
Заява-Договір №_________ від «__» _________ 20__ року   

БАНК       КЛІЄНТ 

________________  ________________ 

                                              
             ЗАЯВА-ДОГОВІР №__________ 

                       про надання комплексних банківських послуг 
 м. __________                                                                                                                      «___» _________ 20____ року 

 

Акціонерне товариство «КРЕДОБАНК» (надалі – Банк), в особі __________________________________________________________________ 
_________________________________________________, який/яка діє на підставі __________________________________________, з однієї сторони та 

_______________________________________________________________________________________ (надалі – Клієнт),  

від імені якого/якої на підставі _______________________________________ діє ______________________________________________________________ 
(для малолітніх, недієздатних, обмежено дієздатних та у разі відкриття рахунку представником) 

з іншої сторони, надалі разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, шляхом укладення цієї Заяви-Договору про надання комплексних банківських послуг 

(надалі – Заява-договір), досягли згоди щодо наступного:  
1.1. На підставі цієї Заяви-Договору Банк надає Клієнту банківські послуги на умовах визначених цією Заявою-Договором та Правилами надання 

комплексних банківських послуг фізичним особам у АТ «КРЕДОБАНК» (Правила ФО), Правилами користування банківськими платіжними картками АТ 
«КРЕДОБАНК», Посібником Користувача системи «КредоДайрект» (надалі разом – Правила), Тарифами АТ «КРЕДОБАНК» (надалі – Тарифи). Перелік та 

умови надання банківських послуг визначаються у Додатку №1 до цієї Заяви-Договору, який є невід’ємною частиною Заяви-Договору. Ця Заява-Договір та 

чинні, у редакції станом на день підписання цієї Заяви-Договору: Правила та Тарифи разом є змішаним договором про приєднання (надалі – Договір), який 
містить елементи: 1) договору банківського рахунку; 2) кредитного договору (договору кредитування рахунку). При укладенні між Банком та Клієнтом 

Заяви-Договору, положення Правил, Тарифів, вважаються включеними до Договору у якості його невід’ємної частини та становлять його умови. 

2. Підписанням цієї Заяви-Договору Клієнт/Представник та Додатку (Додатків) до Заяви-Договору підтверджує, що: 
2.1. Ця Заява-Договір є: 1) заявою на відкриття поточного/поточних рахунку/рахунків 2) запитом (заявою) Клієнта на отримання споживчого кредиту – 

кредитування рахунку Клієнта; 

2.2. уся інформація та/або документи, надані Банку Клієнтом/Представником з метою отримання банківських послуг, визначених цією Заявою-Договором 
– є повною, достовірною і актуальною на момент підписання цієї Заяви-Договору;  

2.3. зі змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах ознайомлений, вимоги цієї Інструкції  

для Клієнта/Представника обов'язкові. Клієнту/Представнику відомо про те, що вказаний у Додатку №1 до цієї Заяви-Договору поточний/поточні 
рахунок/рахунки (надалі Рахунок/Рахунки), забороняється використовувати для здійснення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності; 

2.4. відповідно до вимог Закону України «Про споживче кредитування»: ознайомився з реальною річною процентною ставкою, орієнтовною загальною 

вартістю кредиту та з іншою інформацією про споживчий кредит (кредитування рахунку), отримав Паспорт споживчого кредиту; 
2.5. чітко та вільно надає згоду (дозвіл) Банку, як володільцю баз персональних даних, здійснювати обробку персональних даних Клієнта/Представника, в 

тому числі розкривати банківську таємницю, з метою, в обсязі та в порядку, визначеними Правилами та чинним законодавством України. 

