитом під 

заставу майнових прав по депозиту 

 Переваги  Тарифи 

Вид вкладу Валюта Термін розміщення, днів* 

31-60 61-90 91-181 181-365 367-547 548-730 

Вклад з 

щомісячною 

виплатою % 

UAH 3,00% 4,90% 8,75% 10,00% 11,00% 10,5% 

USD 0,01% 0,01% - 0,01% 0,20% 0,20% 

EUR 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,20% 0,20% 

Вклад з 

виплатою % 

наприкінці 

терміну 

UAH 3,00% 5,00% 9,00% 10,50% 12,00% 12,00% 

USD 0,01% 0,01% - 0,01% 0,25% 0,25% 

EUR 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,25% 0,25% 



Депозитні програми:  

«Активні гроші» СМБ 

1. Термін розміщення – безстроково 

2. Поповнення та зняття коштів  

 у будь-якому об’ємі  

3. Вільний доступ до коштів 

 (по закінченні 3-х днів) 

3. Щомісячне нарахування процентів 

 на рахунок (капіталізація) 

4. Можливість підключення рахунків до 

системи інтернет-банкінгу StarAccess 

 Переваги  Тарифи 

Для вкладів в грн. ставка підвищується, 

якщо не знімати кошти протягом: 

  - 1-го міс. - на 1%; 

  - 2-х міс.  - на 2%; 

  - 3-х міс.  - на 3%. 

По закінченні 3-х місяців нарахування % 

починається спочатку (з 1-го міс.).  

Валюта Мінімальна 

сума вкладу 

Базова  

ставка 

UAH 1 000 грн. 6% 

USD $ 200 0,9% 

EUR € 200 0,45% 



Cтрахування комерційної нерухомості  

«АХА/Бізнес». Переваги 

Комплексність. Максимальний страховий захист від ризиків при укладанні тільки одного 

договору. 

Економія часу та витрат. Страхування відбувається без огляду та опису застрахованого майна. 

Підтримка Вашого бізнесу. Програма страхування включає унікальну опцію «страхування перерви   

в процесі господарської діяльності». 

Лояльність. Знижка від 10% до 15% за вибір декількох опцій страхового покриття. Можливість 

сплати страхового платежу частинами. 

Застраховано 
Страхова 

сума, грн. 

Річний платіж*, грн. 

Офісне приміщення Складські / 

виробничі 

приміщення 

Приміщення сфери 

послуг та торгівлі 

Нерухомість з ремонтом 500 000 

1 428 1 806 1 683 

Обладнання, меблі, оргтехніка  100 000 

Відповідальність перед третіми особами, з 

урахуванням відповідальності орендаря 
100 000 

Покриття постійних витрат на: заробітну плату, 

сплату відсотків за кредитами 
50 000 

 

Вартість страхування 

* Розрахунок орієнтовний. Виконаний за умови вибору всіх страхових 

опцій, франшизи 0,5% та одноразової оплати річного платежу 



Ключові пропозиції  

для фізичних осіб   2  



Золота картка Visa Lady Card для фізичних осіб 

     Послугу консьєрж-сервісу по всьому світу в режимі 24/7. Серед основних категорій послуг:  
Відпочинок та подорожі: бронювання білетів та готелів, планування відпочинку і т.д. 

Сім'я та дім: підбір учбових закладів, виклик няні, виклик майстра, доставка медичних препаратів, хімчистка, 

послуги з прибирання і т.д. 

Автомобілі: заміна колеса, підвезення бензину, виклик евакуатора і т.д. 

Краса та здоров'я: запис до салонів краси, замовлення косметологічних послуг на дім, консультації дієтолога    

Бізнес: планування відряджень, організація VIP – зустрічей і т.д. 

Вартість послуг консьєржу – 120 гривень в рік. 

     Знижки при розрахунку карткою в ресторанах, спортивних клубах, магазинах і т.д. Повний 

перелік пропозицій розміщений на сайті банку - https://my.ukrsibbank.com 

     Спеціальні привілеї. Для самих активних користувачів Lady Card передбачені акції з 

гарантованим врученням особливих дизайнерських подарунків від Андре Тана   

     Унікальний дизайн            

     

  

  

Золота картка Visa Lady Card – це унікальна пропозиція, 

що поєднує у собі всі стандартні переваги платіжної 

картки класу Gold, а також: 

  

Visa Lady Card може бути оформлена у вигляді:  

 Платіжної карти: в рамках ТП All Inclusive Ultra – як основна або додаткова, ТП All Inclusive De Luxe – як 

додаткова карта.   

