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
Загальні відомості про Позичальника:
Прізвище,
ім’я,
по
батькові
РНОКПП або номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина
України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття
РНОКПП, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття
РНОКПП в електронному безконтактному носії
Документ, що посвідчує Назва: _ Паспорт _ Посвідка на ПП _ ID-картка __Інше
особу:
Серія
№
Орган,
що Дата видачі:
Термін дії: (у
видав:
разі
наявності)
Резидентність:

___резидент України
__ нерезидент України
громадянство ______________
про Дата народження «__»___________20__р.

Відомості
Позичальника:
Для
резидентів:
адреса реєстрації місця
проживання/місця
перебування
Для нерезидентів:
Адреса
тимчасового
перебування
на
території України
Фактична адреса: місця
проживання/місця
перебування

Поштовий індекс:_____________
Країна_________________
Регіон (область), район ________________
Місто/село__________________
Вулиця/провулок _____________________
Номер будинку (будівлі/корпусу) _____________
Номер квартири _____________

__ співпадає з місцем реєстрації
Поштовий
індекс___________
Країна________Регіон
(область),район______________________,
Місто/село________________,
Вулиця/провулок_________________, Номер будинку (будівлі,
корпусу)__________Номер квартири_________
Контактні
дані Домашній телефон_________________
Позичальника
Робочий телефон __________________
(телефон/електронна
Електронна адреса:_________________
адреса):
ПІБ контактної особи Позичальника (за наявності)_____________
Телефон________________________
Відомості про місце Місце роботи (назва) :____________
роботи Позичальника:
Посада_____________
Ідентифікаційний код юридичної особи:______________
Стаж за останнім місцем роботи______________
Предмет запитуваних послуг: надання овердрафту по рахунку з використанням
електронного платіжного засобу.
Я, (зазначається ПІБ Позичальника)___________________, підписанням цієї Заяви-договору
(далі – Заява-договір) на оформлення овердрафту по рахунку з використанням електронного
платіжного засобу погоджуюсь на приєднання до Договору комплексного банківського
Банк _____________

Клієнт _____________
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обслуговування фізичних осіб в АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» №__________________
від __.__.20__ (далі також - Договір) на нижчевикладених умовах:
2. Предмет Заяви - 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 на умовах Овердрафту 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.
За користування несанкціонованим овердрафтом Позичальник додатково сплачує
______________(сума прописом) % річних. Тип додаткової процентної ставки за користування
несанкціонованим овердрафтом – фіксований.
Зміна процентної ставки без згоди Позичальника не допускається. Умови та порядок зміни
процентної ставки за згодою Позичальника визначені в п.3.9 цієї Заяви – договору.
3. Умови кредитування
3.1. Кредит на умовах Овердрафту надається Банком Позичальнику шляхом встановлення
Ліміту овердрафту на його Поточний рахунок з використанням електронного платіжного засобу.
Сплата комісійних винагород за розрахунково-касове обслуговування поточного рахунку згідно
діючих Тарифів Банку з якими Позичальник може ознайомитися за посиланням
https://www.pinbank.ua/poslugi-dlya-naselennya/platezhi-ta-tarifi/.
3.2. Кредит на умовах Овердрафту погашається при надходженні коштів на Поточний рахунок
з використанням електронного платіжного засобу. У випадку погашення заборгованості за
отриманим кредитом на умовах Овердрафту або її частини до настання дати остаточного
повернення кредиту на умовах Овердрафту, Позичальник має право отримувати кредит в межах
Ліміту овердрафту та на умовах, передбачених цією Заявою -договором.
3.3. Орієнтовна реальна річна процентна ставка за користування Кредитом на умовах
Овердрафту на дату укладення цієї Заяви - договору складає _____,______ % (сума прописом)
процентів.
Орієнтовна загальна вартість Кредиту на умовах Овердрафту на дату укладення цієї Заяви договору складає – ________________,___ (_________________________) гривень ____
копійки (йок).
3.4. Нарахування процентів за користування Кредитом за цією Заявою - договором здійснюється
на суму фактичного щоденного залишку заборгованості за отриманими коштами. При
розрахунку процентів використовується метод «факт/факт», виходячи із фактичної кількості
днів у місяці та у році.
3.5. До число місяць рік року (включно) погасити заборгованість в розмірі фактичного залишку
за кредитом, причому число місяць рік року вважається граничним терміном виконання
зобов’язань по поверненню кредитних коштів.
Наступний календарний день, що слідує за днем, який є граничним терміном виконання
зобов’язань по поверненню частини кредиту, встановлений в цьому пункті Заяви - договору,
Банк _____________