Клієнт/Представник, підписанням цієї Заяви-Договору та Додатку (Додатків) до Заяви-Договору, також підтверджує, що надана згода на обробку 
персональних даних Клієнта/Представника становить вільно надане конкретне, проінформоване та однозначне свідчення про ознайомлення та погодження 

Клієнтом/Представником підстав, мети, обсягу та порядку обробки персональних даних Клієнта/Представника Банком. Зазначена згода стосується також 

будь-яких персональних даних, наданих Клієнтом/Представником Банку впродовж дії цього Договору;  
2.6. надає згоду Банку на доступ до своєї кредитної історії, збір, зберігання, використання та поширення через Бюро кредитних історій інформації щодо себе 

(в т.ч. інформації, яка міститься в державних реєстрах та інших базах публічного користування) в порядку, визначеному Законом України «Про організацію 

формування та обігу кредитних історій»; 
2.7. надає згоду на передачу Банком до Кредитного реєстру Національного банку України, інформації про кредитну операцію (кредитування рахунку), 

передбачену умовами Договору, в порядку, обсязі та з підстав, визначених Законом України «Про банки та банківську діяльність»  та нормативно-правовими 

актами Національного банку України; 
2.8. уповноважує та безвідклично доручає Банку здійснювати, відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» та у 

порядку, визначеному Правилами, – договірне списання коштів/банківських металів з усіх рахунків, що відкриті та/або будуть відкриті на ім’я Клієнта в 

Банку, в сумах, належних до сплати Клієнтом Банку згідно з Договором, Тарифами, Правилами, та/або іншими договорами та/або з інших підстав, 

встановлених чинними законодавством; 

2.9. відмовляється від отримання повідомлень Банку про здійснені операції з використанням Банківської платіжної картки (надалі- БПК), крім повідомлень, 

які будуть надходити в рамках підключених Клієнтом послуг відповідно до умов цієї Заяви-Договору; 
2.10. з Тарифами та Правилами ознайомлений, отримав (в письмовій або електронній формі) і зобов`язується їх виконувати; 

2.11. беззастережно приєднується (підтверджує своє беззастережне приєднання) до Договору про порядок підписання правочинів (який розміщений із 

публічною пропозицією Банку щодо його укладення на офіційному сайті Банку, доступ до якого здійснюється через мережу Інтернет за посиланням: 
https://www.kredobank.com.ua), яким передбачено можливість використання Банком під час укладення Договорів про надання банківських послуг (зокрема, 

але не виключно, цієї Заяви-Договору) / вчинення інших Правочинів аналогів власноручного підпису та печатки Банку. Відповідно, зазначений Договір про 

порядок підписання правочинів вважається належно укладеним між Банком та Клієнтом; 
2.12. ознайомлений з умовами гарантування вкладів фізичних осіб (Глава 9 Розділу ІІ Правил ФО). 

3. ОСОБЛИВІ УМОВИ (у разі суперечності між умовами, викладеними у цьому пункті Заяви-Договору з іншими умовами, які передбачені іншими 

пунктами Заяви-Договору, Додатку та/або Правил, переважну силу мають умови, зазначені у цьому пункті Заяви-Договору):  

4. Договір набирає чинності з дати підписання Заяви-Договору, але не раніше дня відкриття Банком першого Рахунку (Рахунків) відповідно до умов цієї 
Заяви-Договору. Договір діє до повного виконання зобов`язань Сторін. Договір може бути розірвано на підставі заяви (повідомлення) однієї із Сторін у 

випадках та у порядку, передбачених Правилами та чинним законодавством України. 

5. Зміни до Заяви-Договору вносяться за взаємною згодою Сторін за формою встановленою Банком, якщо інше не передбачено Правилами. 
6. Заяву-Договір складено українською мовою у двох примірниках (примірник Банку містить відмітки Банку, примірник Клієнта без такої відміток), які 

мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.  

7. Місцезнаходження (місце проживання/перебування), реквізити Сторін зазначені у п. 4. Додатку до цієї Заяви-Договору. Усе листування щодо Договору 
буде надсилатися Сторонам за адресою, яка вказана в п.4 Додатку до цієї Заяви-Договору, якщо інше не передбачено Правилами. У разі підписання додатків 

у новій редакції чи інших додатків до цієї Заяви-Договору, Сторони вважають актуальними місцезнаходження (місце проживання/перебування) та реквізити 

Сторін, які зазначені у відповідному Додатку, який підписано Сторонами найпізніше.  
 

