


РІШЕННЯ ДЛЯ КОМПАНІЙ 

UKRSIBBANK сьогодні: 

• один з найбільших банків України –  

до 375  відділень та 4 000 банкоматів* 
• 59,99% акцій у міжнародної групи BNP  
Paribas Group 
• 40% акцій у Європейського банка  
реконструкції та розвитку 
• член Асоціації «Всеукраїнське Об'єднання  
крюїнгових компаній» 
• багаторічний досвід обслуговування моряків 
• 2,5 млн. клієнтів фізичних осіб 
• 167 000 клієнтів бізнесу 

Переваги обслуговування: 
• спеціальні умови обслуговування 
• миттєве зарахування заробітної плати 
• одна відомість для виплат морякам 

Необхідні документи: 

• витяг з торгівельного/ банківського/ судового  
реєстру або реєстраційне посвідчення  місцевого 
органу влади іноземної держави про  реєстрацію 
юридичної особи, видані не  пізніше 3 місяців до 
подання в банк 
• карточка зразків підписів з відбитком печаті 
• анкета-опитувальник юридичної особи 
• документи уповноважених осіб: 

- довіреність на відкриття/керування рахунком 
- паспорт та ІПН 

- документ, що підтверджує місце  
постійного/тимчасового проживання 

 

* з мережею партнерів 

 



ВИПЛАТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ. ВАРІАНТ 1 

• прямі SWIFT-переводи від нерезидентів морякам 

• зарахування безпосередньо на рахунки моряків, відкриті в українських уповноважених банках 
• проводиться з-за кордону окремо кожному працівнику 

НЕРЕЗИДЕНТ 
здійснює валютні  
перекази морякам 

SWIFT 2 

рахунок  
2620*/2625* 

рахунок  
2620*/2625* 

рахунок  
2620*/2625* 



ВИПЛАТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ. ВАРІАНТ 2 

• виплата через транзитний рахунок 2909* за участю нерезидента (Shipping) та резидента (Crewing) 

• зарахування безпосередньо на рахунки моряків, відкриті в українських уповноважених  банках  
• перекази проводяться з-за кордону за допомогою уповноваженого  банку 

 БАНК 
• отримує кошти на 2909* 

• отримує відомість 

  НЕРЕЗИДЕНТ 
•переказує кошти у  
валюті 
•надсилає відомость 

рахунок  
2620*/2625* 

рахунок  
2620*/2625* 

рахунок  
2620*/2625* 



ВИПЛАТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ. ВАРІАНТ 3 

• виплата комісії через 2600* та  зарплати через 2909* за 
участю  нерезидента (Shipping) та резидента  (Crewing) 

 

• оформлення договору комісії між  нерезидентом та 
резидентом, на основі  якого резидент заключає договір з  
банком щодо розповсюдження коштів  на користь фізичних 
осіб – моряків 
• резидент від імені нерезидента винагороджує моряків, 
що працюють  на іноземних суднах 



Обов. продаж  
на МВРУ 

РЕЗИДЕНТ 
надсилає відомость 

Розподільчий  
рахунок 2603* 

SWIFT 

НЕРЕЗИДЕНТ 
переказує загальну суму  
виплат у валюті на 2909* 

НЕРЕЗИДЕНТ 
переказує комісію у  
валюті на 2600* для  
резидента 

БАНК 
•отримує кошти 2909* 
•отримує відомість 

ВИПЛАТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ. ВАРІАНТ 3 

рахунок  
2620*/2625* 

рахунок  
2620*/2625* 

рахунок  
2620*/2625* 

рахунок  
2620*/2625* 



РІШЕННЯ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

Переваги обслуговування в UKRSIBBANK: 
• безкоштовне зняття готівки в банкоматах України 

• розрахунки без комісії в торговельних мережах та в Інтернеті 
• гнучкий тариф до 0,3% на зарахування валюти 

• медичне страхування за кордоном на суму до  30 000 євро 
• медичне страхування близьких на суму до 20 000 грн 
• страхові програми житла та рухомого майна 
• персональний менеджер і пріоритетний доступ до  каси 

• виділена лінія в контакт-центрі з функцією call back для  

дзвінків з-за кордону 
• виняткові привілеї для всієї родини: 

- постійні запрошення на закриті заходи 
- школа юного банкіра для дітей 
- доступ до рахунків моряка за довіреністю 

 
Необхідні документи: 

• паспорт та ІПН 
• паспорт моряка або контракт 



Переваги з пакетом ULTRA: 
• щорічний платіж за пакет – 0 грн 
• безкоштовне отримання валюти у касі 
• 3 чіпові картки Mastercard® Gold в UAH, USD, EUR 
• 3 Visa Gold Lady Card для близьких в UAH, USD, EUR 

 
Переваги з пакетом DE LUXE: 

• щорічний платіж за пакет – 2 326 грн 
• безкоштовне отримання валюти у касі 
• 3 чіпові картки Mastercard® Platinum в UAH, USD, EUR 
• 3 Visa Platinum Lady Card для близьких в UAH, USD, EUR 

• безкоштовне зняття готівки за кордоном у понад 48 тис.  
банкоматах BNP Paribas Group та мережі Global ATM  
Alliance (Bank of America, Barclays та Deutsche Bank).  
Щомісячний ліміт – 40 000 UAH/ 4 000 USD/ 3 000  EUR 
• компенсація до 100 євро при затримці авіарейсу 
• безкоштовний Mastercard Lounge в аеропорту Бориспіль 

• сервіс Fast Line для експрес-проходження 
пунктів контролю в аеропорту Бориспіль  

РІШЕННЯ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 



ДОГОВІРНІ УМОВИ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Послуга 
Базовий  

тариф, грн 
Пропонований 

тариф, грн 

Для юридичної особи 

Відкриття та щомісячне обслуговування рахунку 2600* 

Відкриття та щомісячне обслуговування рахунку 2909* 

Підключення та обслуговування Інтернет-банкінгу 

Продаж валюти 

Купівля валюти 

Зарахування заробітної плати 

Для фізичних осіб 

Зарахування заробітної плати 

Відкриття та щорічне обслуговування рахунку 

– по пакету ULTRA 

– по пакету DE LUXE 

Отримання готівки у касі 