Клієнт _____________
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вважається днем початку періоду прострочення по поверненню кредитних коштів з наслідками,
передбаченими законодавством України, Договором.
3.6. В разі дострокового закриття Ліміту овердрафту проценти сплачуються одночасно з
погашенням Кредиту.
3.7. Сплата процентів за користування Овердрафтом здійснюється за рахунок грошових
надходжень на Поточний рахунок з використанням електронного платіжного засобу.
Граничним терміном виконання зобов’язань по сплаті процентів є 10-те числа місяця,
наступного за місяцем, в якому виникла заборгованість за Овердрафтом. Наступний
календарний день, що слідує за днем, який є граничним терміном виконання зобов’язань по
сплаті процентів вважається днем початку періоду прострочення сплати процентів з наслідками,
передбаченими законодавством України, Договором.
3.8. У випадку, якщо Банком застосована до Позичальника неустойка у вигляді пені, остання
підлягає обчисленню в період з дати виникнення обставин, що є підставою для застосування
пені, до дати припинення цих обставин включно у розмірі, що визначений Заявою - договором,
та сплачується Позичальником на рахунок, номер якого повідомляється Банком Позичальнику.
3.9. Сторони погоджуються з тим, що Банк має право ініціювати зміну розміру процентів за
користування Кредитом під час дії цієї Заяви - договору у разі: зміни розміру облікової та/ або
ломбардної ставки та/ або ставки рефінансування Національного банку України; зміни
розрахункової вартості придбання Банком кредитних ресурсів; зміни рівня інфляції; зміни
процентних ставок на кредитному ринку України, внаслідок прийняття компетентними
державними органами України рішень, що безпосередньо впливають на стан кредитного ринку
України. Процентна ставка при настанні вищевказаних обставин може збільшуватись наступним
чином.
3.9.1. Ініціювання перегляду процентної ставки може здійснюватися Банком протягом строку дії
цієї Заяви - договору до моменту повного виконання Позичальником зобов’язань за цією Заявою
- договором. В такому разі Банк направляє Позичальнику, відповідне повідомлення з
зазначенням нової процентної ставки, а також причин, з якими Банк пов’язує необхідність зміни
процентів за користування Кредитом на умовах Овердрафту, та пропозицію укласти договір про
внесення змін до цієї Заяви - договору.
3.9.2. У разі, якщо запропонований Банком розмір процентів за користування Кредитом
задовольнить Позичальника, Сторони укладають та підписують договір про внесення змін до
цієї Заяви - договору про зміну процентної ставки за користування Кредитом на умовах
Овердрафту.
3.9.3. У разі якщо Позичальник відмовився від пропозиції Банку, що пов’язана зі зміною
процентної ставки за користування Кредитом на умовах Овердрафту, шляхом укладення з
Банком відповідних договорів про внесення змін до цієї Заяви-договору, або залишить таку
пропозицію Банку без розгляду та письмової відповіді протягом 10 (десяти) календарних днів з
моменту надіслання пропозиції Банком Позичальнику, датою погашення Кредиту є 30-й
календарний день з дати відправлення Банком повідомлення Позичальнику про намір змінити
розмір % (процентів) за користування кредитом на умовах Овердрафту. При цьому Сторони
погоджуються, що Позичальник зобов’язується повернути Кредит на умовах Овердрафту,
сплатити нараховані, але несплачені проценти за користування Кредитом на умовах
Овердрафту, а також виконати інші грошові зобов’язання відповідно до цієї Заяви - договору у
повному обсязі.
3.10. У разі припинення Банком кредитування на умовах Овердрафту відповідно до п. 4.3.4 цієї
Заяви -договору поновлення кредитування можливе після повного погашення заборгованості
перед Банком за цією Заявою - договором та усунення обставин, які призвели до припинення
кредитування, на підставі письмового звернення Позичальника за узгодженням з Банком.
3.11. З метою забезпечення належного та своєчасного виконання зобов’язань Позичальником
за цією Заявою - договором останній доручає Банку згідно із ст. 26 Закону України «Про платіжні
системи та переказ коштів в Україні» здійснювати договірне списання коштів у національній
валюті з Поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (або з будь-яких
Банк _____________
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інших поточних рахунків Позичальника, відкритих у АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» або
тих, що будуть відкриті у майбутньому), що становлять суму Кредиту, процентів за користування
ним, процентів, нарахованих відповідно до ст. 625 ЦК України, комісійних винагород за видачу
коштів та інших видів обслуговування згідно з тарифами Банку відповідно до цієї Заяви договору, сум Несанкціонованого овердрафту, неустойки та збитків, а також інших грошових
зобов’язань Позичальника перед Банком, передбачених цією Заявою - договором, за умови
настання терміну погашення суми заборгованості за цією Заявою - договором, та/або у
випадках, коли виникає в Банку право вимагати дострокового погашення Кредиту та щоразу
при надходженні коштів на Поточний рахунок з використання електронного платіжного засобу,
та списані кошти спрямовувати на погашення заборгованості за цією Заявою - договором та/або
у випадках, коли виникає в Банку право вимагати дострокового погашення Кредиту та щоразу
при надходженні коштів на Поточний рахунок з використанням електронного платіжного засобу
(або будь-які інші поточні рахунки Позичальника, відкриті у АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
БАНК»), та списані кошти спрямовувати на погашення заборгованості за цією Заявою договором. У разі відсутності або недостатності коштів на Поточному рахунку з використанням
електронного платіжного засобу Позичальника для виконання зобов’язань Позичальника за
цією Заявою -договором Позичальник доручає Банку відповідно до ст. 26 Закону України «Про
платіжні системи та переказ коштів в Україні» здійснити договірне списання коштів з поточних
рахунків Клієнта в іноземній валюті в сумі еквівалентній сумі заборгованості Позичальника за
Кредитом, процентами за користування ним, процентами, нарахованими відповідно до ст. 625
ЦК України, пені, штрафу, збитків, комісійної винагороди Банку, за умови настання строків
виконання вказаних грошових зобов’язань, передбачених цим пунктом Заяви - договору та/або
у випадках, коли виникає право Банку вимагати від Позичальника дострокового погашення
Кредиту та списати комісійну винагороду за тарифами Банку за здійснення операції продажу
іноземної валюти по курсу Банку на день списання, та здійснити продаж іноземної валюти по
курсу Банку на день здійснення операції. Кошти отримані в результаті здійснення операції з
продажу іноземної валюти, за мінусом комісійної винагороди за здійснення операції, яку
Позичальник доручає утримати Банку з коштів, отриманих від продажу, зарахувати на Поточний
рахунок з використанням електронного платіжного засобу з подальшим спрямуванням
зазначених коштів на погашення заборгованості за Кредитом, нарахованими процентами за
користування Кредитом на умовах Овердрафту, процентами, нарахованими відповідно до ст.
625 ЦК України, пенею, штрафами, комісійною винагородою Банку, Несанкціонованим
овердрафтом тощо на відповідні рахунки обліку такої заборгованості.
3.12. При надходженні від Позичальника коштів у рахунок погашення заборгованості за цією
Заявою - договором, погашення заборгованості Позичальника здійснюється у наступній
черговості:
 у першу чергу – прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за
користування кредитом;
 у другу чергу –сума кредиту та проценти за користування кредитом;
 у третю чергу – неустойка та інші платежі відповідно до договору про споживчий кредит.
Задоволення вимог кожної наступної черги здійснюється після повної сплати Позичальником
суми заборгованості за попередньою чергою.
