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Накопичувальна система знижок для експортерів

ПЕРЕСИЛАТИ ЗА КОРДОН СТАЄ ВИГІДНІШЕ!

НАКОПИЧУВАЛЬНА СИСТЕМА ЗНИЖОК БЕЗ УКЛАДЕННЯ 
ДОГОВОРУ

Для постійних клієнтів, які експортують товари через Укрпошту, ми запровадили гнучку 

систему знижок. Чим більша місячна сума відправлень, тим більшу знижку ви отримуєте. 

Накопичувальна система діє при укладенні договору або без укладеного договору. 

Заощаджуйте кошти, використовуючи особистий кабінет або систему API.

Якщо ви ще не зареєстровані в особистому кабінеті, долучайтеся до успішних експортерів, які 

уже оцінили переваги оформлення відправлень в онлайн-режимі.

Фізичні та юридичні особи при реєстрації в особистому кабінеті автоматично отримують 

welcome-знижку 3% на всі посилки та дрібні пакети. Термін дії пропозиції — з 01.01.2023 до 

31.12.2023 р

ДОДАТКОВА ЗНИЖКА

Клієнти, які користуються особистим кабінетом, можуть отримати додаткову знижку на дрібні 

пакети. Розмір додаткової знижки залежить від місячного обсягу відправлень. Додаткова 

знижка автоматично додається до фіксованої знижки 3%. Термін дії пропозиції — з 01.01.2023 

до 31.12.2023 р

Додаткова знижка нараховується у випадку, якщо загальна сума відправлень за попередній місяць відповідає умовам, які 
вказані у таблиці. Загальна місячна сума вартості відправлень у таблиці вказана без врахування будь-яких знижок та не 
включає ПДВ.
Додаткова знижка починає діяти кожного 6-го числа місяця. Термін дії додаткової знижки — 1 місяць.

Оформлюйте відправлення 
в особистому кабінеті
легко та швидко

в одному з 
автоматизованих відділень

та заощаджуйте

Відправляйте Отримуйте знижку

ЗАГАЛЬНА МІСЯЧНА СУМА ВІДПРАВЛЕНЬ

«ДРІБНИЙ ПАКЕТ» (БЕЗ ПДВ)

РОЗМІР ДОДАТКОВОЇ

ЗНИЖКИ

ЗАГАЛЬНИЙ РОЗМІР ЗНИЖКИ

НА «ДРІБНІ ПАКЕТИ»

ПОНАД 8 000 ДО 15 000 ГРН ВКЛЮЧНО 3% 3%+3%=6%

3%+5%=8%

3%+8%=11%

3%+10%=13%

5%

8%

10%

ПОНАД 15 000 ДО 60 000 ГРН ВКЛЮЧНО

ПОНАД 60 000 ДО 130 000 ГРН ВКЛЮЧНО

ПОНАД 130 000 ГРН



НАКОПИЧУВАЛЬНА СИСТЕМА ЗНИЖОК ЗА УМОВИ УКЛАДЕННЯ 
ДОГОВОРУ

ДОДАТКОВА ЗНИЖКА

Юридичні особи можуть підписати з АТ «Укрпошта» договір співпраці. Такі корпоративні 

клієнти при реєстрації в особистому кабінеті або використанні системи API автоматично 

отримують welcome-знижку 5% на всі посилки та дрібні пакети. Термін дії пропозиції — 

з 01.01.2023 до 31.12.2023 р

Клієнти, які користуються особистим кабінетом чи системою API, можуть отримати додаткову 

знижку на дрібні пакети. Розмір додаткової знижки залежить від квартального обсягу 

відправлень. Додаткова знижка автоматично додається до фіксованої знижки 5%, її призначає 

регіональний менеджер. Термін дії пропозиції — з 01.01.2023 до 31.12.2023 р

НАКОПИЧУВАЛЬНА СИСТЕМА БЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ОСОБИСТОГО 
КАБІНЕТУ/API

Юридичні особи, які підписали з АТ «Укрпошта» договір, але не використовують особистий 

кабінет або API, також можуть оформити квартальну знижку. Розмір квартальної знижки 

розраховується в кожному конкретному випадку. За детальною інформацією звертайтеся до 

регіонального менеджера. Термін дії пропозиції — з 01.01.2023 до 31.12.2023 р

Експортуйте та заощаджуйте з Укрпоштою!

Додаткова знижка нараховується у випадку, якщо загальна сума відправлень за попередній квартал відповідає умовам, які 
вказані у таблиці. Загальна квартальна сума вартості відправлень у таблиці вказана без врахування будь-яких знижок та не 
включає ПДВ.
Додаткова знижка починає діяти 1-го числа нового кварталу. Термін дії додаткової знижки — 1 квартал.

ЗАГАЛЬНА КВАРТАЛЬНА СУМА

ВІДПРАВЛЕНЬ «ДРІБНИЙ ПАКЕТ» (БЕЗ ПДВ)

РОЗМІР ДОДАТКОВОЇ

ЗНИЖКИ

ЗАГАЛЬНИЙ РОЗМІР ЗНИЖКИ

НА «ДРІБНІ ПАКЕТИ»

ПОНАД 25 000 ДО 45 000 ГРН ВКЛЮЧНО 3% 5%+3%=8%

5%+5%=10%

5%+8%=13%

5%+10%=15%

5%

8%

10%

ПОНАД 45 000 ДО 200 000 ГРН ВКЛЮЧНО

ПОНАД 200 000 ДО 450 000 ГРН ВКЛЮЧНО

ПОНАД 450 000 ГРН