 Кредитної карти: тільки для держателів зарплатних карт в рамках ТП All Inclusive Ultra / De Luxe.  

Мінімальний кредитний ліміт – 3 000 грн. Пільговий період – 56 днів.  

Комісія за оформлення кредитної карти не стягується!   

https://my.ukrsibbank.com/
https://my.ukrsibbank.com/
https://my.ukrsibbank.com/
https://my.ukrsibbank.com/
https://my.ukrsibbank.com/
https://my.ukrsibbank.com/
https://my.ukrsibbank.com/


Комплекс банківських послуг, додаткових сервісів, бонусів та привілеїв в одному рішенні! 

    

Мобільність – управління рахунком та проведення платежів через Інтернет  

Пакетна пропозиція «All Inclusive» для фізичних осіб 

Додатковий дохід – нарахування % по накопичувальним рахункам 

Зручність – можливість зміни рівня пакету за бажанням клієнта 

Привілеї – знижки в мережі партнерів в рамках програми «Плюсуй з нами!» 

Доступність – використання коштів в будь-який момент без обмежень 

Дизайн додаткових карт для рахунків у різних валютах – на вибір клієнта! 

Ексклюзивність – унікальні пропозиції та вишукані привілеї для держателів  

карток MasterCard Gold та MasterCard Platinum  

NEW! Здійснення покупок в один дотик завдяки інноваційній технології 

безконтактних платежів MasterCard PayPass для карт MC Debit 



Назва послуги All Inclusive All Inclusive Ultra All Inclusive De Luxe 

Платіж за обслуговування (на вибір) 

 при щомісячній оплаті комісії* від 0 до 30 UAH від 0 до 85 UAH от 0 до 398 UAH 

 при щорічній оплаті комісії 313 UAH 800 UAH 2576 UAH 

Страхування майна 3 UAH 12 UAH 20 UAH 

Медичне страхування  в Україні 5 UAH 5 UAH 18 UAH 

Медичне страхування за кордоном - 8 UAH 14 UAH 

Нарахування % на залишок накопичувального рахунку. 

Поповнення рахунку через касу Банка безкоштовно** 

UAH 7% 8% 9% 

USD 0,65% 1,15% 1,65% 

EUR 0,45%  0,7% 0,95% 

Оплата товарів і послуг безкоштовно 

Внесення готівки на картковий рахунок 

 у касах Банку або АТМ безкоштовно 

 у касах Банку третьою особою 0,6% + 5 UAH 0,5% + 5 UAH 

Безготівкове зарахування на картковий рахунок 

 заробітної плати, пенсії, соціальних виплат,  

 суми депозиту та відсотків,  

 платежів з інших рахунків через банкомат 

безкоштовно 

Отримання готівки 

 в АТМ Банку та банків-партнерів безкоштовно 

 у касах Банку 
UAH 1% min 5 UAH 0,7% min 5 UAH 0,5% min 5 UAH 

USD/ EUR безкоштовно 

 в інших українських банках 1,3% + 7 UAH/ 1,2 USD/ 1,2 EUR 

* Розмір комісії залежить від мінімального залишку накопичувального рахунку/ депозиту, 

або суми торгових операцій, здійснених за допомогою платіжної картки протягом місяця 

Пакетна пропозиція «All Inclusive» для фізичних осіб. 
Тарифи на обслуговування рахунків 

**- тарифи діють з 01.12.2015 р. 



Умови у розрізі програм: Пульс  Жити здорово  

Для пакетів 
All Inclusive,  
All Inclusive Ultra 

All Inclusive  
De Luxe 

Страхова сума 10 000 грн. 20 000 грн. 

Страховий тариф 0,05% 0,09% 

Щомісячний платіж 5 грн. 18 грн. 

Опції в рамках програм страхування: 

Швидка медична допомога + 

Невідкладна стаціонарна допомога                         
з оперативним втручанням під загальним 
наркозом 

+ + 

Медичний диспетчер + + 

Переваги страхування в АХА: 

Пакетна пропозиція «All Inclusive». Програми 

страхування здоров'я 

 «АХА Страхування» входить до французької Групи AXA, котра п'ять років підряд 

виступає страховим брендом №1 у світі 

 «АХА Страхування» обслуговує понад 500 000 клієнтів 

 СК “АХА Страхування” – лідер виплат по страховим випадкам в Україні 

 94% клієнтів задоволені якістю обслуговування у компанії за 2013 рік 



Депозитні програми для фізичних осіб 

Вид вкладу Валюта Термін розміщення, місяців 

3 6 9 12 18 24 

ГАРАНТОВАНИЙ КАПІТАЛ 

UAH 10,00% 11,00% 11,00% 12,00% 12,00% 12,00% 

USD - - 0,01% 0,25% 0,25% 0,75% 

EUR  -  - 0,01% 0,25% 0,25% - 

 

