
 
 

 
Сторінка 1 з 2 

Відносно дотримання ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» принципів Групи Інтеза Санпаоло щодо 

Політики неозброєності 

 

Шановні клієнти! 

 

 

Повідомляємо Вас, що позиція ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (далі - Банк), як частина Групи Інтеза 

Санпаоло (далі – Група) полягає у повному дотриманні принципів Групи, які відхиляють війну, як 

засіб вирішення міжнародних суперечок. 

Внаслідок цього, Банк, згідно з цінностями та принципами, відображеними у Етичному Кодексі, 

впровадив внутрішню «Політику неозброєності» (далі – Політика), яка в межах операцій Банку 

та Групи у секторі зброї, передбачає відсторонення Банку від участі у діяльності з 

фінансування та виконання трансакцій стосовно торгівлі та виробництва зброї та систем 

зброї, навіть якщо це дозволено законом.  

Відповідно до цінностей та принципів, відображених у Етичному Кодексі Банку, метою цієї 

політики є встановлення обмежень, направлених на недопущення участі Банку в діяльності з 

фінансування та здійснення трансакцій, що мають відношення до виробництва/торгівлі зброєю та 

військовим спорядженням.  

Політика поширює свій безпосередній вплив на всі нові операції, що здійснюються за 

ініціативою чи на користь клієнтів банку – юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 

 

Під зброєю та військовим спорядженням відповідно до норм Політики треба розуміти усе 

обладнання, яке через свої характеристики або ознаки, технічну конструкцію або дизайн має 

вважатися створеним для основного використання у військових або озброєних силах чи у поліції. 

Тільки в експортній діяльності, до зброї та військового спорядження також належать запчастини 

та певні компоненти зброї, яка вказана нижче. Зокрема: 

 

1. ядерна, біологічна та хімічна зброя; 

2. автоматична вогнепальна зброя та відповідне спорядження; 

3. зброя середнього та великого калібру, боєприпаси та відповідне спорядження; 

4. бомби, торпеди, міни, ракети і реактивні снаряди; 

5. танки та автотранспорт, створений спеціально для військового використання; 

6. кораблі та відповідне обладнання, створене спеціально для військового використання; 

7. літаки та гелікоптери та відповідне  обладнання, створене спеціально для  військового 

використання; 

8. порох, вибухові речовини та ракетне  пальне для бойової зброї; 

9. електронні системи або обладнання, електрооптичне та фото-обладнання, створені спеціально 

для військового використання; 

10. спеціальні броньовані матеріали, створені спеціально для військового використання; 

11. спеціальні матеріали для військових  тренувань; 

12. машини, устаткування та обладнання, створені для виробництва, тестування та контролю зброї 

та спорядження; 

13. обладнання, створене спеціально для військового використання. 

 

Згідно з нормами Політики заборонені: 
 всі кредити, що направлені на торгівлю – внутрішню чи міжнародну – та виготовлення зброї та 

військового спорядження. 

Фінансування включає, але не обмежується всіма формами прямого і опосередкованого 

позичання, коротко і середньо/довго строкового кредитування, включаючи всі види кредитних 

ліній, торгового фінансування (авансів за контрактами, рахунків-фактур, векселів та факторингу), 
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гарантій, акредитивів, резервних акредитивів, фінансового лізингу, участі у синдикованих 

кредитах, капітальних інвестиціях, розміщенні цінних паперів і т. ін.; 

 
 відкриття рахунків: 
• у національній та іноземній валютах новим клієнтам та існуючим клієнтам, діяльність яких пов’язана 

із виробництвом, експортом, імпортом, торгівлею або дослідженням і розробкою зброї (або 
експортом компонентів зброї); 

 
 всі операції (трансакції), що пов‘язані з імпортом, експортом чи транзитом зброї та військового 

спорядження.  

Під трансакціями у розумінні Політики вважаються трансакції, ініційовані клієнтами або на їх 

користь, у тому числі операції з їх власними фондами та/або використання всіх інструментів і 

каналів, доступних через Банк. А саме вхідні та вихідні платежі та інші платіжні інструменти, що 

стосуються трансакцій з придбання або продажу зброї та спорідненого обладнання, як на 

внутрішньому ринку, так і стосовно імпорту та експорту до/з третіх країн. У цьому випадку 

включаються також всі трансакції стосовно посередницької діяльності у торгівлі зброєю; 

 
 будь-яка банківська діяльність, що пов‘язана з дослідженням та/чи виготовленням та/чи 

торгівлею сумнівною зброєю та/чи такою, що заборонена міжнародними угодами, а саме: 
ядерною, біологічною та хімічною зброєю, а також касетними та подібними бомбами, зброєю, що 
містить збіднений уран, протипіхотні міни. 

 

Зважаючи на складну політичну ситуацію, що склалася станом на сьогоднішній день в Україні та у 

світлі подій, що відбуваються в країні, просимо з розумінням поставитися до запроваджених 

Банком обмежувальних норм щодо принципу неозброєності. 

Завжди раді бачити Вас задоволеними в приміщеннях нашого Банку та сподіваємося на подальшу 

плідну та мирну співпрацю! 
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