При надходженні коштів в рахунок виконання Позичальником зобов’язань за цією Заявою договором з зазначенням в розрахунковому документі призначення платежу, що не відповідає
черговості погашення заборгованості, визначеній цим пунктом, Банк має право направляти такі
кошти на погашення заборгованості згідно з черговістю, визначеною цим пунктом.
З підписанням цієї Заяви - договору, у відповідності до чинного законодавства України,
Позичальник надає Банку право самостійно приймати рішення щодо зміни черговості погашення
заборгованості та зараховувати кошти, які списуються Банком шляхом договірного списання
або направлені Позичальником на погашення заборгованості Позичальника за цією Заявою договором. Банк інформує Позичальника у письмовій формі на його запит про застосовану
черговість погашення кредитної заборгованості.
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3.13. Позичальник підтверджує, що на дату укладення цієї Заяви – договору попередньо
ознайомлений Банком в письмовій формі з умовами та правилами надання споживчого кредиту,
в тому числі вартістю споживчого кредиту, його особливостями, перевагами та недоліками,
інформацією про загальну вартість споживчого кредиту з урахуванням реальної процентної
ставки та загальними витратами за споживчим кредитом, а також будь-якою іншою
інформацією, надання якої вимагає чинне законодавство України, в тому числі нормативноправові акти Національного банку України і тому такі умови та правила є йому зрозумілими та
такими, що не потребують додаткового тлумачення і приймаються при отриманні послуги за
цією Заявою – договором. Розрахунок орієнтовної сукупної вартості споживчого кредиту та
реальної процентної ставки та Паспорт споживчого кредиту викладені в Додатку 1 до цієї Заяви
– договору та надані Позичальнику в день укладення цієї Заяви – договору.
Позичальник підтверджує, що проінформований Банком про можливість додаткового отримання
вищевказаної інформації про умови споживчого кредитування на веб-сайті Банку
https://www.pinbank.ua/.
3.14. Цей кредит забезпечується неустойкою, вид та розмір якої визначені в п. 5.3 Заяви договору.
3.15. Сторони встановлюють, що зобов’язання Банку з надання Кредиту за цією Заявою договором не є безвідкличним. Банк має безумовне право без попереднього повідомлення
Позичальника в односторонньому порядку відмовитися від надання кредиту.
3.16. 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.
3.17. Позичальник надає Банку згоду на розкриття Банком третім особам інформації щодо
діяльності та фінансового стану Позичальника, яка стала відомою Банку у процесі
обслуговування Позичальника та є банківською таємницею та умов цієї Заяви - договору в
обсязі, необхідному для захисту інтересів Банку та стягнення заборгованості, а також в обсязі,
необхідному для відступлення майнових прав за цим Договором на користь інших осіб, а також
на передачу інформації до бюро кредитних історій, що зазначені в Договорі. Розкриття Банком
інформації, що становить банківську таємницю, відповідно до цього пункту Договору, може бути
здійснено на користь будь-яких осіб, в тому числі, але не виключно, правоохоронних органів, а
також юридичних та/або фізичних осіб, що надаватимуть послуги Банку, пов’язані з
поверненням простроченої заборгованості за цією Заявою - договором. Позичальник також
надає Банку згоду на розкриття Банком інформації, що становить банківську таємницю, на запит
будь-яких державних органів/приватних виконавців. Також Позичальник надає згоду Банку на
розкриття банківської таємниці/персональних даних у випадках та обсягах, необхідних для
проведення перевірок діяльності Банку з боку аудиторських організацій або уповноважених
державних органів, а також на запити рейтингових агенцій відповідно до укладених з ними
договорів та уповноважених органів управління.
4. Права та обов’язки сторін
4.1. Банк зобов'язується:
4.1.1. З урахуванням умов, встановлених положеннями цієї Заяви - договору, надати Кредит
шляхом дебетування Поточного рахунку Позичальника в межах встановленого Ліміту
овердрафту для здійснення операцій з оплати товарів, послуг або отримання готівки згідно з
тарифами Банку, що розміщені за посиланням https://www.pinbank.ua/poslugi-dlyanaselennya/platezhi-ta-tarifi/ .
4.1.2. Дотримуватись вимог чинного законодавства в процесі здійснення споживчого
кредитування Позичальника.
4.1.3. Забезпечувати Позичальника консультаційними послугами з усіх питань, що стосуються
кредитування, яке здійснюється згідно з цією Заявою – договором та самим Договором.
4.1.4. За вимогою Позичальника, але не частіше одного разу на місяць, безоплатно повідомляти
йому інформацію про поточний розмір його заборгованості, розмір суми Овердрафту,
повернутої Банку, надавати виписку з рахунку/рахунків щодо погашення заборгованості,
зокрема інформацію про платежі за цією Заявою - договором, які сплачені, які належить
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сплатити, дати сплати або періоди у часі. Надання інформації, зазначеної в абзаці першому
цього пункту, частіше одного разу на місяць здійснюється Банком за умови оплати
Позичальником вартості послуг Банку щодо надання відповідної інформації за цією Заявою договором, визначеної діючими тарифами Банку на момент надання даної послуги за наявності
такої послуги у Банку.
4.1.5. У разі відступлення права вимоги за цією Заявою – договором, повідомити Позичальника
про особу нового Кредитора (найменування, ідентифікаційний код нового Кредитора в Єдиному
державному реєстрі підприємств і організацій України, місцезнаходження, інформацію для
здійснення зв'язку - номер телефону, адресу, адресу електронної пошти) протягом 10 робочих
днів із дати такого відступлення.
4.1.6. Здійснювати фіксування кожної безпосередньої взаємодії з питань врегулювання
простроченої заборгованості (у разі виникнення) з Позичальником, його близькими особами,
представником, спадкоємцем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена цією Заявою
- договором та які надали згоду на таку взаємодію, за допомогою відео- та/або
звукозаписувального технічного засобу, а також попередити зазначених осіб про таке
фіксування. У разі відступлення Банком права вимоги за цією Заявою – договором до нового
Кредитора або залучення Банком колекторської компанії, зазначений в цьому пункті обов'язок
зберігається за новим Кредитором/колекторською компанією відповідно.
4.2.Позичальник зобов’язується:
4.2.1. Використовувати Кредит в межах встановленого Ліміту овердрафту.
4.2.2. Своєчасно погашати Овердрафт (та його частину) та проценти за його використання, а
також інші платежі, передбачені цією Заявою - договором. У випадку прострочення
Позичальником сплати перелічених платежів останній зобов’язаний спрямовувати призначені
для цього кошти на рахунки простроченої заборгованості відповідно за Кредитом, процентами
та неустойкою, номери яких повідомляються Банком Позичальнику негайно після відкриття
кожного з них.
4.2.3. До повного погашення Кредиту та/або сплати процентів за користування ним та/або
сплати штрафних санкцій та/або інших грошових зобов’язань за цією Заявою - договором не
закривати жодного з поточних рахунків, відкритих в Банку Позичальнику, окрім випадків
визначених чинним законодавством України.
4.2.4. Надавати представникам Банку на першу вимогу у строк не більше 3 (трьох) робочих днів
з моменту пред’явлення вимоги інформацію щодо своєї платоспроможності, фінансового стану
тощо.
4.2.5. Письмово сповіщати Банк про отримання кредитів в інших банківських установах до
моменту повного виконання прийнятих на себе зобов’язань згідно з умовами цієї Заяви договору в 5 денний строк з моменту укладення кредитного договору з іншою банківською
установою.
4.2.6. Дотримуватись вимог чинного законодавства при користуванні Кредитом на умовах
Овердрафту, наданим Банком.
4.2.7. Письмово повідомляти Банк з наданням підтверджуючих документів про зміну місця
проживання (місця перебування), зміни паспортних даних, місця роботи, а також факти
