Кредитний договір №______
(місце укладення)

(дата укладення)

Реквізити сторін
Банк: Акціонерне товариство “КРЕДОБАНК”, в Позичальник:(ПІБ)_____________________________
особі _________ __________ Відділення ____________________________,
_______________________, який діє на підставі (фактичне місце проживання/поштова адреса)
довіреності
від
«____»___________20__р., ___________________________________
посвідченої приватним нотаріусом Львівського ______________________________________________
міського нотаріального округу, і зареєстрованої ____________________________.
в реєстрі за №__________.
Реквізити Позичальника: адреса (реєстрація згідно
Реквізити Банку: Відділення ________________, паспорту):_______________________
адреса:___________________, код банку
_______________________________________________
___________, код ЄДРПОУ_________________. _____________________________, Паспорт: серія___
№ _______________ ,
виданий__________________________________
_______________________________________________
_____________________________,
ідентифікаційний номер:
_________________________.
1. Предмет Кредитного договору
Банк зобов’язується надати у власність Позичальникові грошові кошти (надалі – кредит) на умовах
поворотності, строковості, платності та цільового характеру використання, а Позичальник зобов’язується
використати кредит на цілі, вказані в цьому Кредитному договорі, повернути кредит, сплатити проценти
та інші платежі в строк та на умовах, визначених цим Кредитним договором. Кредит видається виключно
на цілі зазначені в цьому Кредитному договорі.
2. Індивідуальні умови кредитування
2.1. Сума та валюта кредиту
2.2. Дата видачі кредиту.
“____” _________20__ року.
(Датою видачі кредиту вважається день
списання коштів з позичкового рахунку
(утворенням строкової заборгованості по
позичковому рахунку) з наступним
переказом кредитних коштів в сумі та на
цілі, що вказані в п.2.5. Кредитного
договору)
2.3. Строк (термін) кредитування
____ років/місяців/днів терміном до “____”
_________20__ року.
2.4. Позичальник доручає Банкові здійснити
переказ кредитних коштів на наступні цілі - на
поточні
потреби
в
сумі
та за наступними реквізитами:
____________________________грн., на поточний
рахунок Позичальника № ____________________
відкритий
в
____________________
(МФО
__________);
- на
погашення (рефінансування)
кредитної
заборгованості Позичальника перед ____________
(назва
Банку),
надалі
Кредитор,
МФО______,ЄДРПОУ_____, по Кредитному договору
№____
від
__.__20__
року,
в
сумі____________________ грн., на рахунок №
Від Банку
________________

Позичальник
__________________

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

________ відкритий в ________________ (назва
Банку), МФО __________.
Для обліку виданих кредитних коштів Банк № ____________________
відкриває позичковий рахунок
Поточний
(картковий)
рахунок № _______________, у Відділенні ____________
Позичальника, відкритий для видачі та _____________
обслуговування кредиту (надалі, Поточний
рахунок для обслуговування кредиту)
Транзитний рахунок для повернення № 2909_________________.
кредитних коштів (при достроковому
погашенні кредиту або його частини)
Дата погашення Щомісячного платежу
Дата, в яку Банк здійснює договірне списання
Щомісячного платежу, в порядку, передбаченому
п.6.6.3. Кредитного договору, та яка зазначається в
Графіку платежів за Кредитним договором та
розрахунку сукупної вартості кредиту, який є
Додатком № 1 до Кредитного договору та є його
невід’ємною частиною (надалі – Графік платежів).
Строки (терміни) сплати Позичальником Для
запобігання
прострочення
погашення
Щомісячного платежу
заборгованості за Кредитним договором, Банк
рекомендує Позичальнику перераховувати кошти на
свій Поточний рахунок для обслуговування кредиту з
«__» по «__» число кожного місяця включно.
Перший Щомісячний платіж має бути сплачений не
пізніше «__» _________ 20__р.
Позичальник сплачує Банку комісії
2.10.1 за видачу кредиту, одноразово - ________
(_________), сплачується в день видачі кредиту;
2.10.2. за відкриття поточного рахунку – _____ грн.
(__________ гривень 00 копійок) в день укладення
договору про відкриття Позичальнику поточного
рахунку (готівкою у касі Банку або безготівковим
переказом);
2.10.3. за випуск банківської платіжної картки_____
грн. (__________ гривень 00 копійок) в день укладення
договору про відкриття Позичальнику поточного
рахунку (готівкою у касі Банку або безготівковим
переказом);

