Затверджено рішенням Продуктово-тарифного комітету №30.4,
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Додаток 7 до Правил надання банківських послуг на умовах комплексного банківського
обслуговування для клієнтів-фізичних осіб в ПУАТ «ФІДОБАНК»
Умови надання споживчих кредитів фізичній особі під заставу майнових прав на кошти, що
перебувають на депозитному рахунку в ПУАТ «ФІДОБАНК»
(форма надання кредиту – кредитна лінія)

Умови надання споживчих кредитів фізичній особі під заставу майнових прав на кошти, що
перебувають на депозитному рахунку в ПУАО «ФІДОБАНК» (надалі за текстом – «Умови») в межах Договору
комплексного банківського обслуговування визначають загальні
принципи надання споживчих кредитів
фізичним особам, а саме – спосіб надання Кредиту, нарахування процентів за користування Кредитом,
виконання грошових зобов’язань за Кредитом, права і обов’язки Клієнта та Банку, їх відповідальність та інші
умови.
Якщо інше не передбачено цими Умовами, терміни та поняття, які застосовуються в їх тексті, мають
значення, передбачене Правилами надання банківських послуг на умовах комплексного банківського
обслуговування для клієнтів-фізичних осіб в ПУАТ «ФІДОБАНК» (надалі – «Правила»). В усіх інших випадках,
терміни та поняття в цих Умовах застосовуються по аналогії з чинним законодавством України.
Ці Умови розміщені на Офіційному сайті Банку за електронною адресою www.fidobank.ua, та разом із
Заявою про надання споживчого Кредиту фізичній особі під заставу майнових прав на кошти, що перебувають
на депозитному рахунку в ПУАТ «ФІДОБАНК» складають Договір про надання споживчого кредиту фізичній
особі під заставу майнових прав на кошти, що перебувають на депозитному рахунку в ПУАТ «ФІДОБАНК»
(Договір про надання банківського продукту) (надалі за текстом – «Кредитний договір»).
Надання Банком споживчого кредиту Клієнту (надалі разом «Сторони», а окремо – «Сторона»)
здійснюється на підставі укладеного Сторонами Кредитного договору. Кредитний договір укладається у
відповідності та на умовах Договору комплексного банківського обслуговування і є невід’ємною його частиною.
Для укладення Кредитного договору Клієнт звертається до Банку з Заявою про надання споживчого
Кредиту фізичній особі під заставу майнових прав на кошти, що перебувають на депозитному рахунку в ПУАТ
«ФІДОБАНК» (далі за текстом – «Заява про надання споживчого кредиту»), яка містить пропозицію Клієнта
(оферту) відкрити йому Кредитну лінію на зазначених в ній умовах та інформацію, яка необхідна Банку для
прийняття рішення уповноваженим органом Банку щодо кредитування.
Датою укладення Кредитного договору є день отримання Заяви про надання споживчого Кредиту,
підписаної Клієнтом та акцептованої Банком. Жодні положення Правил та/або цих Умов не повинно
сприйматися Клієнтом таким чином, що Банк зобов’язаний укласти Кредитний договір.
1.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Банківський (операційний) день - частина робочого дня, протягом якого приймаються документи на переказ
та на їх відкликання і, за наявності технічної можливості, здійснюється їх обробка, передача та виконання.
Боргові зобов’язання – це зобов’язання Клієнта перед Банком щодо повернення Кредиту, сплати процентів за
користування Кредитом, в тому числі нарахованих на прострочену заборгованість за Кредитом, комісій,
можливих штрафних санкцій та інших платежів, передбачених умовами Кредитного договору.
Графік погашення заборгованості за Кредитом або Графік зміни Ліміту Кредитної лінії (Графік ) –
документ, що передбачає порядок погашення заборгованості за кредитом або порядок зміни Ліміту Кредитної
лінії, в залежності від того, який з Графіків визначено Заявою про надання споживчого кредиту, та є невід’ємною
частиною Кредитного договору.
Термін погашення Кредитної лінії (Дата остаточного погашення кредиту) – дата вказана в Заяві про
надання споживчого кредиту, якщо інше не передбачено умовами Кредитного договору.
Депозитний (вкладний) рахунок - рахунок, що відкривається Банком Клієнту на договірній основі для
зберігання грошей, що передаються Клієнтом в управління на встановлений строк або без зазначення такого
строку під визначений процент (дохід) і підлягають поверненню Клієнту відповідно до законодавства України та
умов договору.