 

 

- Шляхом підписання цієї Заяви-Договору Сторони погодилися, що з моменту набрання чинності цією Заявою-Договором, зобов`язання за всіма раніше 

укладеними договорами/правочинами, які стосуються предмету Договору, виконуються Сторонами в порядку визначеному Заявою-Договором, Правилами 
та Тарифами. (Тільки для діючих клієнтів на момент запровадження Заяви-Договору, які не мають іншого діючого Договору про встановлення ліміту 

кредитування, за винятком Договору про встановлення ліміту кредитування (автоматичний овердрафт)) 

-  Шляхом підписання цієї Заяви-Договору Сторони погодилися, що з моменту набрання чинності цією Заявою-Договором, зобов`язання за всіма раніше 
укладеними договорами/правочинами, які стосуються предмету Договору (крім Договору про встановлення ліміту кредитування, відмінного від Договору 

про встановлення ліміту кредитування (автоматичний овердрафт)), виконуються Сторонами в порядку, визначеному Заявою-Договором, Правилами та 

Тарифами. (Тільки для діючих клієнтів на момент запровадження Заяви-Договору, які мають інший діючий Договір про встановлення ліміту 

кредитування, за винятком Договору про встановлення ліміту кредитування (автоматичний овердрафт)) 

- немає (у випадку, якщо це не є діючий клієнт на момент запровадження Заяви-Договору) 



Заява-Договір №_________ від «__» _________ 20__ року  
 

БАНК       КЛІЄНТ 

________________  ________________ 

                                            
ДЛЯ ВЛАСНИКА РАХУНКУ/РАХУНКІВ 

   ДОДАТОК від «___» __  20__ року до Заяви-Договору №________ від «___» ___ 20__ року (надалі – Додаток) 

1. Шляхом підписання Заяви-Договору та цього Додатку Клієнт просить, а Банк, на підставі рішення (рішень) уповноваженої особи (осіб/органів) Банку (у 
разі їх необхідності), зобов`язується, –  надати банківські  послуги, визначені цим Додатком, а саме:  

1.1. В тому числі, але не виключно, відкрити Рахунок/Рахунки/виконувати операції за Рахунком/Рахунками, з наступним видом (видами) валюти: 

Рахунок* Банківська платіжна карта 
Пароль 

на БПК 

Ім’я та прізвище 

латинськими 

літерами, яке 

друкується на БПК 

Послуга Мобінформ 

Примітки 
№ Валюта Дата відкриття Тип Підключено 

Рівень 
підключення 

Номер 
телефону 

 Євро     Так/Ні 
Рахунок/ 

картка 

 
 

Шляхом підписання цього Додатку Клієнт підтверджує отримання персонального ідентифікатора в Системі «КредоДайрект» № ________. Сторони, 

шляхом підписання цього Додатку погодили, що для здійснення комунікації між Сторонами у випадках, визначених Правилами, Сторони будуть 
використовувати контактний номер телефону, зазначений в реквізитах цього Додатку Клієнта. 

* - Банк відкриває Рахунок не пізніше 10 (десяти) банківських днів з дати укладення Договору (або відповідного Додатку в новій редакції). 