розлучення, шлюбу, народження дітей та настання інших обставин, які можуть негативно
вплинути на виконання зобов’язань за цією Заявою - договором протягом 10 (десяти) днів з
моменту настання вказаних обставин.
4.2.8. Якщо Банк у випадках, передбачених п. 4.3.4. цієї Заяви - договору вимагає дострокового
погашення Кредиту, здійснити повернення заборгованості за цією Заявою - договором протягом
строку, зазначеного у вимозі.
4.2.9. У разі розірвання Позичальником договору про надання супровідних послуг, який є
обов’язковим для укладення Кредитного договору, Позичальник укладає протягом 15
календарних днів новий договір про надання таких самих послуг з особою, що відповідає
вимогам Банку.
4.3. Банк має право:
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4.3.1. Здійснювати договірне списання коштів з Поточного рахунку з використанням
електронного платіжного засобу та інших рахунків, що належать Позичальнику, для погашення
наявної заборгованості за цією Заявою - договором відповідно до вимог чинного законодавства
та при настанні випадків, передбачених цією Заявою - договором.
4.3.2. У випадку порушення Позичальником встановлених термінів погашення Кредиту та
процентів здійснювати облік простроченої заборгованості за окремими рахунками. За
погодженням з Позичальником проводити реструктуризацію зобов’язань за Договором. У разі
накладання арешту на грошові кошти Позичальника по Поточному рахунку та/або зупинення
операцій по такому рахунку, та/або здійснення примусового стягнення коштів з цього рахунку
відповідно до вимог чинного законодавства України, Банк має право перенести існуючу
заборгованість за Овердрафтом з Поточного рахунку на окремі рахунки для обліку
поточної/простроченої заборгованості по кредитним операціям, нарахованим Процентам, які
відкриваються в АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», в день перенесення залишку такої
заборгованості, про що Банк повідомляє Позичальника у порядку, визначеному цією Заявою договором.
4.3.3. Розкривати інформацію про Позичальника, яка становить банківську таємницю, в порядку
та у випадках, передбачених чинним законодавством України та п. 3.17 цієї Заяви - договору.
4.3.4. Припинити подальше надання Кредиту на умовах Овердрафту в межах дії цієї Заяви договору, заблокувати електронний платіжний засіб та вимагати від Позичальника (незалежно
від настання дати остаточного повернення Кредиту) достроково погасити у повному обсязі
заборгованість за Кредитом та/або процентами за користування Кредитом на умовах
Овердрафту та/або суму штрафних санкцій, передбачених цією Заявою – договором та самим
Договором, у випадках, які визнаються істотними порушеннями умов цієї Заяви - договору та
можуть негативно вплинути на стан кредитної заборгованості Позичальника, а саме, якщо:
 Позичальник затримав сплату частини Кредиту та /або процентів за користування Кредитом
на умовах Овердрафту щонайменше на один календарний місяць відповідно до умов цієї
Заяви - договору;
 або внесено відомості до відповідного реєстру про кримінальне правопорушення відносно
Позичальника;
 або Позичальника залучено до розгляду відповідних майнових судових спорів;
 або отримано заяву від Позичальника на закриття Поточного рахунку або інших рахунків,
відкритих в Банку;
 або накладено арешт на грошові кошти Позичальника по Поточному рахунку з
використанням електронного платіжного засобу та/або здійснення примусового стягнення
коштів з Поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу відповідно до
вимог чинного законодавства України;
 або грошові надходження на Поточний рахунок з використанням електронного платіжного
засобу за останні два місяці відсутні;
 або подано позов про визнання недійсним цієї Заяви - договору;
 або припинена дія цієї Заяви - договору;
 або погіршився фінансово – майновий стан Позичальника;
 або при настанні обставин, що знаходяться поза волею Банку (форс-мажор);
 або щодо Позичальника подано заяву/відкрито провадження у справі про
неплатоспроможність;
 або наявності інших обставин, які можуть негативно вплинути на плато - та
кредитоспроможність Позичальника, зокрема невиконання Позичальником п. 4.2.4, 4.2.5 та
4.2.7 цієї Заяви - договору;
 Позичальником порушено та/або не виконано, не своєчасно виконано інші зобов’язання за
цією Заявою - договором, та/або у разі настання випадків, передбачених цією Заявою договором.
Виконання Позичальником вимоги Банку щодо дострокового повернення суми Кредиту,
належних до сплати процентів за користування Кредитом на умовах Овердрафту та інших
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платежів відповідно до умов цієї Заяви - Договору повинно бути проведено Позичальником
протягом тридцяти календарних днів з дня отримання повідомлення про вимогу дострокової
сплати суми заборгованості за цією заявою - договором. Якщо протягом цього періоду
Позичальник усуне порушення умов Заяви - договору, що спричинили направлення Банком
вимоги про дострокове повернення заборгованості за цією Заявою - договором, вимога Банку
втрачає чинність.
4.3.5. Без отримання попередньої згоди Позичальника відступити право вимоги за цією Заявою
- договором з наступним повідомленням Позичальника відповідно до п.4.1.5. цієї Заяви договору.
4.3.6. На підставі п.6.2. цієї Заяви - договору отримувати, зберігати, використовувати та
поширювати інформацію щодо кредитної історії Позичальника у всі бюро кредитних історій, що
зазначені в Договорі.
4.3.7. У випадку зміни тарифів за обслуговування Поточного рахунку з використанням
електронного платіжного засобу відповідно до цієї Заяви - договору та направлення
повідомлення Позичальником про незгоду з новими тарифами та за відсутності заборгованості
Позичальника за цією Заявою - договором, Банк припиняє подальшу видачу кредитних коштів
та ця Заява - договір припиняє свою дію.
4.3.8. Вимагати в Позичальника повністю повернути суму Кредиту в будь-який час із
визначенням строку попередження Позичальника про таку вимогу, а саме протягом - 30
(тридцяти) днів з дня отримання повідомлення.
4.3.9. Залучати до врегулювання простроченої заборгованості колекторську компанію з
дотриманням встановлених законодавством вимог щодо взаємодії із споживачами при
врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки).
4.4. Позичальник має право:
4.4.1. Отримувати від Банку консультаційну допомогу з усіх питань, що стосуються
кредитування, здійснюваного згідно з цією Заявою – договором та самим Договором, а також
іншу інформацію, визначену п. 4.1.4 цього Договору.
4.4.2. Користуватися кредитними коштами в межах встановленого Ліміту овердрафту на умовах,
передбачених цією Заявою - договором.
4.4.3. Здійснити переведення боргу за цією Заявою - договором на іншу особу лише за
попередньою письмовою згодою Банку.
4.4.4. Відповідно до ст.13. Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних
історій» звертатися до Бюро кредитних історій, з яким Банком укладено договір з приводу
надання та отримання інформації про кредитну історію, для ознайомлення з інформацією, що
міститься безпосередньо у його кредитній історії.
4.4.5. В будь – який час повністю або частково достроково повернути Кредит у тому числі
шляхом збільшення суми Обов’язкового мінімального платежу, та сплатити проценти за
користування кредитом за період фактичного користування Овердрафтом.
4.4.6. Протягом чотирнадцяти календарних днів з дня укладення цієї заяви - договору
відмовитися від цієї Заяви - договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним
грошових коштів. Про намір відмовитися від Заяви - 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» ) до закінчення строку, встановленого абзацом першим цього пункту. Протягом
семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Заяви 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 цією Заявою - договором.
4.4.7. Звернутися до Національного банку України у разі порушення Банком, новим кредитором