Повідомлення позичальника-фізичної особи про Умови кредитування за банківським продуктом
включаючи (Детальний розпис сукупної вартості Кредиту) – документ, що містить інформацію щодо умов
кредитування, орієнтовної сукупної вартості Кредиту з урахуванням процентної ставки за Кредитом, вартості
всіх супутніх послуг та інших фінансових зобов’язань Клієнта, що пов’язані з отриманням, обслуговуванням і
погашенням Кредиту та яке отримано Клієнтом перед укладанням Кредитного договору.
Забезпечувальні Документи - Договори, вказані у розділі 6 цих Умов, страхові договори, поліси, за формою та
змістом прийнятними для Банку, будь-які інші договори, які передбачають забезпечення виконання зобов’язань
Клієнта за Кредитним договором, та будь-які зміни, доповнення, додатки до таких договорів (повністю або
частково), якщо такі укладались Клієнтом.
Сторінка 1 з 13

Заява на отримання кредитних коштів - Заява на отримання кредитних коштів в рамках Кредитної лінії
складена за формою згідно Додатку № 2 до Кредитного договору.
Кредитна лінія (Кредит) - форма надання кредиту за Кредитним договором, яка передбачає надання кредиту
Клієнту в майбутньому одним траншем або декількома траншами, але в будь-якому випадку в межах
встановленого Ліміту Кредитної лінії та в межах Терміну погашення Кредитної лінії згідно з умовами Кредитного
договору.
Кредитна лінія непоновлювальна (далі - НКЛ) – грошові кошти в національній валюті України, у формі
надання кредиту одноразово або траншами (частинами) в межах встановленого ліміту кредитування або із
зменшенням ліміту кредитування з урахуванням Графіку, якщо укладання такого передбачено Заявою на
надання споживчого кредиту, і у разі отримання Клієнтом повної суми кредитних коштів і досягнення ліміту
кредитування, подальша видача кредитних коштів Клієнту припиняється незалежно від фактичної суми
заборгованості за кредитом протягом дії Кредитного договору. Розмір ліміту кредитування може бути або
сталим до кінця строку кредитування, або зменшуватися згідно з затвердженими умовами.
Кредитна лінія поновлювальна (далі - ВКЛ) – грошові кошти в національній валюті України, у формі надання
кредиту траншами (частинами) в межах встановленого ліміту кредитування або із зменшенням ліміту
кредитування з урахуванням Графіку, якщо укладання такого передбачено Заявою на надання споживчого
кредиту, при частковому або повному погашенні якого, Клієнт може повторно отримати кредит/транш кредиту в
межах зазначеного ліміту кредитування/ або із зменшенням ліміту кредитування з урахуванням Графіку
протягом дії кредитного договору (в залежності від умов встановлення ліміту кредитування). Розмір ліміту
кредитування може бути або сталим до кінця строку кредитування, або зменшуватися згідно з затвердженими
умовами.
Клієнт – фізична особа – громадянин України, яка отримує Кредит, про що укладає з Банком відповідний
Кредитний договір.
Комісії – комісійні винагороди Банку, пов’язані з наданням Кредитної лінії та інші комісії за надання супутніх
послуг, перелік та розмір яких визначається Заявою на надання споживчого кредиту. При цьому, розмір таких
комісій визначається Тарифами Банку, затвердженими відповідним колегіальним органом Банку, керуючись
умовами статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в залежності від собівартості послуги,
визначеної Банком дохідності операції та виходячи з аналізу вартостей аналогічних банківських послуг, які
діють на банківському ринку України.
Ліміт Кредитної Лінії – гранично припустима сума заборгованості Клієнта перед Банком за всіма наданими та
непогашеними Траншами Кредитної лінії (без обліку Процентів за користування Кредитною лінією, Комісій, пені
та інших Штрафів).
Предмет застави або Заставне майно - майнові права, передане або таке, що буде передане в майбутньому
в заставу Банку, з метою забезпечення зобов’язань Клієнта за цим Кредитним договором.
Поточний рахунок - рахунок, що відкривається Банком Клієнту, реквізити якого визначаються Заявою на
отримання кредитних коштів, а також будь-які інші рахунки Клієнта в будь-яких валютах, відкриті та/або такі, що
будуть відкриті в Банку (включаючи будь-які філії та відділення Банку) протягом строку дії цього Кредитного
договору.
