Типова форма Заяви – договору про надання овердрафту по рахунку
з використанням електронного платіжного засобу та приєднання до
Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб в
АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

Заява – договір
про надання овердрафту по рахунку з використанням електронного платіжного
засобу та приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування
фізичних осіб в АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
№__________________ від __.__.20__року
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», (надалі – «Банк»),
представлене _________________________ (офіційна назва відокремленого підрозділу
відповідно до Положення про нього), в особі ___________________________посада,
_________________________________________П.І.Б., що діє на підставі Довіреності від
«____»___________
20____
року
№_____________
,
________________________________________ (зазначити ким посвідчена для нотаріально
посвідчених довіреностей), з однієї сторони, та _________________________________(П.І.Б.),
що
зареєстрований
(зареєстрована)
за
адресою_____________________________________________________, який(яка) є дієздатною
в повному обсязі особою за законодавством України, надалі «Позичальник», з іншої сторони,
надалі «Сторони», уклали цю Заяву – договір, про наступне:
1. Предмет запитуваних послуг: надання овердрафту по рахунку з використанням
електронного платіжного засобу.
Я, (зазначається ПІБ Позичальникаа), підписанням цієї Заяви-договору (далі – Заява-договір)
на оформлення овердрафту по рахунку з використанням електронного платіжного засобу
погоджуюсь на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних
осіб в АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» №__________________ від __.__.20__ (далі
також - Договір) на нижчевикладених умовах:
2. Предмет Договору:
2.1. Банк надає Позичальнику кредит на умовах Овердрафту в розмірі _________ грн. (Сума
прописом). Кредитування Позичальника на умовах Овердрафту здійснюється через Поточний
рахунок з використанням електронного платіжного засобу. Ліміт овердрафту встановлюється
Банком протягом 30 календарних днів, перебіг яких починається з дня укладення та
підписання Сторонами цієї Заяви-договору.
2.2. Строк кредитування за цією Заявою-договором складає 12 місяців: з "__" _______ 20__ р.
по "__" _____ 20__ р. (включно). Датою остаточного повернення всіх отриманих в межах
Ліміту овердрафту сум кредиту відповідно до цієї Заяви-договору є "__" _____ 20__ р. При
настанні дати остаточного повернення кредиту Ліміт овердрафту скасовується та
заборгованість переноситься на відповідні рахунки обліку простроченої кредитної
заборгованості фізичних осіб.
В разі припинення трудових правовідносин між Позичальником та Організацією до
зазначеного вище строку – день припинення трудових правовідносин (незалежно від причин
такого припинення), в залежності від того, яка з останніх двох подій виникла першою.
2.3. Кредит надається на споживчі цілі.
2.4. За користування кредитом на умовах Овердрафту встановлюється Процентна ставка у
розмірі ______________(сума прописом) % річних. Тип процентної ставки за користування
Кредитом – фіксована.
Процентна ставка за користування простроченим овердрафтом встановлюється у розмірі
______________(сума прописом) % річних. Тип процентної ставки за користування
простроченим овердрафтом – фіксована.
2.5. До укладення цієї Заяви-договору Позичальник стверджує, що умови кредитування,
закріплені цією Заявою-договором, були попередньо йому повідомлені Банком в письмовій
формі відповідно до Закону України «Про споживче кредитування», а також підтверджує
ознайомлення з інформацією про істотні характеристики послуги з надання споживчого
кредиту (без застави), передбаченої Додатком 1 до Положення про інформаційне
Банк _____________