та/або колекторською компанією законодавства у сфері споживчого кредитування, у тому числі
порушення вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості
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(вимог щодо етичної поведінки), а також звернутися до суду з позовом про відшкодування
шкоди, завданої Позичальнику у процесі врегулювання простроченої заборгованості.
5. Відповідальність сторін.
5.1. За невиконання або неналежне виконання прийнятих згідно з умовами цієї Заяви - договору
зобов’язань винна Сторона сплачує іншій Стороні неустойку у виді пені, передбачену цією
Заявою - договором, а також відшкодовує збитки, понесені іншою Стороною. При цьому збитки
відшкодовуються винною Стороною понад неустойку, передбачену цією Заявою - договором.
5.2. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх
зобов’язань за цією Заявою - договором, якщо таке невиконання сталося внаслідок обставин
непереборної сили, зокрема, повені, пожежі, землетрусу, іншого стихійного лиха або військових
дій, блокади, масових заворушень, терористичного акту, неплатоспроможності банківкореспондентів Банку, також інших обставин, які виникли після підписання цієї Заяви - договору
та в результаті дій (подій) непередбаченого характеру, що знаходяться поза волею Банку (далі
- “форс - мажор”). Позичальник не має права вимагати від Банку відшкодування йому понесених
ним збитків внаслідок невиконання Банком своїх зобов’язань за цим Договором через настання
для Банку форс-мажору.
5.3. За невиконання зобов’язань щодо повернення кредиту та процентів за ним Позичальник
сплачує Банку пеню, яка нараховується на суму простроченого платежу за кожний день його
прострочення, у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діє у період
прострочення, та не може бути більшою за 15 відсотків суми простроченого платежу.
Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення зобов’язань Позичальником
на підставі цієї Заяви – договору, не може перевищувати половини суми, одержаної
Позичальником, і не може бути збільшення за домовленністю сторін.
5.4. У випадку прострочення Позичальником виконання зобов’язання по поверненню Банку
суми боргу за цією Заявою - договором він зобов’язаний відповідно до ст. 625. ЦК України
сплатити суму заборгованості з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час
прострочення платежу.
Сукупна сума неустойки (штраф, пеня) та інших платежів, що підлягають сплаті Позичальником
за порушення виконанння його зобов’язань на підставі цієї Заяви – договору, загальний розмір
кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, не може
перевищувати розміру подвійної суми, одержаної Позичальником за цією Заявою – договору, і
не може бути збільшена за домовленістю сторін.
5.5. Будь-які протиріччя, що можуть виникнути між Сторонами при виконанні умов цієї Заяви договору, вирішуються шляхом переговорів між ними, а у випадку недосягнення згоди – у
судовому порядку відповідно до чинного законодавства України. При цьому строк позовної
давності, протягом якого Банк має право звернутися до суду за захистом своїх прав,
встановлюється тривалістю у 3 роки.
5.6. У разі втрати електронного платіжного засобу, або несанкціонованого використання
електронного платіжного засобу третіми особами та неповідомлення про це Банк, Позичальник
не звільняється від виконання своїх зобов`язань за цією Заявою - договором.
5.7. Банк зобов’язаний зберігати банківську таємницю відповідно до чинного законодавства
України. Розкриття банківської таємниці Банк має право здійснювати лише у порядку та у
випадках, передбачених цією Заявою - договором та чинним законодавством. За порушення
порядку розкриття банківської таємниці Банк несе відповідальність, встановлену
законодавством України.
5.8. 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
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карантину, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил, правил і норм,
встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам.
5.9.
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 Заявоюдоговором.
5.10. 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.
5.11. 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 Заявою – договором.
5.12. 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.
5.13. 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 Заяви – договору.
6. Інші умови та порядок вирішення спорів
6.1. Ця Заява - договір набирає чинності з дати її підписання уповноваженими представниками
Сторін та діє до повного повернення Позичальником Кредиту, процентів за користування ним
та повного виконання Позичальником будь-яких інших грошових зобов’язань за цією Заявою договором.
6.2. Позичальник надає згоду Банку на:
 отримання останнім від третіх осіб інформації про його фінансовий стан відповідно до ст. 10
Закону України «Про споживче кредитування»;
 отримання, зберігання, використання, поширення та передачу через Бюро кредитних історій
інформацію про його кредитну історію відповідно до Закону України «Про організацію
формування та обігу кредитних історій»;
 передачу Банком до Кредитного реєстру Національного банку України інформації про
кредитну операцію, стан виконання Позичальником зобов'язань за цим Договором тощо, у
розмірі, порядку та обсязі, визначеному ст. 67¹ Закону України «Про банки і банківську
діяльність».
6.3. Всі повідомлення (вимоги між Сторонами здійснюються у письмовій формі. Направлення
повідомлень, вимог за цією Заявою - договором, судових повісток, ухвал судів, інших
процесуальних документів при розгляді спорів за цією Заявою - договором надсилаються
сторонам шляхом направлення рекомендованих листів поштою, кур’єрською службою за
адресами, вказаними в пункті 7 цієї Заяви - договору або вручення Сторонам особисто під
підпис. Повідомлення, вимоги, в тому числі зазначені в пунктах 2.2 та 4.3.4 цієї Заяви - договору,
направлені поштою або кур’єрською службою, вважаються врученими (отриманими)
Позичальником/Банком після спливу п’яти календарних днів з дня їх вручення до установи
поштового зв’язку або кур’єрської служби для направлення Позичальнику/Банку.
6.4. 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/pro-bank/citizens_appeal/ ;
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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.
6.5. Банк надає відповіді на звернення Позичальника у порядку та строки, що визначені в
Законі України «Про звернення громадян».
6.6. 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.
6.7. 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.
6.8. Всі зміни та доповнення до цієї Заяви - договору вносяться за згодою Сторін у письмовій
формі.
6.9. 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 цією Заявою - 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.7. зазначеного закону.
6.10. Сторони домовились, що підписанням цієї Заяви - 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.
6.12. Позичальник підтверджує, що до підписання цієї Заяви – договору отримав інформацію,
зазначену в частині 2 статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг»
6.13. Питання, не передбачені цією Заявою - договором, регулюються чинним законодавством
України.
6.14. Ця Заява - договір складена українською мовою у двох оригінальних примірниках, що
мають однакову юридичну силу: один - для Банку, другий - для Позичальника.
6.15. Шляхом підписання цієї Заяви - договору Позичальник підтверджує, що він отримав від
Банку 1 (один) оригінальний примірник цієї Заяви - договору з Додатком 1 в день її укладення
сторонами .
7. Реквізити та підписи сторін:
Банк:
АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
Місцезнаходження: 01135, м. Київ, площа
Перемоги 1,
Банківські реквізити:
к/р UA813000010000032009109801026 в ГУ
НБУ по м. Києву та Київській області
Код Банку: 300506
Ідентифікаційний код юридичної особи:
26410155
Банк _____________

