
 

Переваги та можливі наслідки при користуванні рахунком для виплати пенсій та грошової 

допомоги 

Переваги: 

1. Нарахування процентів на залишок коштів на рахунку. 

2. Можливість доставки пенсії додому.  

3. Можливість відкрити поточний рахунок з використанням платіжної картки або поточний 

рахунок без використання платіжної картки. 

4. Зарахування та виплата пенсій та/або соціальної допомоги безкоштовне.  

5. Зарахування пенсій та грошової допомоги не пізніше наступного дня після перерахування 

коштів до банку. 

6. Підключення та користування системою інтернет-банкінгу для фізичних осіб CIB-online 

безкоштовно.  

Попередження: 

1. У разі користування платіжною карткою та системою дистанційного обслуговування присутній 

ризик шахрайських операцій із використанням платіжних карток та несанкціонованого переказу 

коштів з рахунків клієнтів, які обслуговуються за допомогою систем дистанційного 

обслуговування. Під час здійснення операцій із використанням платіжних карток (у тому числі 

операцій, що здійснюються за допомогою системи дистанційного обслуговування  Інтернет-

банкінг «CIB-Online»), необхідно дотримуватись правил безпеки, встановлених Правилами 

обслуговування фізичних осіб в Акціонерному товаристві «Комерційний Індустріальний Банк», 

та рекомендацій, наданих  в Порядку користування Платіжною карткою (Додаток 1 до даних 

Правил) та Пам’ятці клієнта з питань безпеки використання системи дистанційного 

банківського обслуговування (Додаток 2 до даних Правил); 

2. У разі відсутності операцій за поточним рахунком протягом року та відсутності залишку коштів 

на ньому, або в разі відсутності операцій за рахунком протягом трьох років поспіль та наявності 

залишку за цим рахунком (незалежно від суми залишку), Банк має право закрити такий рахунок. 

3. Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому 

порядку, якщо інше не встановлено договором або законом, зокрема, Банк має право вносити 

зміни до Тарифів або до Правил обслуговування фізичних осіб в Акціонерному товаристві 

«Комерційний Індустріальний Банк». В такому випадку повідомлення щодо внесення змін 

розміщується на інформаційних стендах, що знаходяться у приміщеннях Банку та/або на 

Офіційному сайті Банку. 

4. Банк має право відмовити Клієнту у проведенні розрахункових та касових операцій при 

невідповідності операції вимогам чинного законодавства України, недостатності коштів на 

рахунку Клієнта для проведення операції за його дорученням або для сплати комісійної 

винагороди згідно з Тарифами, а також у разі невірного оформлення розрахункових документів 

та порушення строків їх подання до Банку. 

5. Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або 

спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання 

пакета банківських послуг). 

6. Клієнт маєте право відмовитись від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних 

каналів комунікації шляхом направлення звернення через офіційний сайт Банку 

https://cib.com.ua/uk/contacts . 
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