2.11. Додаткові умови (в тому числі необхідність 2.11.1 Відкриття поточного рахунку – Позичальник
укладення договорів з третіми особами)
зобов`язаний укласти з Банком договір поточного
рахунку;
2.11.2. Випуск банківської платіжної картки –
Позичальник зобов`язаний оплатити випуск, отримати
та активувати банківську платіжну картку.
3. Порядок видачі кредиту
3.1. Кредит видається Позичальнику в безготівковій формі шляхом перерахування кредитних коштів
за дорученням Позичальника, яке міститься в п.2.4. Кредитного договору.
3.2. Позичальник має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня укладення Кредитного
договору відмовитися від цього Кредитного договору без пояснення причин, у тому числі в разі
отримання ним грошових коштів. Про намір відмовитися від Кредитного договору Позичальник
повідомляє Банк у письмовій формі (у паперовому вигляді) до закінчення зазначеного у цьому пункті
Кредитного договору строку. Протягом 7 (семи) календарних днів з дати подання письмового
повідомлення про відмову від Кредитного договору Позичальник зобов’язаний повернути Банку
Від Банку
________________

Позичальник
__________________

грошові кошти, одержані згідно з цим Кредитним договором, та сплатити проценти за користування
кредитом за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за процентною ставкою, встановленою
п. 4.1. Кредитного договору.
3.3. Банк вправі відмовити у виплаті Позичальнику кредиту або його частини та/або припинити
кредитування Позичальника у випадку:
3.3.1. передбаченому п.4.11. Кредитного договору;
3.3.2. прострочення сплати процентів та/або повернення кредиту (частини кредиту) щонайменше на
один календарний місяць;
3.3.3. порушення Позичальником істотних умов Кредитного договору, зокрема: надання для
здійснення платежів документів, що не відповідають вимогам законодавства України та встановленим
в Банку правилам; представлення Позичальником у Банк для отримання кредиту
документів/інформації, що виявились недостовірними; невиконання Позичальником зобов’язань,
передбачених Кредитним договором.
3.4. У випадку прийняття Банком рішення про відмову від виплати Позичальнику кредиту, Банк
письмово повідомляє про це Позичальника на його письмову вимогу.
4. Розрахунки між Сторонами.
4.1. За користування кредитом Позичальник сплачує Банку відсотки, за процентною ставкою
___________% (_____________ відсотків) річних.
4.2. Проценти за користування кредитом нараховуються щомісячно на суму заборгованості по кредиту
за методом “факт/360” (фактична кількість днів у місяці, але умовно в році 360 днів), за ставкою,
визначеною п.4.1. Кредитного договору, з дня видачі кредиту до дня повернення кредиту в повному
обсязі, якщо інше не випливає з умов цього Кредитного договору.
4.3. За надання послуг Позичальник сплачує Банку комісії в порядку, строки та розмірі, передбачені
п.2.10. Кредитного договору.
4.4. Загальні витрати Позичальника по кредиту за цим Кредитним договором становлять
______________ грн. (___________ гривень 00 копійок).
4.5. Орієнтовна реальна річна процентна ставка ___________% (_____________ відсотків) річних.
4.6. Орієнтовна загальна вартість кредиту для Позичальника за цим Кредитним договором становить
____________ (_________ гривень 00 копійок).
Застереження: наведені обчислення орієнтовної реальної річної процентної ставки та орієнтовної
загальної вартості кредиту для Позичальника є репрезентативними та базуються на обраних
Позичальником умовах кредитування, викладених вище, і на припущенні, що Кредитний договір
залишатиметься дійсним протягом погодженого строку, а Банк і Позичальник виконають свої
обов’язки на умовах та у строки, визначені в Кредитному договорі. Орієнтовна реальна річна процентна
ставка обчислена на основі припущення, що процентна ставка та інші платежі за послуги Банку
залишатимуться незмінними та застосовуватимуться протягом строку дії Кредитного договору.
4.7. Нарахування комісій, встановлених цим Кредитним договором здійснюється до дати повернення
кредиту в повному обсязі, якщо інше не випливає з умов цього Кредитного договору.
4.8. У випадку повного погашення кредиту (погашення його останньої частини) Позичальник
зобов’язаний одночасно (в межах одного банківського дня) сплатити проценти, нараховані за останній
місяць (частину останнього місяця) користування кредитом та встановлені Кредитним договором
комісії, незалежно від настання кінцевої дати погашення Щомісячного платежу, згідно із Графіком
платежів (Додаток №1 до Кредитного договору).
4.9. У разі зміни законодавства України щодо здійснення кредитування, облікової ставки
Національного банку України, інших економічних умов, що впливають на ціну кредитних коштів, Банк
має право ініціювати зміну розміру процентної ставки за кредитом, письмово повідомивши про це
Позичальника рекомендованим листом.
4.10. Позичальник зобов'язаний протягом 14 (чотирнадцяти) днів від дати надіслання Банком
повідомлення (п.4.9. Кредитного договору), з’явитись у Банк для укладення Додаткового договору.
4.11. При незгоді Позичальника з пропозицією Банку на зміну розміру процентної ставки та /або,
нез’явленні Позичальника у Банк, в порядку та в строк, встановлений п.4.10. Кредитного договору,
Позичальник зобов’язаний в 30-денний строк з часу надіслання Банком повідомлення (п.4.10.
Кредитного договору), повністю повернути суму кредиту та сплатити проценти, комісії за
користування кредитом на день повернення.
Від Банку
________________