Розпорядження Клієнта на договірне списання коштів - регулярного платежу (надалі – РП) [відображати за наявності] 

Рахунок з якого 

здійснюється 
списання РП 

Найменування 

Отримувача 

Ідентифікаційний 
код юридичної 

особи /РНОКПП 

ФО Отримувача 

Реквізити рахунку 

Отримувача 
Призначення РП 

Сума, або 
формула 

(алгоритм) 

обчислення РП 

Дата, 

періодичність РП 

       

       

1.2. з «__» ________ 20__р. всі рахунки, що відкриті на моє ім’я в Банку, обслуговувати на умовах Тарифного Пакету:  Базовий (загальні умови 

обслуговування) / START /  SMART  /VIP 

1.3. Примітки. - ОСОБЛИВІ УМОВИ ДЛЯ КОЖНОГО РАХУНКУ ТА ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (у разі суперечності між умовами, 
викладеними у цій примітці з іншими умовами, які передбачені іншими пунктами Заяви-Договору (в тому числі в п. 3 Заяви-Договору), Додатку та/або 

Правил, переважну силу мають умови, зазначені у цій примітці): 

1.3.1. (для рахунку несамозайнятої особи) Клієнт підтверджує, що на нього поширюються положення п. 1.13.1. Глави 1 Розділу ІІ Правил ФО, які Клієнт 
зобов`язується неухильно дотримуватися. 

1.3.2. (для рахунку самозайнятої особи) Клієнт підтверджує, що на нього поширюються положення п. 1.13.2. Глави 1 Розділу ІІ Правил ФО, які Клієнт 

зобов`язується неухильно дотримуватися. 

1.3.3 (для рахунку нерезидента) Клієнт підтверджує, що він є нерезидентом і на нього поширюються положення п. 1.13.3. Глави 1 Розділу ІІ Правил ФО, 
які Клієнт зобов`язується неухильно дотримуватися. 

1.3.4 (для рахунку для зарахування благодійної допомоги) Клієнт підтверджує, що відповідний Рахунок є Поточним рахунком для зарахування благодійної 

допомоги і Клієнт зобов`язується неухильно дотримуватися умов п. 1.13.4. Глави 1 Розділу ІІ Правил ФО. 

1.3.5 (для рахунку КИШЕНЯ) Клієнт підтверджує, що відповідний Рахунок є Поточним рахунком «Ощадний рахунок Кишеня» і Клієнт зобов`язується 
неухильно дотримуватися умов п. п. 1.13.5. Глави 1 Розділу ІІ Правил ФО. 

1.3.6 (для рахунку КИШЕНЯ пенсійний) Клієнт підтверджує, що відповідний Рахунок є Поточним рахунком «Ощадний рахунок Кишеня (пенсійний)» і 

Клієнт зобов`язується неухильно дотримуватися умов п. 1.13.6. Глави 1 Розділу ІІ Правил ФО. 

1.3.7 (для рахунку приватного нотаріуса) Клієнт підтверджує, що він є приватним нотаріусом і відповідний Рахунок функціонує з особливостями, 
визначеними п. 1.13.7. Глави 1 Розділу ІІ Правил ФО, які Клієнт зобов`язується неухильно дотримуватися. 

1.3.8 (для рахунку ФОНІ) Клієнт підтверджує, що він є нерезидентом інвестором і відповідний Рахунок функціонує з особливостями, визначеними 

п.1.13.8. Глави 1 Розділу ІІ Правил ФО Правил, які Клієнт зобов`язується неухильно дотримуватися.  

1.3.9 (для рахунку учасника зарплатного проекту) Клієнт уповноважує __________________________ (надалі - Роботодавець), яке укладає/уклало з 
Банком Договір про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб, отримати через особу, визначену наказом Роботодавця БПК для передачі їх 

Клієнту. Клієнт підтверджує, що за домовленістю між Клієнтом і Банком, Банк не несе відповідальності перед Клієнтом у разі неотримання, 

несвоєчасного отримання, пошкодження БПК, за будь-яке списання грошових коштів з Рахунку, на який поступають кошти від Роботодавця, а також за 
будь-яке списання коштів з вказаного Рахунка, якщо БПК була передана Клієнту за дорученням Клієнта через Роботодавця (визначену ним особу). В 

разі припинення уповноваження Роботодавця на дії, передбачені в цьому абзаці, Клієнт зобов’язується негайно письмово повідомити про це Банк.  

