
Важливо! Рекомендації щодо надання правильних реквізитів для зарахування SWIFT-переказів.

1. Для отримання платежу в ПриватБанку, відправнику необхідно приділити особливу увагу заповненню наступних
полів при створенні SWIFT-платежу:

повне найменування та адреса одержувача (включаючи поштовий індекс);
повне призначення платежу.

- Якщо відправник фізична особа, необхідно конкретизувати, кому відправляється платіж. При переказі родичу
необхідно вказати ступінь споріднення (приватний переказ братові, батькові і т.д.). 
- Якщо відправник юридична особа, необхідно конкретизувати, за що відправляється платіж (зарплата, авторський
гонорар і т. Д.). У разі відсутності обов'язкових реквізитів переказ не буде зарахований до з'ясування деталей
платежу.

2. Переказ на рахунок фізичної особи може здійснюватися за операціями неторгового характеру і не поширюється
на перекази, пов'язані з інвестиційною і підприємницькою діяльністю.

3. Для оперативного зарахування переказу настійно рекомендуємо узгоджувати з відправником валюту переказу -
вона повинна збігатися з валютою Вашої картки. У разі якщо Ви не маєте картки в тій валюті, в якій бажаєте
отримати переказ, бажано, щоб він був відправлений в доларах США (USD) або євро (EUR).

Зверніть увагу! Для зарахування переказу, за яким були неправильно зазначено реквізити, може здійснюватися
рекламаційне листування між банками, комісія за яке буде стягуватися із суми переказу. У зв'язку з чим просимо
звернути особливу увагу на правильність наданих реквізитів для отримання SWIFT-платежів. Переконайтеся, що
Ви правильно повідомили одержувачеві персональні дані! ПриватБанк рекомендує Вам дотримуватися таких форм
надання реквізитів для отримання переказів в іноземній валюті на Ваш рахунок:

Таблиця з реквізитами для карток, що відкрито в USD:

BENEFICIARY: 
Одержувач (П. І. Б. власника рахунку латиницею і

адреса)

JAKOBCHUK ANATOLIJ index 47501, Ukraine,area
Ternopilska,district Berezhanskyi,city Berezhany,street

Sichovykh Striltsiv,building 63,flat 49

ACCOUNT: 
Рахунок у банку одержувача (номер пластикової картки

чи поточного рахунку в ПриватБанку)
5168742715054262

BANK OF BENEFICIARY: 
Банк одержувача

PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001,
UKRAINE

SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X

CORRESPONDENT ACCOUNT: 
Рахунок банку одержувача в банку-кореспонденті

0011000080

INTERMEDIARY BANK: 
Банк-кореспондент

JP MORGAN CHASE BANK 
SWIFT CODE/BIC: CHASUS33

IBAN: UA343052990000026204691061008