Позичальник
__________________

4.12. Підписання цього Кредитного договору, Сторони погодили, що у випадку надання
Позичальником недостовірних даних щодо реквізитів рахунку для цілей погашення (рефінансування)
кредитної заборгованості Позичальника перед Кредитором, внаслідок чого, надані Позичальнику
кредитні кошти, повернуто Кредитором на рахунок Банку, повторний переказ Банком вищезгаданих
кредитних коштів можливий лише за умови, що Позичальник протягом трьох робочих днів від дати
повернення Кредитором цих кредитних коштів, надасть дійсні реквізити рахунку та укладе з Банком
відповідний договір про зміну умов кредитування за цим Кредитним договором. У разі невиконання
Позичальником даних умов у встановлений цим пунктом строк, повторний переказ кредитних коштів
для цілей погашення (рефінансування) кредитної заборгованості Позичальника перед Кредитором за
цим Кредитним договором, не допускається, а повернені Кредитором кредитні кошти, не пізніше дня
наступного за днем закінчення встановленого цим пунктом строку, зараховуються Банком на
транзитний рахунок зазначений у п. 2.7. цього Кредитного договору.
5. Надання інформації протягом строку дії Кредитного договору
5.1. Підписанням цього Кредитного договору Сторони дійшли згоди, що протягом строку дії цього
Кредитного договору, надання Позичальнику інформації в обсязі, визначеному Законом України «Про
споживче кредитування», буде здійснюватися Банком у наступного порядку:
5.1.1. Банк, на письмову вимогу (запит) Позичальника , але не частіше 1 (одного) разу на місяць,
безоплатно, повідомляє Позичальнику інформацію (у вигляді довідки, за формою, встановленою
Банком) про поточний розмір його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, в т.ч. надає
виписку з рахунку/рахунків (за їх наявності) щодо погашення заборгованості, зокрема інформацію про
платежі за цим Кредитним договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у
часі.
5.1.2. Інформація, вказана у п. 5.1.1. Кредитного договору, надається Позичальнику Банком впродовж
30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання відповідної письмової вимоги (запиту)
Позичальника у письмовій (електронній) формі поштою (електронною поштою) або особисто – під
розпис Позичальника.
5.1.3. У разі подання Позичальником, впродовж 1 (одного) календарного місяця, двох або більше вимог
про надання інформації, передбаченої п. 5.1.1. Кредитного договору, надання кожної наступної (після
першої) довідки та виписки відбувається за умови оплати відповідної комісії (у разі її наявності),
встановленої Тарифами Банку, станом на дату звернення Позичальника про надання вказаної
інформації.
6. Порядок повернення кредиту.
6.1. Позичальник зобов’язаний повернути Банку кредит у повному обсязі в порядку і строки (терміни),
передбачені Кредитним договором та/або додатками до нього.
6.2. Позичальник здійснює погашення заборгованості за цим Кредитним договором відповідно до
Графіку платежі (Додаток №1 до Кредитного договору).
Всього Позичальник зобов`язаний здійснити ___ (__________) Щомісячних платежів по _______
грн. (__________ гривень 00 копійок) щомісячно, кожного останнього числа відповідного місяця,
впродовж ___ (____________) місяців з дати укладання Кредитного договору. Перший та останній
платежі можуть відрізнятися за розміром суми Щомісячного платежу. Щомісячні платежі з ___ до ___
погашаються в однаковому порядку.
Якщо будь-який термін здійснення платежів за договором про споживчий кредит припадає на
вихідний, святковий або інший неробочий день, то платежі повинні бути здійснені у попередній
робочий день.
6.3. Позичальник щомісячно, здійснює повернення суми заборгованості за кредитом, сплачує
проценти за користування кредитом, у вигляді рівних сум – ануїтетного платежу (розмір якого
визначається п.6.2. Кредитного договору). Повернення кредиту здійснюється у порядку,
передбаченому п.п.6.3.1.-6.3.5. Кредитного договору:
6.3.1. Для здійснення належного погашення кредиту Позичальник зобов’язаний щомісячно не пізніше
дати погашення Щомісячного платежу, встановленої Графіком платежів, забезпечити наявність на
Поточному рахунку для обслуговування кредиту суму коштів, що відповідає розміру Щомісячного
платежу, з врахуванням рекомендацій Банку, передбачених п.2.9. Кредитного договору.
6.3.2. Зарахування коштів на Поточний рахунок для обслуговування кредиту здійснюється
Позичальником шляхом перерахування коштів у безготівковій формі та/або внесенням готівкою.
Від Банку
________________

