
 

 

Платіжні реквізити банку для переказів в іноземній валюті  

Bank instructions for currency payments  

USD  
(:59) Beneficiary / Бенефіціар account No............. (номер особового валютного рахунку/номер 

балансового рахунку)* 

name…………….   (найменування Вашого підприємства 

латинськими літерами) 
(:57) Account with Institution/ 

Банк Бенефіціара: 

 

PJSC UNIVERSAL BANK,  

KYIV, UKRAINE 

SWIFT: UNJSUAUKXXX 

(:56) Intermediary / Банк 

посередник: 

                        

DEUTSCHE BANK TRUST CO. AMERICAS,  

NEW YORK, USA 

Account number: 04452477 

SWIFT:   BKTRUS33XXX  
(:70) Details of payment / 

Призначення платежу ** 
призначення платежу згідно до Ваших контрактів, інвойсів тощо 

EUR 
(:59) Beneficiary / Бенефіціар account No............. (номер особового валютного рахунку/номер 

балансового рахунку)* 

name…………….   (найменування Вашого підприємства 

латинськими літерами) 
(:57) Account with Institution/ 

Банк Бенефіціара: 

 

PJSC UNIVERSAL BANK,  

KYIV,UKRAINE 

SWIFT: UNJSUAUKXXX 

(:56) Intermediary / Банк 

посередник: 

 

DEUTSCHE BANK AG,  

FRANKFURT, GERMANY 

SWIFT:   DEUTDEFFXXX  

(:70) Details of payment / 

Призначення платежу ** 
призначення платежу згідно до Ваших контрактів, інвойсів тощо 

CHF, GBP,PLN,CAD 
(:59) Beneficiary / Бенефіціар  

account No............. (номер особового валютного рахунку/номер 

балансового рахунку)* 

name…………….   (найменування Вашого підприємства 

латинськими літерами) 

 

(:57) Account with Institution/ 

Банк Бенефіціара: 

 

 

PJSC UNIVERSAL BANK,  

KYIV, UKRAINE 

SWIFT: UNJSUAUKXXX 

(:56) Intermediary / Банк 

посередник: 

 

DEUTSCHE BANK AG,  

FRANKFURT, GERMANY 

SWIFT:   DEUTDEFFXXX  

 

(:70) Details of payment / 

Призначення платежу ** 

 

призначення платежу згідно до Ваших контрактів, інвойсів тощо 

 
* Номер особового валютного рахунку та номер балансового рахунку вказаний у заяві-підтвердженні про відкриття поточного 

рахунку у валюті платежу. 
 

**  Згідно до українського законодавства зазначення реквізиту призначення платежу у всіх переказах в іноземній валюті є 

обов’язковим. Відсутність реквізиту може призвести до затримки у зарахуванні коштів бенефіціара до моменту його з’ясування з 

банком відправником або повернення платежу на користь відправника. / 

According to Ukrainian legislation it is mandatory to mention in all payments in foreign currency Payment Details (Narrative of payment in 

field 70 of your payment orders). Absence of these details can lead to delay in processing of payment to final beneficiary till receiving 

amending details from ordering institution or return of payment to ordering customer. 

 