Предмет застави або заставне майно – рухоме/нерухоме майно, включаючи майнові права, передане або
таке, що буде передане в майбутньому в заставу Банку, з метою забезпечення зобов’язань Клієнта за
Кредитним договором.
Процент за користування Кредитною лінією – плата за користування Кредитною лінією у вигляді фіксованої
процентної ставки, яка нараховується на суму залишку заборгованості за кредитом з розрахунку рік рівний
фактичній кількості днів у році, місяць рівний фактичній кількості днів у місяці, за весь фактичний строк
кредитування, включаючи день надання кредитних коштів та виключаючи день повернення кредиту та
встановлюється Банком наступним чином: за користування Кредитом на залишок суми основного боргу
(строкова заборгованість) за Кредитом нараховується Процентна ставка 1. За користування Кредитом в разі
наявності простроченої заборгованості щодо повернення Кредиту чи його частини чи після Терміну погашення
Кредитної лінії, на таку прострочену заборгованість за основним боргом (без врахування процентів)
нараховується Процентна ставка 2. Розміри Процентних ставок встановлюються Заявою на надання
споживчого кредиту.
Рахунок(и) Банку – банківський рахунок (рахунки), що відкривається Клієнту для погашення Боргових
зобов’язань за Кредитом. Реквізити таких Рахунків Банку визначаються Заявою на надання споживчого кредиту.
Банківський (операційний) день – робочий для Банку день, частина якого є операційним днем, протягом
якого обслуговуються Клієнти, приймаються документи на переказ і документи на відкликання, та можна за
наявності технічної можливості здійснити їх оброблення, передавання та виконання. Тривалість операційного
дня в робочий день встановлюється Банком самостійно та зазначається в його внутрішніх правилах.
Транш - частина кредиту, що надається Клієнту Банком в межах Ліміту Кредитної лінії за цим Кредитним
договором на підставі заяви, за формою, встановленою Додатком 2 до Заяви на надання споживчого кредиту.
Фінансовий документ - означає цей Кредитний договір, будь-які заяви, зроблені Клієнтом з метою виконання
Кредитного договору, Забезпечувальні документи або будь-які інші документи, пов’язані з цим Кредитним
договором.
Штраф - вид неустойки за порушення Клієнтом не грошових зобов’язань за Кредитним договором. Розмір
Штрафів визначається Заявою на надання споживчого кредиту.
2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
Сторінка 2 з 13

2.1. Банк відкриває Клієнту Кредитну лінію з Лімітом Кредитної лінії, Терміном погашення Кредитної Лінії з
врахуванням Графіку, якщо такий укладається, на умовах, передбачених цим Кредитним договором, а Клієнт
зобов’язується повернути кошти, одержані в рахунок Кредитної лінії, сплатити Проценти за користування
Кредитною лінією, Комісії та виконати свої зобов’язання у повному обсязі у строки/терміни, передбачені цим
Кредитним договором.
2.2. Розмір Ліміту Кредитної лінії змінюється згідно з Графіком.
2.3.За цим Кредитним договором видача нового Траншу можлива виключно в межах суми, що становить
різницю між Лімітом Кредитної лінії станом на поточну дату у відповідності до Графіку та загальною сумою
заборгованості за всіма наданими та непогашеними Траншами за цим Договором та здійснюється у валюті
Кредиту, як це визначено Заявою на надання споживчого кредиту.
У разі, якщо у відповідності до Заяви на надання споживчого кредиту встановлюється непоновлювальна
кредитна лінія, при отриманні Клієнтом повної суми кредитних коштів і досягненні Ліміту Кредитної лінії
подальша видача кредитних коштів Клієнту припиняється незалежно від фактичної суми заборгованості за
кредитом протягом дії Кредитного договору.
2.4. Кредитна лінія надається Клієнту на умовах строковості, платності, повернення, цільового характеру
використання та забезпеченості.
3. ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ КРЕДИТУ
3.1. За умови прийняття Банком пропозиції Клієнта укласти Кредитний договір, надання Кредиту здійснюється
на умовах, зазначених в Заяві на надання споживчого кредиту у безготівковій формі шляхом перерахування
кредитних коштів на Поточний рахунок Клієнта, відкритий в Банку та вказаний в Заяві на отримання кредитних
коштів, для використання згідно з Цільовим призначенням Кредитної лінії.