1.3.10. (для рахунку «Кредитна картка») Клієнт підтверджує, що відповідний Рахунок є Поточним рахунком «Кредитна картка» і Клієнт зобов`язується 
неухильно дотримуватися умов Договору кредитної лінії (Кредитна картка, ДРК) та Тарифів, передбачених для відповідного Рахунку. 

1.3.11. (для рахунку Zlotowka) Клієнт підтверджує, що відповідний Рахунок є Поточним рахунком «Zlotowka» і обслуговується на умовах Тарифів, 

передбачених для відповідного Рахунку, яких Клієнт зобов’язується неухильно дотримуватися. 

1.3.12. (для рахунку готівкового кредитування) Клієнт підтверджує, що відповідний Рахунок є Поточним рахунком, призначеним для зарахування 
кредитних коштів за Кредитним договором між Банком та Клієнтом, яким передбачено отримання готівкового кредиту на споживчі цілі і обслуговується 

на умовах Тарифів, передбачених для відповідного Рахунку, яких Клієнт зобов’язується неухильно дотримуватися. 

1.3.13. (для отримання строкового вкладу та процентів) Клієнт підтверджує, що відповідний Рахунок є Поточним рахунком, призначеним для виплати 
основної суми та процентів з розміщеного в Банку строкового вкладу і обслуговується на умовах Тарифів, передбачених для відповідного Рахунку, яких 

Клієнт зобов’язується неухильно дотримуватися. 

(виводити лише для клієнтів, які можуть отримати кредит: резидент ТА є рахунок в ГРН) 

1.4. Здійснити кредитування Рахунку №____________________________ (надалі – Рахунок для кредитування),  на наступних умовах:  
1.4.1. Банк, відповідно до Алгоритму визначення ліміту кредитування (Алгоритм), а також відповідно до інших умов Заяви-Договору та Правил, має 

право встановити Клієнту ліміт кредитування на Рахунок для кредитування і в межах цього ліміту надати Кредит (Кредити) з цільовим призначенням – 

задоволення споживчих потреб Клієнта. Банк, відповідно до Алгоритму, встановлює максимальну/поточну суму ліміту кредитування за Рахунком для 
кредитування (в розмірі до ____________ грн. [вказати максимальний розмір ліміту кредитування відповідно до Паспорту продукту]). Про факт 

встановлення, розмір ліміту кредитування та інші умови Банк повідомляє Клієнта у порядку, визначеному Правилами. Строк дії ліміту кредитування – 

до моменту пред`явлення вимоги Банку або до настання підстав припинення дії ліміту кредитування, визначених Правилами. Клієнт має право 
відмовитися від кредитування у порядку, визначеному Правилами. 

1.4.2. Процентна ставка за користування Кредитом (Кредитами) - 30% річних. Реальна річна процентна ставка ___________% (_____________ відсотків) 

річних. Загальна вартість кредиту для Клієнта за Договором становить ____________ (_________ гривень 00 копійок).  
Застереження щодо репрезентативності наведених обчислень реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для Клієнта 

наведені у Правилах. 

1.4.3. Сторони несуть відповідальність за порушення зобов`язань за Договором в частині кредитування рахунку, передбачену законодавством України, 
Правилами та цією Заявою-Договором. Клієнт зобов`язаний сплатити Банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, 

яка діяла в період прострочення, розрахованої від суми кожного несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання Клієнта, за кожен день прострочення 

від дати виникнення прострочення до дати, що передує даті погашення заборгованості Клієнта. 
1.4.4. Сторони погодилися, що за умовами цього Договору Кредит (Кредити), отриманий Клієнтом за умовами цього Договору, спрямовуються Банком 

на рефінансування заборгованості Клієнта з укладеним між Сторонами Договором про встановлення ліміту кредитування (відмінного від Договору про 



Заява-Договір №_________ від «__» _________ 20__ року  
 

БАНК       КЛІЄНТ 

________________  ________________ 

встановлення ліміту кредитування (автоматичний овердрафт)). З моменту повного погашення заборгованості за відповідним Договором про 
встановлення ліміту кредитування, – зазначений Договір про встановлення ліміту кредитування вважається Сторонами припиненим належним чином. 