Позичальник
__________________

6.3.3. Позичальник доручає, а Банк за дорученням Позичальника щомісячно в кінцеву дату погашення
Щомісячного платежу, передбачену Графіком платежів, здійснює договірне списання грошових коштів
з Поточного рахунку для обслуговування кредиту в сумі Щомісячного платежу. Щомісячний платіж
вважається отриманим Банком після його договірного списання Банком з Поточного рахунку для
обслуговування кредиту.
6.3.4. Останній Щомісячний платіж дорівнює залишку заборгованості по кредиту, процентах та
комісіях, неустойки, що передбачені Кредитним договором.
6.3.5. Грошові кошти, які на кінцеву дату погашення Щомісячного платежу, відповідно до Графіку
платежів, знаходяться на Поточному рахунку для обслуговування кредиту та перевищують суму
Щомісячного платежу, можуть бути сплачені Позичальником, як часткова або повна дострокова сплата
заборгованості за Кредитним договором, в порядку, передбаченому п.6.7. Кредитного договору.
6.4. Сплата кредиту, процентів, інших платежів за Кредитним договором може здійснюватися третіми
особами у випадках, не заборонених законодавством України або передбачених окремими договорами.
6.5. Позичальник уповноважує та безвідклично доручає Банку, а Банк має право здійснювати
договірне списання коштів з усіх поточних рахунків Позичальника, відкритих у Банку (його
відділеннях), і спрямовувати їх на погашення заборгованості за кредитом, нарахованими процентами,
комісіями, а також можливої неустойки (штрафу, пені) за Кредитним договором. Ініціювання переказу
коштів Позичальника при договірному списанні здійснюється на підставі платіжної вимоги або
меморіального ордера, що підписані уповноваженими особами Банку. Банк здійснює договірне
списання, передбачене цим пунктом, у випадку ненадходження або надходження в неповній сумі
Щомісячного платежу на Поточний рахунок для обслуговування кредиту в строк (термін),
передбачений п.6.3.1 Кредитного договору.
6.6. Погашення заборгованості за Кредитним договором здійснюється у наступній черговості:
6.6.1. У першу чергу:
6.6.1.1. Прострочені платежі по сплаті процентів користування Кредитом;
6.6.1.2. Прострочені платежі по поверненню Кредиту (основного боргу);
6.6.2. У другу чергу:
6.6.2.1. Поточні платежі по сплаті нарахованих процентів за користування Кредитом;
6.6.2.2. Поточні платежі по поверненню Кредиту (основного боргу);
6.6.3. У третю чергу:
6.6.3.1. Прострочені платежі по сплаті комісії та інших платежів, які передбачені Кредитним
договором;
6.6.3.2. Поточні платежі по сплаті комісії та інших платежів, які передбачені Кредитним договором;
6.6.3.3. Пеня, штрафи та інші види неустойки;
6.6.3.4. Дострокові платежі по поверненню Кредиту (основного боргу) на наступний місяць/місяці.
Сторони не мають права змінювати черговість погашення заборгованості за цим Кредитним договором,
в тому числі шляхом зазначення в платіжних документах призначення платежу, що порушує черговість,
визначену п. 6.6. Кредитного договору.
6.7. Позичальник має право здійснити повне або часткове дострокове погашення заборгованості за
Кредитним договором (у т.ч. за ануїтетним платежем) шляхом внесення коштів на Поточний рахунок
для обслуговування кредиту, з подальшим переказом їх на основі платіжного доручення на транзитний
рахунок, відкритий для повернення кредитних коштів (п.2.7. Кредитного договору).
У разі наявності прострочених платежів за цим Кредитним договором, будь-які кошти, направлені
Позичальником як повне або часткове дострокове погашення заборгованості за цим Кредитним
договором, зараховують відповідно до черговості, визначеної п. 6.6. Кредитного договору.
6.7.1. Зарахування достроково сплачених коштів на погашення заборгованості за Кредитним договором
(у т.ч. за ануїтетним платежем) здійснюється Банком в дату погашення Щомісячного платежу,
незалежно від дати їх сплати Позичальником.
6.7.2. При частковому достроковому погашенні заборгованості за Кредитним договором (у т.ч. за
ануїтетним платежем) Банк здійснює коригування графіку платежів, за рахунок скорочення строку
кредитування, передбаченого Кредитним договором, не змінюючи при цьому розміру Щомісячного
платежу.