Клієнт _____________
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забезпечення банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг, затвердженого
постановою Правління Національного банку України від 28.11.2019 № 141, на веб-сайті Банку
https://www.pinbank.ua/ . Підписання Позичальником цього Договору є свідченням про його
згоду на прийняття всіх умов Заяви-договору в процесі здійснення Банком його кредитування.
2.6. Підписанням цієї Заяви-договору Позичальник, як суб’єкт Персональних даних,
добровільно надає Банку право та свою письмову згоду на доступ до його Персональних
даних третіх осіб та використання, поширення (передачу) третім особам Персональних даних
та/або іншу інформацію, яка стала відомою Банку в процесі встановлення правовідносин з
Позичальником, у випадках, передбачених цим Договором. Згода Позичальника на обробку
Персональних даних не вимагає здійснення повідомлення про передачу Персональних даних
третім особам згідно ст.21 Закону України «Про захист персональних даних». Строк зберігання
Персональних даних визначається чинним законодавством. Позичальник підтверджує, що
йому повідомлені та зрозумілі всі права як суб’єкта персональних даних, визначені ст.8.
зазначеного закону.
2.7. Сторони домовились, що підписанням цього Договору Позичальник надав згоду Банку на
отримання від Банку у будь-який доступний спосіб (шляхом надсилання Позичальнику СМС повідомлень, листів, здійснення телефонного дзвінка з Контактного центру Банку, тощо)
інформації щодо діючих і нових банківських послугах та умов їх отримання, рекламних акціях,
які проводяться Банком, тощо.
2.8. Питання, не передбачені цією Заявою-договором, регулюються чинним законодавством
України.
2.9. Банк і Позичальник звільняються від майнової відповідальності за невиконання або
неналежне виконання зобов'язань, якщо воно викликано обставинами непереборної сили
(форс-мажорними обставинами), тобто надзвичайними і невідворотними обставинами, у тому
числі стихійними явищами, війною, воєнними діями, воєнними або збройними конфліктами та
їх наслідками, воєнними маневрами, актами органів державної влади, впровадженням
карантину, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил, правил і норм,
встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам.
2.10. При виникненні форс-мажорних обставин Банк та/або Позичальник повинні
проінформувати один одного протягом 2 (двох) календарних днів у будь-який доступний
спосіб. Інформація повинна містити дані про характер обставин, а також причинний зв'язок
між такими обставинами та невиконанням Банком або Позичальником своїх зобов'язань за
цією Заявою-договором.
2.11. Доказом настання вказаних форс-мажорних обставин та їх тривалості є письмові
підтвердження Торгово - промислової палати України або іншого уповноваженого на те органу
про початок форс-мажорних обставин.
2.12. Підписанням цієї Заяви-договору, Позичальник підтверджує, що він ознайомлений та
погоджується з Тарифами Банку, які діяли на день укладання цієї Заяви – договору та
зобов’язується своєчасно та в повному обсязі оплачувати послуги Банку згідно нових Тарифів,
що були доведені до відома Клієнта згідно з Публічною пропозицією.
2.13. Тарифи, які були змінені Банком після підписання Заяви-договору, та строк їх
введення в дію доводяться до відома Вкладника не пізніше як за 15 (п’ятнадцять)
календарних днів до їх введення у дію шляхом розміщення відповідного оголошення на
офіційному сайті Банку https://www.pinbank.ua та/або в доступному для клієнтів місці в
Банку/Відділенні Банку відповідного оголошення.
2.14. Позичальник не звільняється від оплати послуг Банка за новими Тарифами у разі,
якщо він не ознайомився або не мав змоги ознайомитись з новими Тарифами, які були змінені
Банком, при умові належного виконання Банком зазначеного вище пункту даної Публічної
пропозиції.
2.15. Позичальник має право протягом чотирнадцяти календарних днів з дня укладення цього
Договору достроково в односторонньому поряду відмовитися від цієї Заяви-договору без
пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Про намір відмовитися
Банк _____________