НАДІЙНИЙ ДОХІД 

UAH 9,70% 10,50% 10,50% 11,50% 11,50% 11,50% 

USD - - 0,01% 0,20% 0,20% 0,60% 

EUR  -  - 0,01% 0,20% 0,20% - 

ЩАСЛИВИЙ ВІК 

UAH 9,85% 10,75% 10,75% 11,75% 11,75% 11,75% 

USD - - 0,01% 0,22% 0,22% 0,67% 

EUR  -  - 0,01% 0,22% 0,22% - 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ  ПЛАН 

ЗБАГАЧЕННЯ 

UAH - 10,50% 10,50% 11,50% 11,50% 11,50% 

USD - - 0,01% 0,22% 0,22% 0,67% 

 Гарантований капітал – максимальна ставка з виплатою % в кінці терміну 

 Надійний дохід - щомісячна сплата % як додатковий прибуток 

 Персональний  план збагачення – вигідне накопичення з постійним поповненням  

 Щасливий вік – щомісячна сплата % та можливість поповнення  

При оформленні депозитів у системі Star24 ставка підвищується на 5% для вкладів у UAH та 0,2%  

для вкладів у USD/EUR на перші 31 день розміщення вкладу 

* Cтавка підвищується на 0,2% для вкладів від 150 000 UAH або 20 000 USD/EUR 



Оренда індивідуальних сейфів для Преміум-клієнтів: 

фізичних та юридичних осіб 

Індивідуальний сейф – це Ваша впевненість у надійному та 

безпечному збереженні готівкових коштів, цінних паперів, 

дорогоцінностей, ділової документації та інших цінностей 

 Охорона сейфів 24 години на добу 

 Відсутність у представників Банку дублікатів ключів від сейфу наймача 

 Виключення доступу до сейфу третіх осіб 

 Повна конфіденційність вкладень – тільки наймач володіє інформацією про вміст сейфу 

 Сплата комісії без відвідування Банку – за допомогою послуги «Довгострокове доручення» та інтернет-банкінгу Star24 

Переваги оренди індивідуального сейфу в УкрСиббанку: 

Загальні умови: 

Оренда сейфів різних розмірів – на вибір у залежності від потреб клієнта 

 Комісія Банка оплачується щомісячно, тільки за фактом надання послуги 

 Можливість використання сейфу довіреною особою наймача на основі нотаріальної довіреності 

 Доступ до сейфу можливий протягом часу роботи відділення 

 Вартість залежить від розміру сейфу та регіону – від 8 грн. на добу 



Новини УкрСиббанку, продуктові пропозиції, інформаційно-аналітичні матеріали: 

https://my.ukrsibbank.com/ 

https://www.facebook.com/UkrSibbank 

https://twitter.com/ukrsibbank 

http://www.youtube.com/user/UkrSibbank 

http://www.bank.gov.ua/  

УкрСиббанк: 

Facebook: 

Twitter: 

YouTube: 

Национальный Банк Украины 

Новини та коментарі про BNP Paribas Group, відео, рекламні ролики, інтерв'ю блогерів: 

https://www.facebook.com/bnpparibas.net  

http://www.linkedin.com/company/bnp-paribas 

https://twitter.com/BNPParibas_com 

https://www.youtube.com/user/BNPParibas 

https://socialwall.bnpparibas.com/ 

Facebook: 

Linkedln: 

Twitter: 

YouTube: 

Social Wall: 

Ace Manager – онлайн-гра, розроблена експертами BNP Paribas, де міжнародні команди 

студентів конкурують у вирішенні бізнес-кейсів: 

http://acemanager.bnpparibas.com/ Ace Manager: 

Захоплюєтеся тенісом? Інтерв'ю тенісистів і фотографії з турнірів: 

http://www.wearetennis.com/en_UK/ 

www.youtube.com/wearetennis 
The Official Tennis Channel: 

The Official YouTube Channel: 

Історія Групи BNP Paribas у фотографіях, рекламні кампанії, кіно: 

www.flickr.com/photos/36997123@N03/ Flickr: 

  Будьте завжди у курсі 

останніх подій!  

https://my.ukrsibbank.com/
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