
  

 

     Затверджено  

рішенням Правління АТ «СКАЙ БАНК» 

Протокол № 110 від «20» серпня 2020 року 

 

Публічна пропозиція (оферта)*  

на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб 

АТ «СКАЙ БАНК» 

(нова редакція діє з «01» вересня 2020 року) 

 

№ 

з/п 

Вид інформації Інформація для заповнення банком 

1 2 3 

1.  Повне найменування Банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКАЙ 

БАНК», Ліцензія НБУ № 32 від 19.06.2018р.   

к/р№ UA263000010000032008111801026 в 

НБУ, код Банку 351254 

2.  Ідентифікаційний код та 

місцезнаходження Банку 

09620081, 01054, м. Київ, вул. Гончара 

Олеся, буд.76/2 

3.  Контактна інформація та 

адреса власного вебсайта 

Банку (далі – сайт Банку) 

тел.0-800-503-444, https://www.sky.bank  

4.  Відомості про ліцензії та 

дозволи  

https://www.sky.bank/uk/docs  

5. Види банківських послуг та 

тарифів  

 

 

 https://www.sky.bank/uk/pack-card (пакети 

послуг та картки від Банку) 

 https://www.sky.bank/uk/deposit-cli  

(депозити) 

https://www.sky.bank/uk/consumer-credit  

https://www.sky.bank/uk/credit-card  

(кредити, кредитна картка) 

(оренда сейфів) https://www.sky.bank/uk/safe  

5.1 Істотні характеристики послуг 

з надання споживчого кредиту, 

умови їх надання 

https://www.sky.bank/uk/consumer-credit  

https://www.sky.bank/uk/credit-card  

 

5.2 

 

Істотні характеристики послуг 

із залучення банківського 

вкладу (депозиту), умови їх 

надання та тарифи 

https://www.sky.bank/uk/deposit-cli  

6. Порядок і процедура захисту 

персональних даних (витяг) 

https://www.sky.bank/documents/Інформування%20Клієн

тів%20щодо%20захисту%20персональних%20даних.pdf  

https://www.sky.bank/
https://www.sky.bank/uk/docs
https://www.sky.bank/uk/pack-card
https://www.sky.bank/uk/deposit-cli
https://www.sky.bank/uk/consumer-credit
https://www.sky.bank/uk/credit-card
https://www.sky.bank/uk/safe
https://www.sky.bank/uk/consumer-credit
https://www.sky.bank/uk/credit-card
https://www.sky.bank/uk/deposit-cli
https://www.sky.bank/documents/Інформування%20Клієнтів%20щодо%20захисту%20персональних%20даних.pdf
https://www.sky.bank/documents/Інформування%20Клієнтів%20щодо%20захисту%20персональних%20даних.pdf


№ 

з/п 

Вид інформації Інформація для заповнення банком 

1 2 3 

7. Відповідальність за 

невиконання Клієнтом 

обов'язків згідно з договорами 

про надання банківських 

послуг може бути застосована 

на умовах, в порядку та у 

розмірах, визначених 

Публічним договором про 

комплексне банківське 

обслуговування фізичних осіб 

АТ «СКАЙ БАНК»  

https://www.sky.bank/sites/default/files/docum

ents/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%8F%

D0%B3%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D

1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0

%B4%D1%96%D0%B9%20%D0%90%D0%

A2%20%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%99

%20%D0%91%D0%90%D0%9D%D0%9A%

20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B7

%D1%96%20%D0%BD%D0%B5%D0%B2%

D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%

B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B

4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0

%BE%D1%80%D1%83.pdf  

8. Порядок розгляду банком 

звернень клієнтів. Банк 

реєструє та розглядає отримані 

звернення громадян в порядку 

та у строках, визначених 

Законом України «Про 

звернення громадян». 

 

Розділ «Звернення громадян» 

офіційного 

Інтернетпредставництва 

Національного банку України 

https://www.sky.bank/documents/Витяг_Інструкції%20з%

20діловодства_Порядок%20роботи%20зі%20звереннями

_17.07.2020.pdf  

 

https://bank.gov.ua/ua/contacts-details#section-

2  

9. Інформація про систему 

гарантування вкладів фізичних 

осіб в обсязі, визначеному 

нормативно-правовими актами 

Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб 

https://www.sky.bank/uk/guaranteefund  

 

 

 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКАЙ БАНК», (надалі – Банк), 

відповідно до статей 633, 634, 641, 644 Цивільного Кодексу України, оголошує 

Публічну пропозицію (оферту) на укладання Договору про комплексне банківське 

обслуговування фізичних осіб АТ «СКАЙ БАНК» (надалі – Публічна пропозиція).  