3.2. Грошові кошти в межах Кредитної лінії, якщо Сторони додатково не погодилися про інше, надаються
Клієнту в строк, зазначений в Заяві на отримання кредитних коштів, за умови:
- за наявності відкритого Поточного рахунку Клієнта в Банку;
- надання Заяви на отримання кредитних коштів;
- Банк не скористався своїм правом відмови в наданні кредиту в межах невикористаного Ліміту Кредитної
лінії, у випадках, передбачених цими Умовами;
- оплати відповідних Комісій, якщо такі Комісії мають бути сплачені Клієнтом до моменту фактичної видачі
кредитних коштів за Кредитним договором;
- укладання відповідних Забезпечувальних документів в терміни та на умовах, передбачених Кредитним
договором;
- відсутності в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна записів про обтяження майна Клієнта та/або
відповідного поручителя будь-яким публічним обтяженням, в т.ч. податковою заставою, та відсутності
приватного обтяження щодо Заставного майна, на користь будь-якої третьої особи, крім Банку. На
підтвердження зазначеного факту отримується Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна за
станом на дату укладення (перед укладенням) цього Договору та відповідного договору (-ів) забезпечення,
укладення якого (-их) передбачено цим Договором. Комісія за отримання документів про відсутність
обтяжень, а також про реєстрацію обтяжень заставного майна сплачується Клієнтом в тому числі, але не
виключно, в порядку, передбаченому пунктом 4.4 цих Умов;
- вчинення інших юридично значимих дій на вимогу Банку, що пов’язані з отриманням Кредиту.
Заява на отримання кредитних коштів має надаватись Клієнтом в Банк не пізніше ніж за 2 (два)
Банківських (операційних) дні до дати отримання кредитних коштів, обумовленої в такій Заяві на отримання
кредитних коштів, якщо тільки для Банку не буде прийнятною можливість подачі такої Заяви на отримання
кредитних коштів Клієнтом в більш коротші строки.
Умови кредитування, що зазначаються в Заяві на надання споживчого кредиту, Клієнт обирає самостійно
з переліку кредитних продуктів, запропонованого Банком.
3.3. Клієнт зобов’язаний забезпечити наявність грошових коштів на Рахунку Банку на дату виконання Боргових
зобов’язань в сумі, що передбачається до сплати у відповідності до Кредитного договору.
3.4. За виконання своїх Боргових зобов’язань Клієнт відповідає перед Банком всім належним йому майном,
майновими правами та грошовими коштами.
4. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ БОРГОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
4.1. Повернення відповідної частини Кредиту та виконання інших Боргових зобов’язань здійснюється Клієнтом у
валюті заборгованості в безготівковому порядку або шляхом внесення готівки в касу Банку для зарахування на
відповідний Рахунок Банку в сумах та в строки, передбачені Кредитним договором.
4.2. Погашення основної заборгованості за Кредитом здійснюється в строки та в сумі вказані в Заяві на надання
споживчого кредиту або у Графіку, якщо такий підписується, у відповідності до інших умов Кредитного договору,
Клієнт зобов’язується повністю повернути Банку суму Кредиту не пізніше Терміну погашення Кредитної лінії
(Дати остаточного повернення Кредиту).
4.3. Порядок нарахування та оплати Процентів:
4.3.1. Проценти за користування Кредитною лінією нараховуються на суму фактичного залишку заборгованості
за Кредитною лінією на кінець кожного Банківського (операційного) дня Банку:
- виходячи з розміру Процентної ставки згідно з умовами Кредитного договору;
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- починаючи з дня перерахування Банком кредитних коштів на Поточний рахунок Клієнта до моменту
фактичного погашення Кредитної лінії (в тому числі і за період прострочення Терміну погашення Кредитної
лінії). При цьому враховується перший день та не враховується останній день користування Кредитною лінією;
- виходячи з умови тривалості року, що складається з фактичної кількості календарних днів у відповідному році,
а також виходячи з фактичної кількості днів у місяці.