Клієнт _____________
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від Договору Позичальник повідомляє Банк у письмовій формі (у паперовому вигляді або у
вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами визначеними Законом України
«Про електронні документи та електронний документообіг» ). Протягом семи календарних
днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору Позичальник
зобов'язаний повернути Банку грошові кошти, одержані згідно з цією Заявою-договором, та
сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою,
встановленою Заявою-договором..
2.16. З метою врегулювання спірних питань між Сторонами, а також для оперативного
вирішення питань та отримання необхідної інформації, Позичальник може звернутись до
Банку будь-яким зручним йому способом, а саме: електронним листом за адресою, що
зазначена на Офіційному сайті Банку, за посиланням: https://www.pinbank.ua/probank/citizens_appeal/; листом на адресу місцезнаходження Банку; на відділення Банку; за
телефоном служби підтримки Банку: 0 800 50 70 80; +38 (044)363 02 23; іншим способом.
2.17. Банк не вимагає від Позичальника придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку
або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову укладення Заяви-договору.
2.18. Банк надає відповіді на звернення Позичальника у порядку та строки, що визначені в
Законі України «Про звернення громадян».
2.19. У випадку неможливості врегулювання спірних питань, Позичальник має право
звернутись до Національного банку України (перелік контактних даних розміщено в розділі
«Захист прав споживачів», «Звернення громадян на офіційній сторінці Національного банку
України: http://bank.gov.ua/) або до органів судової влади у порядку, що визначений чинним
законодавством України.
2.20. Всі спори між Сторонами вирішуються шляхом проведення переговорів. У разі не
досягнення Сторонами згоди щодо спірного питання протягом 14 календарних днів – спір
підлягає вирішенню в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.
2.21. Шляхом підписання цього Кредитного договору Позичальник підтверджує, що він перед
укладенням цієї Заяви-договоруотримав від Банку інформацію, яка надається споживачу до
укладення договору про споживчий кредит, визначену ст. 9 Закону України «Про споживче
кредитування» з урахуванням Додатку 1 до цього закону та його підпис, зокрема на цьому
Договорі є письмовим підтвердженням ознайомлення та отримання інформації, передбаченої
вимогами ст. 9 Закону України «Про споживче кредитування» з урахуванням Додатку 1 до
цього закону та ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг» та ознайомлення з інформацією про істотні характеристики послуги
з надання споживчого кредиту (без застави), передбаченої Додатком 1 до Положення про
інформаційне забезпечення банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг,
затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28.11.2019 № 141, на
веб-сайті Банку.
2.22. Ця Заява-договір складений українською мовою у двох оригінальних примірниках, що
мають однакову юридичну силу: один - для Банку, другий - для Позичальника.
2.23. Шляхом підписання цього Договору Позичальник підтверджує, що він отримав від Банку
1 (один) оригінальний примірник цієї Заяви-договору невідкладно після підписання Сторонами
Заяви-договору .
3. Реквізити та підписи сторін:
Банк:
Клієнт:
АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
Паспорт громадянина України серії ___ №
Місцезнаходження: 01135, м. Київ, площа ___________, виданий ___________________
Перемоги 1,
в
м.
_______________,
Банківські реквізити:
___.___._____________ року. (у разі надання
к/р UA813000010000032009109801026 в ГУ паспорта громадянина України у формі ІDНБУ по м. Києву та Київській області
картки, необхідно додатково вказати наступні
Банк _____________

Клієнт _____________
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Код Банку: 300506
Ідентифікаційний код юридичної особи:
26410155
Телефон: 0-800-50-70-80; +38 (044) 363-0223
Веб-сайт Банку: https://www.pinbank.ua/
Начальник Відділення № ____ в м.
___________________
АТ
«ПЕРШИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
БАНК»
/
(посада
уповноваженого на підписання працівника
Банку)
__.__._______________ /(ПІБ уповноваженого
на підписання працівника Банку)

дані: Документ №________, запис №_______,
дата видачі___, орган, що видав________)

М.П.

_____________________/__.___.
_____________/(ПІБ позичальника)

Зареєстроване
місце
проживання:
м.
___________, вул. _________________, буд.
______,
кв.
___
(адреса
реєстрації)
Реєстраційний
номер
облікової
картки
платника податків за даними Державного
реєстру фізичних осіб – платників податків
____________________________

Позичальник _____________ ________________ ______________________ підтверджує, що
примірник Заяви – договору про надання овердрафту по рахунку з використанням
електронного платіжного засобу в АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» №__/_____/___-___
від ___.___.20____ року, отриманий від Банку особисто.
____________ ________. _____________ (підпис позичальника та дата отримання)
Заява - договір підписана в присутності відповідального працівника Банку – начальника
Відділення № ___ в м. _________________________ АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
особисто.
_____________________ / __.___. _________/

Банк _____________

Клієнт _____________
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