
  Постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року №89 «Про 

затвердження нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку» 

внесено зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого 

постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року №280 (далі – План 

рахунків), відповідно до яких змінюються балансові рахунки, операції за якими здійснюються з 

використанням платіжних карток, з 2605, 2655 на 2600, 2650. 

 У зв’язку зі зміною Плану рахунків, рахунки з використанням платіжних карток 2605 або 

2655, будуть закриті. У випадку, якщо до Вашого поточного рахунку була випущена корпоративна 

картка, то вона втратить свою чинність з дати закриття рахунку 2605/ 2655. 

 Процес закриття рахунків клієнтам розпочинається 17 грудня 2018. 

   Замість рахунків 2605/ 2655 Вам будуть відкриті відповідні рахунки 2600/ 2650. Нові рахунки 

2600/ 2650 будуть відкриті для клієнтів централізовано, починаючи з 14 грудня 2018р. Залишок 

коштів, що обліковувався на рахунках 2605/ 2655, буде перенесено на відповідні нові рахунки 

2600/ 2650. Для отримання номеру поточного рахунку, просимо Вас звернутись до Відділення 

Банку. 

 Якщо Ви вже маєте поточний рахунок 2600 або 2650 та не бажаєте відкривати новий, 

просимо Вас звернутись до працівника Відділення в термін до 7 грудня 2018р. та надати Заяву на 

закриття рахунку 2605/ 2655. 

Звертаємо Вашу увагу на те, що централізоване закриття рахунків 2605/ 2655, відкриття 

відповідних рахунків 2600/ 2650 та перевипуск корпоративної картки (у разі її випуску до рахунку 

2605/ 2655) до нового рахунку 2600/2650, здійснюється Банком безкоштовно. 

Крім того, відповідно до п. 1.14. постанови Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі 

змінами та доповненнями), банк зобов’язаний надіслати повідомлення до відповідного 

контролюючого органу про відкриття або закриття рахунку клієнта – платника податків та 

проводити видаткові операції за рахунком такого клієнта в порядку, визначеному статтею 

69  глави 6 розділу ІІ Податкового кодексу України. 

Для уникнення випадків неможливості користування новими рахунками з причини відмови 

контролюючого органу у взятті таких рахунків на облік, просимо завчасно перевірити відповідність 

наявних в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» даних щодо контролюючого органу, в якому Ви обліковуєтесь як 

платник податків, фактичним даним. 

 