4.3.2. Проценти за користування Кредитною лінією сплачуються Клієнтом на відповідний Рахунок Банку
щомісячно з 01 по 10 число (включно) поточного місяця за попередній місяць і на Дату остаточного повернення
Кредиту. За обставини, що Термін погашення Кредитної Лінії настає раніше строку сплати Процентів,
обумовленого цим пунктом Умов, Проценти нараховуються Банком та підлягають сплаті Клієнтом в Дату
остаточного повернення Кредиту. Розмір періодичних платежів за процентами на фактичну дату сплати
процентів є змінною величиною, яка, в тому числі, залежить від кількості днів фактичного користування
кредитом та суми залишку заборгованості за кредитом на кожний день нарахування процентів, корегувань
процентної ставки та облікової політики Банку. Сплата процентів за майбутні періоди не дозволяється.
4.3.3. Сторони наступним домовились, що протягом дії Кредитного договору Клієнт може з’ясовувати суми
нарахованих Процентів, що належать до сплати Клієнтом відповідно до умов Кредитного договору, в установах
Банку, зокрема у відділенні Банку, у якому Клієнту оформлено кредит.
4.3.4. При простроченні повернення Кредиту Проценти за користування простроченими сумами до їх
повернення нараховуються у наведеному вище порядку.
4.3.5. За користування Кредитом в разі наявності простроченої заборгованості щодо повернення Кредиту чи
його частини, на таку прострочену заборгованість за основним боргом (без врахування процентів)
нараховується Процентна ставка 2, яка застосовується з першого дня виникнення простроченої заборгованості
на суму простроченого платежу за основною кредитною заборгованістю ,
У разі укладення Графіку зниження Ліміту Кредитної лінії Процентна ставка 2 застосовується з першого
дня виникнення простроченої заборгованості на суму простроченого платежу за основною кредитною
заборгованістю який виникає в результаті несплати різниці між поточною сумою Ліміту Кредитної Лінії за
Графіком та сумою заборгованості.
У разі надання Кредиту у формі поновлювальної Кредитної лінії без укладення Графіку зменшення Ліміту
Кредитної лінії, застосування Процентної ставки 2 починається з дня наступного за Датою остаточного
повернення Кредиту.
4.3.6. Нарахування процентів за Процентною ставкою 2 здійснюється щоденно на суму фактично прострочених
до повернення платежів за основним боргом. Проценти, нараховані на прострочену заборгованість за кредитом,
вважаються простроченими процентами та очікуються до сплати Клієнтом кожного дня до повного погашення
прострочених зобов’язань. Умова, викладена у цьому пункті є вимогою Банку щодо сплати процентів.
Сторони підтверджують, що встановлення та застосування Процентної ставки 2 у разі виникнення
прострочення щодо повернення основної заборгованості за Кредитом, не є зміною розміру процентів в
односторонньому порядку.
4.4. Порядок нарахування та оплати Комісій:
4.4.1. Комісія 1, визначається в Заяві на надання споживчого кредиту, нараховується Банком одноразово в
день укладання Кредитного Договору в національній валюті України та
сплачується Позичальником на
відповідний Рахунок Банку в день укладання цього Договору, але в будь-якому випадку до надання кредитних
коштів, в розмірі зазначеному в Заяві.
4.4.2. Комісія 2 та Комісія 3, визначаються в Заяві на надання споживчого кредиту та сплачуються шляхом
виконання Банком договірного списання з Поточного рахунку Клієнта в день укладання Кредитного та або
Договору забезпечення депозиту, але в будь-якому випадку до надання кредитних коштів, в розмірі
передбаченому Тарифами Банку та вказаному Заяві на надання споживчого кредиту.
4.4.3. У разі, якщо це передбачено Заявою на надання споживчого кредиту, Клієнт сплачує також вартість
послуг, пов’язаних із
укладанням відповідних Забезпечувальних документів, передбачених Кредитним
договором, отриманням, внесенням інформації та документів з державних реєстрів.
Перелік та розмір комісій за отримання документів необхідних для укладення Кредитного договору, та
договорів забезпечення, якщо укладання останніх передбачено Кредитним договором, в тому числі за
отримання документів про відсутність обтяжень майна Заставодавців/Поручителів/Іпотекодавців (в тому числі
майна подружжя Заставодавців/Поручителів/Іпотекодавців - для фізичних осіб, та фізичних осіб – суб’єктів
підприємницької діяльності), здійснення реєстрації речових прав, обтяжень, їх зміну та припинення, отримання
документів, пов’язаних із внесенням, отриманням інформації та виключенням із державних реєстрів інформації,
у разі здійснення будь-яких інших дій та операцій, пов’язаних із державними реєстрами, в тому числі, але не
виключно з Державним реєстром речових прав, Державним земельним кадастром та Державним реєстром
обтяжень рухомого майна, а також будь-яких змін/доповнень до Кредитного договору, визначаються в Заяві на
надання споживчого кредиту та сплачуються Клієнтом у розмірі і в порядку, визначеному Кредитним договором
та Тарифами Банку.