Банк приймає на себе зобов’язання перед фізичними особами – 

резидентами та нерезидентами, які приймуть (акцептують) умови Публічної 

пропозиції Банку (надалі – Клієнти), надавати банківські послуги в порядку та на 

умовах, передбачених Договором про комплексне банківське обслуговування 

https://www.sky.bank/sites/default/files/documents/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B3%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D1%96%D0%B9%20%D0%90%D0%A2%20%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%99%20%D0%91%D0%90%D0%9D%D0%9A%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96%20%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83.pdf
https://www.sky.bank/sites/default/files/documents/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B3%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D1%96%D0%B9%20%D0%90%D0%A2%20%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%99%20%D0%91%D0%90%D0%9D%D0%9A%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96%20%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83.pdf
https://www.sky.bank/sites/default/files/documents/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B3%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D1%96%D0%B9%20%D0%90%D0%A2%20%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%99%20%D0%91%D0%90%D0%9D%D0%9A%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96%20%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83.pdf
https://www.sky.bank/sites/default/files/documents/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B3%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D1%96%D0%B9%20%D0%90%D0%A2%20%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%99%20%D0%91%D0%90%D0%9D%D0%9A%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96%20%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83.pdf
https://www.sky.bank/sites/default/files/documents/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B3%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D1%96%D0%B9%20%D0%90%D0%A2%20%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%99%20%D0%91%D0%90%D0%9D%D0%9A%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96%20%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83.pdf
https://www.sky.bank/sites/default/files/documents/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B3%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D1%96%D0%B9%20%D0%90%D0%A2%20%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%99%20%D0%91%D0%90%D0%9D%D0%9A%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96%20%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83.pdf
https://www.sky.bank/sites/default/files/documents/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B3%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D1%96%D0%B9%20%D0%90%D0%A2%20%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%99%20%D0%91%D0%90%D0%9D%D0%9A%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96%20%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83.pdf
https://www.sky.bank/sites/default/files/documents/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B3%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D1%96%D0%B9%20%D0%90%D0%A2%20%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%99%20%D0%91%D0%90%D0%9D%D0%9A%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96%20%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83.pdf
https://www.sky.bank/sites/default/files/documents/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B3%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D1%96%D0%B9%20%D0%90%D0%A2%20%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%99%20%D0%91%D0%90%D0%9D%D0%9A%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96%20%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83.pdf
https://www.sky.bank/sites/default/files/documents/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B3%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D1%96%D0%B9%20%D0%90%D0%A2%20%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%99%20%D0%91%D0%90%D0%9D%D0%9A%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96%20%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83.pdf
https://www.sky.bank/sites/default/files/documents/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B3%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D1%96%D0%B9%20%D0%90%D0%A2%20%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%99%20%D0%91%D0%90%D0%9D%D0%9A%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96%20%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83.pdf
https://www.sky.bank/sites/default/files/documents/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B3%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D1%96%D0%B9%20%D0%90%D0%A2%20%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%99%20%D0%91%D0%90%D0%9D%D0%9A%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96%20%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83.pdf
https://www.sky.bank/sites/default/files/documents/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B3%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D1%96%D0%B9%20%D0%90%D0%A2%20%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%99%20%D0%91%D0%90%D0%9D%D0%9A%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96%20%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83.pdf
https://www.sky.bank/documents/Витяг_Інструкції%20з%20діловодства_Порядок%20роботи%20зі%20звереннями_17.07.2020.pdf
https://www.sky.bank/documents/Витяг_Інструкції%20з%20діловодства_Порядок%20роботи%20зі%20звереннями_17.07.2020.pdf
https://www.sky.bank/documents/Витяг_Інструкції%20з%20діловодства_Порядок%20роботи%20зі%20звереннями_17.07.2020.pdf
https://bank.gov.ua/ua/contacts-details#section-2
https://bank.gov.ua/ua/contacts-details#section-2
https://www.sky.bank/uk/guaranteefund