Клієнт:
Паспорт громадянина України серії ___ №
___________, виданий ___________________
в
м.
_______________,
___.___._____________ року. (у разі надання

паспорта громадянина України у формі ІDкартки, необхідно додатково вказати наступні
дані:
Документ
№________,
запис
№_______, дата видачі___, орган, що
видав________)
Клієнт _____________
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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)
М.П.

Зареєстроване місце проживання/ адреса
тимчасового місця перебування на території
України (для нерезидента): м. ___________,
вул. _________________, буд. ______, кв. ___
(адреса реєстрації) Реєстраційний номер
облікової картки платника податків за даними
Державного реєстру фізичних осіб –
платників
податків
____________________________
_____________________/__.___.
_____________/(ПІБ позичальника)

Позичальник _____________ ________________ ______________________ підтверджує, що
примірник Заяви – договору про надання овердрафту по рахунку з використанням
електронного платіжного засобу в АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» №__/_____/___-___
від ___.___.20____ року з Додатком № 1 , 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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Додаток № 1
до Заяви – договору про надання овердрафту по рахунку
з використанням електронного платіжного засобу АТ
«ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
Додаток до Заяви – договору
про надання овердрафту по рахунку з використанням електронного платіжного
засобу
в АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
№__________________ від __.__.20__року
Розрахунок загальної вартості споживчого кредиту для споживача та реальної
річної процентної ставки
(з урахуванням вартості всіх супровідних послуг),
Умови кредитування:

надалі - Розрахунок платежів

Дата надання кредиту:

_______

Мета кредиту:

Сума кредиту: грн.
Строк користування кредитом
(міс.):
Тип відсоткової ставки:
Номінальна процентна ставка
(річних):

_______ грн.

Форми забезпечення:

Супровідні витрати
позичальника:
Комісія за розрахунково-касове
обслуговування заборгованості:
Комісія за надання кредиту:
Страхування:
Інші послуги:
Інші послуги (на користь банку):
Інші послуги (на користь третіх
осіб):

Метод нарахування відсотків:

Споживчий
кредит
Без
забезпечення

________
фіксована
_______%

______%.
______ грн.
ні

Погашення
заборгованості за
кредитом:
Дострокове
погашення:
Здійснення оцінки
майна:

можливе
ні

ні
ні

Нарахування Банком процентів здійснюється щоденно, починаючи із першого дня виникнення
активного сальдо на КР та закінчується днем, що передує дню фактичного повернення Клієнтом
коштів овердрафту, при умові здійснення такого повернення у межах операційного дня Банку.
Для розрахунку процентів за користування овердрафтом приймається сума заборгованості за
активним сальдо на КР Клієнта станом на кінець операційного дня Банку та фактична кількість
днів у місяці та році.
Підпис Позичальника на цьому Розрахунку платежів свідчить про отримання ним всієї
інформації про умови кредитування.
БАНК

ПОЗИЧАЛЬНИК

___________________ /

___________________ /

(підпис)

Банк _____________

(підпис)

Клієнт _____________
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Додаток 1
до Закону України "Про споживче
кредитування"

Паспорт споживчого кредиту
Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит
(Стандартизована форма)

про надання овердрафту по рахунку з використанням електронного платіжного засобу
в АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

1. Інформація та контактні дані кредитодавця
Найменування кредитодавця та його
структурного або відокремленого
підрозділу, в якому поширюється
інформація

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

Місцезнаходження кредитодавця та адреса
структурного або відокремленого
підрозділу, в якому поширюється
інформація

Україна, 01135, м. Київ, площа Перемоги,
буд.1
Відділення : м__________ вул. __________
буд._____________

Ліцензія/Свідоцтво

Банківська ліцензія НБУ № 178 від 2 5.10.2011
р.
Свідоцтво про реєстрацію НБУ №267 від
20.06.1997 р.

Номер контактного телефону

0-800-50-70-80, +38 (044) 363-02-23

Відділення №___ в м. ______________

Адреса електронної пошти

info@pinbank.ua

Адреса офіційного веб-сайту

https://www.pinbank.ua/

2. Інформація та контактні дані кредитного посередника*
Найменування кредитного посередника

Відсутній

Місцезнаходження

-

Номер контактного телефону

-

Адреса електронної пошти
Адреса офіційного веб-сайту*

-

3. Основні умови кредитування з урахуванням побажань споживача
Тип кредиту
Сума / ліміт кредиту, грн.

Кредитування поточного рахунку (овердрафт)
Від 1-го до 3-х посадових окладів (макс. 100
000,00грн.)

Строк кредитування

12 міс.

Мета отримання кредиту

Споживчий кредит на поточні потреби.
Овердрафт надається споживачу для

Банк _____________

Клієнт _____________
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здійснення фінансування поточних та/або
непередбачуваних витрат понад залишок
власних коштів на електронному платіжному
засобу.
Спосіб та строк надання кредиту

Шляхом встановлення Ліміту овердрафту на
його Поточний рахунок з використанням
електронного платіжного засобу.

Можливі види (форми) забезпечення
кредиту

Без забезпечення

Необхідність проведення оцінки
забезпечення кредиту

Ні

Мінімальний розмір власного платежу
(фінансової участі) споживача за умови
отримання кредиту на придбання
товару/роботи/послуги, %

0%

4. Інформація щодо орієнтовної реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної
вартості кредиту для споживача
Процентна ставка, відсотків річних

28%

Тип процентної ставки

фіксована

Порядок зміни змінюваної процентної
ставки

Не передбачено

Платежі за супровідні послуги
кредитодавця, обов'язкові для укладання
договору, грн.:

Зміна ПІН коду в банкоматі (за кожну зміну) –
5грн. Плата за отримання інформації про
залишок грошових коштів у банкоматі/касі
іншого банку (кожний запит) – 3 грн. Витрати
при обслуговуванні поточного рахунку
визначаються діючими тарифами кредитодавця
за кредитними операціями споживачів та\або
Тарифами на дату проведення операції

1. Комісія за надання кредиту
2. Розрахунково – касове обслуговування

3. Комісія за отримання готівки в
банкоматах
Застереження: витрати на такі послуги
можуть змінюватися протягом строку дії
договору про споживчий кредит
Платежі за послуги кредитного
посередника, що підлягають сплаті
споживачем, грн.*
Банк _____________

Відсутня
Вартість РКО згідно діючих тарифів Банку.
Вартість встановлюється Банком на підставі
Закону України "Про господарські товариства"
та Закону України "Про банки і банківську
діяльність"
1% від зняття готівкових коштів
[якщо платежі за послуги кредитодавця,
пов'язані з отриманням, обслуговуванням і
поверненням кредиту, є періодичними]
Відсутні

Клієнт _____________
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Загальні витрати за кредитом, грн.

Мінімальний
розмір
–
1 368,65
грн.
(розраховано виходячи із строку 12 міс. і
мінімальної заробітної плати 4732 грн.)
Максимальний розмір – 28 923,29 грн.
(розраховано виходячи із строку 12 міс. і
максимальної суми 100 000,0 грн.)

Орієнтовна загальна вартість кредиту для
споживача за весь строк користування
кредитом (у т. ч. тіло кредиту, відсотки,
комісії та інші платежі), грн.

Мінімальний
розмір
–
6 100,65
грн.
(розраховано виходячи із строку 12 міс. і
мінімальної заробітної плати 4732 грн.)
Максимальний розмір – 128 923,29 грн.
(розраховано виходячи із строку 12 міс. і
максимальної суми 100 000,0 грн.)