Вказані комісії сплачуються за рахунок коштів Клієнта у розмірі, визначеному Тарифами Банку до
моменту фактичної видачі кредитних коштів за Кредитним договором.
Вартість послуг з внесення даних про укладення договорів забезпечення до відповідних державних
реєстрів, отримання документів, виписок, витягів з таких реєстрів визначається у відповідності до вимог Закону
України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», Наказу Міністерства юстиції України від
25.12.2008 № 2265/5 «Про затвердження тарифів за надання послуг з користування реєстрами», Постанови
Кабінету Міністрів України від 05.07.2004 № 830 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру
обтяжень рухомого майна».
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Вартість комісій за надання нотаріальних послуг визначається у відповідності до норм, встановлених
Законом України «Про нотаріат», Декретом Кабінету міністрів України «Про державне мито», Наказу
Міністерства юстиції України «Про затвердження порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» від
22.02.2012р. № 296/5 та тарифів приватних нотаріусів.
4.4.4. Окрім вказаних комісій Банком може бути встановлено також інші комісії за надання супутніх послуг,
перелік та розмір яких визначається Заявою на надання споживчого кредиту. При цьому, розмір таких комісій та
комісії за обслуговування Кредиту, визначається Тарифами Банку, затвердженими відповідним колегіальним
органом Банку, керуючись умовами статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в залежності
від собівартості послуги, визначеної Банком дохідності операції та виходячи з аналізу вартостей аналогічних
банківських послуг, які діють на банківському ринку України.
4.5. Порядок розрахунку та сплати Штрафів:
4.5.1. Штрафи розраховуються Банком в національній валюті України згідно з рішенням відповідного органу
Банку по факту порушення Клієнтом відповідних пунктів Кредитного договору, що передбачають
відповідальність у вигляді Штрафів, та підлягають сплаті Клієнтом в порядку та на рахунок, обумовлені
відповідною вимогою Банку.
4.6. Черговість погашення заборгованості:
4.6.1.Цими Умовами встановлюється наступна черговість погашення прострочених та поточних боргових
зобов’язань незалежно від призначення платежу, визначеного Клієнтом у відповідному розрахунковому
документі:
4.6.1.1 Комісії, прострочені на строк понад 31 день;
4.6.1.2 Проценти за користування Кредитом, прострочені на строк понад 31 день, в тому числі, нараховані
на прострочену заборгованість за Кредитом;
4.6.1.3 Комісії, прострочені на строк до 31 дня;
4.6.1.4 Проценти за користування Кредитом, прострочені на строк до 31 дня, в тому числі нараховані на
прострочену заборгованість за Кредитом;
4.6.1.5. Прострочена основна заборгованість за Кредитом;
4.6.1.6. Строкові Комісії, якщо такі встановлені Кредитним догвором;
4.6.1.7. Строкові Проценти за користування Кредитом, які нараховуються на поточну основну
заборгованість за Кредитом;
4.6.1.8. Поточна заборгованість за Кредитом (черговий платіж);
4.6.1.9. Поточна заборгованість за Кредитом(дострокове погашення).
4.6.1.10. Штраф.
4.6.2. Під час зарахування Банком грошових коштів, отриманих від Клієнта в рахунок виконання його грошових
зобов’язань за Кредитним договором, Банк вправі самостійно перерозподілити кошти, що надійшли на
відповідні рахунки, в іншій черговості, ніж зазначена в п. 4.6.1 цих Умов.
4.6.3. Платежі, передбачені Кредитним договором, вважаються здійсненими Клієнтом у належний строк, якщо
сума відповідних платежів в повному розмірі надійшла на Рахунок Банку протягом Банківського дня в строки,
визначені Кредитним договором.
4.6.4. Кошти, що надійшли в Банк після Операційного часу, зараховуються на відповідні рахунки наступного
Банківського дня.