Від Банку
________________

Позичальник
__________________

6.7.3. Графік платежів, що змінений Банком, згідно з п.6.7.2. Кредитного договору, надається
Позичальнику на його письмову вимогу у письмовій формі не раніше першого робочого дня місяця,
наступного за місяцем часткового дострокового погашення заборгованості за Кредитним договором.
6.8. Позичальник має право здійснити дострокове (повне або часткове) погашення заборгованості за
даним кредитним договором, в порядку, іншому, ніж зазначений у п.п. 6.7.1, 6.7.2 Кредитного договору,
за умови подання відповідної заяви про дострокове погашення.
6.9. Банк у випадках, передбачених п.3.3. Кредитного договору вправі вимагати дострокового
повернення кредиту, процентів, комісій та інших належних до сплати платежів за Кредитним
договором, про що письмово повідомляє Позичальника.
6.10. Позичальник зобов’язаний після отримання повідомлення Банку, передбаченого п.6.9.
Кредитного договору, усунути порушення умов Кредитного договору, вказаних у повідомленні (згідно
п.п.3.3.2., 3.3.3. Кредитного договору) протягом 30 (тридцяти) календарних днів із дня отримання
такого повідомлення. Якщо Позичальник не усунув вказані порушення, то він зобов’язаний достроково
повернути кредит, проценти, комісії та інші належні до сплати платежі за Кредитним договором не
пізніше 31-го календарного дня після отримання письмового повідомлення Банку (п.6.9. Кредитного
договору).
7. Відповідальність сторін.
7.1. За несвоєчасне виконання (прострочення) грошових зобов’язань за цим Кредитним договором
Позичальник відшкодовує Банку заподіяні збитки в повному обсязі та сплачує пеню в розмірі подвійної
облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період прострочення, розрахованої від суми
кожного несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання Позичальника, за кожен день прострочення
від дати виникнення прострочення до дати, що передує даті погашення заборгованості Позичальника.
В будь-якому разі розмір пені, нарахованої Позичальнику на підставі цього пункту Кредитного
договору не може перевищувати 15% (відсотків) від суми несвоєчасно виконаного грошового
зобов`язання
7.2. У випадку невиконання обов’язку, передбаченого п.10.2. Кредитного договору, Банк має право
нарахувати Позичальнику штраф в розмірі ___% (_______ відсотків) від суми Кредиту (п. 2.1
Кредитного договору), що становить____(________) грн.
7.3. Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення зобов’язань Позичальника на
підставі цього Кредитного договору, не може перевищувати 50% (п`ятдесяти відсотків) від суми
Кредиту (п. 2.1 Кредитного договору).
7.4. Сторони домовились, що строк позовної давності для стягнення неустойки (штрафу, пені), за
Кредитним договором, прирівнюються до строку позовної давності встановленої законом для основної
вимоги за Кредитним договором.
7.5. У випадку не надання Позичальником підтверджуючих документів про повне погашення
(рефінансування) кредитної заборгованості Позичальника перед Кредитором у розмірі суми кредиту за
Кредитним договором та припинення кредитного договору укладеного з Кредитором (п. 10.8.
Кредитного договору), Банк має право нарахувати Позичальнику штраф в розмірі 20% від суми
Кредиту (п. 2.1 Кредитного договору).
8. Забезпечення виконання зобов’язань за Кредитним договором.
8.1. За виконання зобов’язань за Кредитним договором Позичальник несе повну відповідальність перед
Банком усім належним йому майном, у тому числі грошовими коштами, на яке може бути звернено
стягнення в порядку, передбаченому законодавством України.
9. Порядок зміни і припинення дії Кредитного договору.
9.1. Будь-які зміни і доповнення до Кредитного договору вносяться лише за згодою Сторін, шляхом
укладення додаткових договорів.
9.2. Кредитний договір набуває чинності з дня підписання його обома сторонами та діє до повного
виконання ними своїх зобов’язань.
10. Інші умови.
10.1. Позичальник зобов’язаний повідомити Банк про зміну місця проживання, роботи, прізвища або
імені, інших обставин, здатних вплинути на виконання ним зобов’язань за Кредитним договором,
протягом 3-х днів з моменту настання таких обставин.
10.2. Позичальник зобов’язаний один раз на рік, впродовж усього строку дії Кредитного договору,
Від Банку
________________