Реальна річна процентна ставка, відсотків
річних

33,42% (складається з річної процентної ставки
28% + додаткова плата за зняття готівки за
рахунок кредитних коштів 1%)

Застереження: наведені обчислення реальної річної процентної ставки та орієнтовної
загальної вартості кредиту для споживача є репрезентативними та базуються на обраних
споживачем умовах кредитування, викладених вище, і на припущенні, що договір про
споживчий кредит залишатиметься дійсним протягом погодженого строку, а кредитодавець
і споживач виконають свої обов'язки на умовах та у строки, визначені в договорі.
Реальна річна процентна ставка обчислена на основі припущення, що процентна ставка та
інші платежі за послуги кредитодавця залишатимуться незмінними та застосовуватимуться
протягом строку дії договору про споживчий кредит.
Застереження: використання інших способів надання кредиту та/або зміна інших
вищезазначених умов кредитування можуть мати наслідком застосування іншої реальної
річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача.
Платежі за супровідні послуги третіх осіб,
обов'язкові для укладення
договору/отримання кредиту, грн:

[зазначаються розмір платежу та база його
розрахунку]

1. послуги нотаріуса

Ні

2. послуги оцінювача

Ні

3. послуги страховика

Ні
5. Порядок повернення кредиту

Кількість та розмір платежів, періодичність Сума коштів, яка підлягає обов’язковому
внесення
щомісячному погашенню та розраховується як
відсоток від суми Основного боргу Клієнта по
Рахунку з використанням електронного
платіжного засобу, нараховані проценти,
комісії та плати, за звітний Розрахунковий
період. Розмір Обов’язкового мінімального
платежу визначається умовами Заяви –
Договору на розрахункову дату згідно з
Таблицею обчислення загальної вартості
кредиту для споживача та реальної річної
Банк _____________

Клієнт _____________
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процентної ставки за договором про споживчий
кредит
6. Додаткова інформація
Наслідки прострочення виконання та/або [зазначаються розмір платежу, база його
невиконання зобов'язань за договором про розрахунку та умови його застосування]
споживчий кредит:
пеня

За несвоєчасну сплату сум Кредиту та/або
процентів
за
користування
Кредитом
Позичальник сплачує Банку пеню, яка
нараховується на суму простроченого платежу
за кожний день його прострочення, у розмірі
подвійної облікової ставки Національного
банку України, що діє у період прострочення, та
не може бути більшою за 15 відсотків суми
простроченого платежу.

штрафи

відсутні

процентна ставка, яка застосовується при У випадку порушення Позичальником строку
невиконанні зобов'язання щодо повернення погашення одержаного ним Кредиту, він
кредиту
сплачує проценти в розмірі 40% річних від
простроченої суми.
інші платежі

У випадку прострочення Позичальником
виконання зобов’язання по поверненню Банку
суми боргу за Заявою - Договором він
зобов’язаний відповідно до ст. 625 Цивільного
кодексу України сплатити суму заборгованості
з урахуванням встановленого індексу інфляції
за весь час прострочення платежу.

Кредитодавець має право залучати до
врегулювання простроченої заборгованості
колекторську компанію.

Так

Вимоги щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості
(вимоги щодо етичної поведінки), встановлені статтею 25 Закону України "Про споживче
кредитування".
7. Інші важливі правові аспекти
Споживач має право безкоштовно отримати копію проекту договору про споживчий кредит
у письмовій чи електронній формі за своїм вибором. Це положення не застосовується у разі
відмови кредитодавця від продовження процесу укладання договору зі споживачем.
Споживач має право відмовитися від
договору про споживчий кредит протягом
14 календарних днів у порядку та на
умовах, визначених Законом України "Про
споживче кредитування".

Так

Споживач має право достроково повернути споживчий кредит без будь-якої додаткової
плати, пов'язаної з достроковим поверненням. Договором про споживчий кредит може бути
Банк _____________

Клієнт _____________
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встановлений обов'язок повідомлення кредитодавця про намір дострокового повернення
споживчого кредиту з оформленням відповідного документа.
Умови договору про споживчий кредит можуть відрізнятися від інформації, наведеної в
цьому Паспорті споживчого кредиту, та будуть залежати від проведеної кредитодавцем
оцінки кредитоспроможності споживача з урахуванням, зокрема, наданої ним інформації
про майновий та сімейний стан, розмір доходів тощо.
Дата надання інформації: ДД/ММ/РРРР

Ця інформація зберігає чинність та є
актуальною до: ДД/ММ/РРРР

Підпис кредитодавця:

П. І. Б., підпис

Підтверджую отримання та ознайомлення з інформацією про умови кредитування та
орієнтовну загальну вартість кредиту, надані виходячи із обраних мною умов кредитування.
Підтверджую отримання мною всіх пояснень, необхідних для забезпечення можливості
оцінити, чи адаптовано договір до моїх потреб та фінансової ситуації, зокрема шляхом
роз'яснення наведеної інформації, в тому числі суттєвих характеристик запропонованих
послуг та певних наслідків, які вони можуть мати для мене, в тому числі в разі невиконання
мною зобов'язань за таким договором.
Підтверджую отримання мною інформації про право кредитодавця залучати до врегулювання
простроченої заборгованості колекторську компанію у разі невиконання мною зобов'язань за
договором про споживчий кредит, про встановлені законодавством вимоги щодо взаємодії із
споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної
поведінки), про моє право на звернення до Національного банку України у разі недотримання
таких вимог кредитодавцем та/або колекторською компанією, а також про моє право на
звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої у процесі врегулювання
простроченої заборгованості.
Підтверджую повідомлення мене про передбачену статтею 182 Кримінального кодексу
України відповідальність за незаконне збирання, зберігання, використання, поширення мною
конфіденційної інформації про третіх осіб, персональні дані яких передані мною
кредитодавцю.
Підпис споживача:

Банк _____________

Дата, П. І. Б., підпис.

Клієнт _____________
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