Видача Клієнту Кредиту за цим Договором для погашення заборгованості за відповідним Договором про встановлення ліміту кредитування здійснюється 

в останній день дії Договору про встановлення ліміту кредитування (відмінного від Договору про встановлення ліміту кредитування (автоматичний 
овердрафт)).  

(п. 1.4.4 тільки для діючих клієнтів на момент запровадження Заяви-Договору, які мають інший діючий Договір про становлення ліміту кредитування, 

за винятком Договору про встановлення ліміту кредитування (автоматичний овердрафт) і погодилися на перекредитування) 

2. З моменту підписання цього Додатку, всі раніше укладені Додатки втрачають чинність (за винятком умов п. 1.4. раніше укладеного Додатку). Текст, 

розміщений після п. 4. відповідного Додатку не відноситься до умов Додатку та зберігає чинність. 

3. Підписуючи цей Додаток Клієнт підтверджує факт отримання примірника Заяви-Договору та цього Додатку у відповідні дати їх підписання.  

4. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

БАНК: АТ «КРЕДОБАНК» 

Місцезнаходження Банку____________________________ 

__________________________________________________ 

Відділення ________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Код Банку ______,  код Ідентифікаційний код юридичної 

особи _________  
 

_____________________________________________ 

посада, ПІБ, Підпис, М.П. 

КЛІЄНТ: _____________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по-батькові) 
Реєстраційний  номер ОКПП  __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     

Документ, що засвідчує особу: назва ___________ Серія___№____________, Дата 

видачі__|__|.__|__|.__|__|__|__|р., виданий:_________________ 
Місце проживання або перебування (для резидентів) / тимчасового перебування на території 

України (для нерезидентів)_______________________________________________________ 

Контактний номер телефону:                          Додатковий номер телефону: 
Адреса e-mail __________________________________________________________________ 
 

Підпис:  

 

 
(лише на примірнику Банку) 
(якщо Додатком передбачене відкриття Рахунку) [ З довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб (додаток до Інструкції про порядок 

здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників, затвердженого рішенням  виконавчої 

дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 26 травня 2016 року №825) ознайомлений (-на) 
«_____»__________________20_ року          __________________________ (___________________________)  

                                                                                                                                 (підпис)                                                       (ПІБ)       ] 

 

(якщо Додатком передбачене відкриття Рахунку) [ Відмітки Банку 

№ балансового рахунку _________________ № особового рахунку ___________________________. Правильність присвоєння номеру рахунку, документи на 
оформлення  відкриття рахунку перевірив: ______________________________________________________    ______________________________ 

                                                                                    (Посада і підпис уповноваженої особи, на яку покладено обов’язки відкривати рахунки) 
Дата відкриття Рахунку/Рахунків «__» __________ 20__р.  Відкрити поточний_____________ рахунок дозволяю _______________________________ 
                                                                                                                                                                                         (вид валюти)                                                                       (ПІБ і підпис) ] 

 (лише на примірнику Клієнта) 
Реквізити** для зарахування коштів на Рахунок/Рахунки Клієнта: 

Банк Отримувача: АТ «КРЕДОБАНК»,  Код Банку 325365 **для рахунків в іноземній валюті додаткові реквізити (SWIFT, банк-

кореспондент, кореспондентський рахунок тощо) для зарахування 

коштів Ви можете знайти на офіційній інтернет-сторінці Банку за 

адресою: www.kredobank.com.ua  

Отримувач: ___________________________________________, _______________________________ 

  (П.І.Б.)  Реєстраційний  Номер ОКПП 

Рахунок/Рахунки Отримувача:  

 

 

http://www.kredobank.com.ua/