Позичальник
__________________

але не пізніше першого числа кожного дванадцятого місяця від дня укладення Кредитного договору,
надавати в Банк офіційні документи, які підтверджують отримання та розмір доходів за останні шість
місяців.
10.3. Банк має право:
10.3.1. контролювати виконання Позичальником взятих на себе зобов’язань протягом всього часу дії
Кредитного договору.
10.3.2. відступати, передавати та будь-яким іншим чином відчужувати, а також передавати в заставу
свої права за Кредитним договором (повністю або частково).
10.3.3. припинити нарахування процентів за користування кредитом та належних до сплати
Позичальником Банку комісій за цим Кредитним договором шляхом, надіслання Банком Позичальнику
письмового повідомлення про таке припинення (нарахування процентів за користування кредитом та
належних до сплати Позичальником Банку комісій за цим Кредитним договором припиняється) з дати,
визначеної самостійно Банком у такому повідомленні, у разі наявності до зазначеної дати хоча б однієї
з наступних обставин:
10.3.3.1. настання, відповідно до умов цього Кредитного договору та/або вимог законодавства України,
дати, в яку Позичальник зобов’язаний остаточно повернути кредит в повному розмірі разом з
процентами, комісіями та іншими належними до сплати за цим Кредитним договором платежами;
10.3.3.2. звернення Банку до:
1) суду із позовом про стягнення заборгованості за кредитом, процентами, комісіями та іншими
належними до сплати за цим Кредитним договором платежами;
2) суду із позовом про звернення стягнення на предмет застави/іпотеки, наданий в забезпечення
виконання Позичальником зобов’язань за цим Кредитним договором;
3) нотаріуса із заявою про вчинення виконавчого напису на договорі забезпечення/інших документах,
що встановлюють заборгованість Позичальника перед Банком, для задоволення вимог Банку щодо
повернення кредиту, сплати процентів, комісій та інших належних до сплати за цим Кредитним
договором платежів;
10.3.3.3. прийняття Банком рішення про звернення стягнення на предмет застави/іпотеки, наданий в
забезпечення виконання Позичальником зобов’язань за цим Кредитним договором, шляхом
позасудового врегулювання у встановленому чинним законодавством України порядку;
10.3.3.4. вчинення Банком інших заходів щодо примусового стягнення заборгованості Позичальника за
цим Кредитним договором у встановленому чинним законодавством України порядку.
10.3.4. відновити в будь-який час нарахування процентів за користування кредитом та належних до
сплати Позичальником Банку комісій за цим Кредитним договором, нарахування яких було припинено
відповідно до умов п. п. 10.3.3. п. 10.3. цього Кредитного договору, шляхом надіслання Позичальнику
письмового повідомлення про таке відновлення. Нарахування процентів за користування кредитом та
належних до сплати Позичальником Банку комісій за цим Кредитним договором відновлюється на
умовах передбачених Кредитним договором з дати, визначеної самостійно Банком у направленому
