Відсторонення АТ «ПРАВЕКС БАНК» від участі у діяльності,
яка пов’язана з озброєнням

Шановні клієнти!
Повідомляємо Вас про те, що АТ «ПРАВЕКС БАНК» (далі – Банк) як частина
Групи Інтеза Санпаоло (далі - Група), керуючись цінностями та принципами Етичного
кодексу, впровадив внутрішню Політику Банку щодо проведення операцій у сфері
озброєння (далі – Політика), яка передбачає відсторонення Банку від участі у
діяльності, яка пов’язана з виготовленням та/або торгівлею зброєю, навіть якщо
така діяльність дозволена законодавством України.
Дія Політики поширюється на всі операції, що здійснюються за ініціативою чи на
користь клієнтів Банку – юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
Відповідно до Політики, зброя – це все обладнання, яке відповідно до технічних
умов та характеристик створене переважно для військового використання або
використання збройними силами або поліцією. Зокрема,

ядерна, біологічна, хімічна та електрична зброя;

автоматична вогнепальна зброя та відповідні боєприпаси;

зброя середнього та великого калібру, боєприпаси та відповідні боєприпаси;

бомби, торпеди, міни, ракети і реактивні снаряди;

танки та автотранспорт, створений спеціально для військового
використання;

кораблі та відповідне обладнання, створене спеціально для військового
використання;

літаки та гелікоптери та відповідне обладнання, створене спеціально для
військового використання;

порох, вибухові речовини та ракетне пальне для бойової зброї;

електронні системи або обладнання, електрооптичне та фотообладнання,
створене спеціально для військового використання

спеціальні броньовані матеріали, створені спеціально для військового
використання;

спеціальні матеріали для військової підготовки;

машини, устаткування та обладнання, створені для виробництва,
тестування та контролю за зброєю та боєприпасами;

обладнання, створене спеціально для військового використання.
В сферу застосування цієї Політики входить наступне:

запасні частини та спеціальні компоненти озброєнь, зазначених вище;

призначені для державних організацій або збройних сил чи поліції:
спортивне та мисливське озброєння та відповідні боєприпаси; патрони для промислового
використання та світлові та димоутворювальні пристрої, звичайна стрілецька зброя та
боєприпаси, зброя ближнього бою, окрім копій автоматичної та старовинної зброї або
вибухівки, яка не використовується військовими.
Згідно з нормами Політики заборонені:

Банківська діяльність (Операції) - будь-який переказ фінансових коштів (гроші,
цінні папери або надання кредиту) через Банк. Зокрема, вхідні та вихідні банківські
перекази та інші види зборів або платежів щодо купівлі або продажу зброї як на
внутрішньому ринку так і за межі країни; також операції щодо оплати посередницької
діяльності, пов’язаною зі сферою озброєнь.
Фінансування діяльності (Кредитування) - всі форми коротко-, середньо- та
довгострокового кредитування, включаючи, але не обмежуючись, спеціальні та загальні
цільові кредитні лінії, міжнародні розрахунки (аванси згідно з контрактами, рахункифактури, факторинг, портфелі вилучення інвестицій); гарантії та фінансові зобов’язання;
акредитиви, резервні акредитиви, договори оренди, участь в синдикованих позиках або
придбання акцій.
Виключення
Банківські операції та видача кредитів для виробництва та/або продажу зброї, яка
призначена для відповідних цілей та для використання Збройними силами,
спеціалізованими організаціями та поліцією України, можуть бути здійснені у виключних
випадках та за умови отримання погодження від Головного офісу Iнтеза Санпаоло. В усіх
інших випадках банківська діяльність у сфері озброєння не допускається.
Просимо з розумінням поставитися до запроваджених Банком обмежень,
пов’язаних з відмовою від озброєння.
Завжди раді бачити Вас задоволеними та сподіваємося на подальшу плідну
та мирну співпрацю!