Позичальнику повідомленні.
10.4. Шляхом підписання цього Кредитного договору, Позичальник підтверджує що він:
• до видачі кредиту ознайомився з діючими Тарифами Банку та Правилами надання комплексних
банківських послуг фізичним особам у АТ «КРЕДОБАНК», у яких зазначено умови відкриття, ведення,
закриття поточних (карткових) рахунків;
• ознайомився з орієнтовною реальною річною процентною ставкою та орієнтовною загальною
вартістю кредиту, а також з іншою інформацією про споживчий кредит, надання якої передбачено ч.3
ст. 9 Закону України «Про споживче кредитування» від 15 листопада 2016 року № 1734-VIII, до видачі
кредиту, ця інформація (паспорт споживчого кредиту) надана Позичальнику в письмовій (електронній)
формі, встановленій Додатком №1 до Закону України «Про споживче кредитування» від 15 листопада
2016 року № 1734-VIII;
• дозволяє Банку надавати третім особам інформацію, яка стала відомою йому внаслідок виконання
цього Договору, і може становити банківську таємницю;
• як Суб’єкт кредитної історії, надає свою 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».
Від Банку
________________

Позичальник
__________________

Повідомлення Позичальника про назву та адресу Бюро, до яких Банк передаватиме інформацію для
формування кредитної історії Позичальника, здійснюється письмово, шляхом підписання
Позичальником відповідної Заяви, перед укладенням Кредитного договору;
• 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, цього Кредитного
договору)/вчинення інших Правочинів аналогів власноручного підпису та печатки Банку. Відповідно,
зазначений Договір про порядок підписання правочинів вважається Сторонами належно укладеним між
Банком та Позичальником.
10.5. Цей Кредитний договір складено українською мовою у двох автентичних примірниках, що мають
однакову юридичну силу по одному примірнику для кожної із Сторін.
10.6. Сторони домовились, що спори, які виникатимуть з Кредитного договору, вирішуватимуться
судом за місцезнаходженням відділення Банку, в якому був укладений цей Кредитний договір та в
якому він виконується.
10.7. Підписанням цього Договору Позичальник надає згоду на передачу Банком до Кредитного реєстру
Національного банку України, інформації про кредитну операцію, передбачену умовами цього
Кредитного договору, в порядку, обсязі та з підстав, визначених Законом України «Про банки та
банківську діяльність» та нормативно-правовими актами Національного банку України.
10.8.Позичальник зобов’язаний не пізніше 14-ти календарних днів з моменту укладання Кредитного
договору, надати до Банку підтверджуючі документи про повне погашення (рефінансування)
кредитної заборгованості Позичальника перед Кредитором та припинення кредитного договору
укладеного з Кредитором.
11. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Банк: АТ «КРЕДОБАНК»
_____________________________
(посада)
____________________
(підпис)
/_____________________________/
(ПІБ) М.П.

Позичальник:
(ПІБ)______________________________________
_
Примірник Кредитного договору отримав
«____» _______20__р.
__________________
(підпис)
/____________________________________/
(ПІБ, повністю)

Від Банку
________________

Позичальник
__________________

1. Графік платежів за Кредитним договором №
кредиту

Додаток № 1 до Кредитного договору № від
р. та розрахунок сукупної вартості

від

Таблиця обчислення орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача та орієнтовної реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит
Види платежів за кредитом:
Чиста сума
кредиту/Сум
проценти
дата видачі Кількість днів у
Сума
а платежу за
за
№ з/п кредиту/да розрахун-ковому
кредиту за
розрахунков
користуванта платежу
періоді
договоро
ий період,
ня
м
грн.
кредитом

1
1
2
3
…
n
Усього

2

3

4

5

6

платежі за додаткові та супутні послуги

банку

за обслуговування
кредитної
заборгованості

розрахунково -касове
обслуговування

7

8

кредитного посередника (за наявності)

комісія за надання
інші послуги банку
кредиту

9

10

третіх осіб

комісійний збір

інша плата за послуги
кредитного посередника

послуги нотаріуса

послуги оцінювача

послуги страховика

інші
послуги
третіх осіб

11

12

13

14

15

16

Орієнт
овна
реальн
а річна
проце
нтна
ставка,
%

Орієнт
овна
Загаль
на
вартіст
ь
кредит
у, грн.

17

18

Застереження: наведені обчислення орієнтовної реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для Позичальника є репрезентативними та базуються на обраних Позичальником умовах кредитування, викладених вище, і на припущенні, що Кредитний договір залишатиметься дійсним протягом погодженого
строку, а Банк і Позичальник виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в Кредитному договорі. Орієнтовна реальна річна процентна ставка обчислена на основі припущення, що процентна ставка та інші платежі за послуги Банку залишатимуться незмінними та застосовуватимуться протягом строку дії Кредитного
договору.

2. Обґрунтування вартості супутніх послуг.
2.1.Кредит надається Позичальнику шляхом зарахування загальної суми кредиту на поточний (картковий) рахунок Позичальника, відкритий для видачі та
обслуговування кредиту. Відкриття поточного (карткового) рахунку для видачі та обслуговування кредиту здійснюється в порядку, передбаченому Правилами
надання комплексних банківських послуг фізичним особам у АТ «КРЕДОБАНК», згідно тарифів Банку, які діють на день відкриття. Безготівкове
перерахування коштів з поточного рахунку здійснюється Позичальником згідно тарифів Банку, які діють на день використання поточного рахунку. Комісії за
надання кредиту та обслуговування кредиту сплачуються Позичальником згідно тарифів Банку в порядку та розмірі, передбаченому Кредитним договором.
Банк

Позичальник:

АТ "КРЕДОБАНК"
МФО Банку: 325365
Код ЄДРПОУ Банку: 09807862
Інтернет-сторінка Банку: https://www.kredobank.com.ua
Адреса: 79026, обл. Львівська, м. Львів, вул.
Сахарова, буд. 78

ПІП:
ІНН:
Паспортні
дані:
Дата видачі:
Виданий:
Примірник Кредитного договору отримав

р.

Директор Департаменту споживчого кредитування АТ "КРЕДОБАНК"
/
/ М.П.

(підпис)

(підпис)

Від Банку
________________

Позичальник
__________________