4.6.5. Якщо на дату погашення Кредиту, а також сплати Процентів та інших, обумовлених Кредитним
договором Платежів, Клієнт не забезпечив наявність коштів на відповідному Рахунку Банку до кінця
Банківського дня, то така заборгованість на наступний Банківський (операційний) день за Кредитним договором,
вважається простроченою заборгованістю. При надходженні коштів в рахунок погашення Боргових зобов’язань,
прострочена заборгованість погашається в першу чергу з врахуванням інших умов Кредитного договору.
4.6.6. Списання Банком коштів з відповідного Рахунку Банку здійснюється в повному обсязі в день зарахування
коштів на Рахунок Банку та спрямовується на погашення заборгованості в черговості передбаченій п. 4.6.1. цих
Умов.
Якщо дата сплати заборгованості припадає на не Банківський день, Клієнт зобов’язаний здійснювати платежі в
перший наступний за ним Банківський день.
4.7. Дострокове виконання Боргових зобов’язань, включаючи дострокове повернення Кредиту за ініціативою
Клієнта:
4.7.1. Достроковим повним погашенням Кредиту вважається повернення Клієнтом суми Кредиту, плати за
Кредит відповідно до Кредитного договору, в повному обсязі до Дати остаточного повернення Кредиту за
Кредитним договором.
4.7.2. Клієнт має право здійснити повне дострокове погашення заборгованості за Кредитним договором за
умови сплати Процентів, нарахованих Банком на відповідну дату дострокового виконання Боргових зобов’язань.
4.7.3. У разі дострокового повного погашення Клієнтом Боргових зобов’язань, Проценти нараховуються по день,
що передує даті повного погашення включно.
4.7.4. Достроковим частковим погашенням Кредиту вважається внесення коштів раніше Дати остаточного
повернення Кредиту та раніше дати сплати платежів за Договором, в розмірі, що перевищує розмір чергового
платежу за основним боргом або за нарахованими процентами, належного до сплати за Кредитним договором.
4.7.5. Сторони погодились, що для часткового дострокового погашення Кредиту за ініціативою Клієнта, подання
Клієнтом будь-яких заяв до Банку щодо дострокового часткового погашення Кредиту не вимагається, Клієнт
може здійснити таке дострокове погашення в будь-який час шляхом перерахування/внесення грошових коштів
на відповідний Рахунок Банку.
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4.7.6. Сума платежу, що включає часткове дострокове погашення спрямовується на закриття зобов’язань
Клієнта в порядку, передбаченому п. 4.6.1. цих Умов. У випадку, якщо Клієнт здійснить переказ коштів на
Рахунок Банку в розмірі, що перевищує суму чергових платежів за Кредитним договором та/або здійснить
переказ коштів в будь-яку іншу дату/період, ніж дата/період сплати відповідних платежів за Договором або
Графіком (в разі його укладання), то вказані кошти у дату внесення коштів на відповідний Рахунок Банку
списуються Банком з Рахунку Банку на сплату чергових платежів в порядку, передбаченому п. 4.6.1. цих Умов, а
залишок спрямовується в рахунок часткового дострокового погашення заборгованості за Кредитом (основної
заборгованості без врахування процентів). При цьому, грошові кошти Клієнта направляються в рахунок
дострокового погашення найближчих за строком платежів без необхідності підписання Сторонами нового
Графіку.
У разі часткового дострокового погашення Кредиту Клієнт набуває право здійснити погашення основної
заборгованості за Кредитом у поточному та /або наступних місяцях за Графіком менше, на суму переплати,
здійсненої при достроковому частковому погашенні Кредиту. При цьому строк Кредиту не змінюється, а
Проценти нараховуються виходячи з фактичного залишку заборгованості, та підлягають сплаті щомісячно в
термін передбачений п. 4.3.2. цих Умов.
4.7.7. Повне дострокове виконання Боргових зобов’язань за Кредитним договором та припинення зобов’язань
за Кредитним договором здійснюється за умови повного погашення заборгованості за Кредитом, сплати
Процентів та інших, передбачених Кредитним договором платежів, а також укладення між Сторонами договору
про припинення Кредитного договору.
5. ДОГОВІРНЕ СПИСАННЯ
5.1. При настанні строків будь-яких платежів, обумовлених цим Кредитним договором, чи у випадку
наявності простроченої заборгованості за будь - якими платежами, передбаченими цим Кредитним договором,
що підлягають сплаті Клієнтом, а також при настанні випадків дострокового повернення кредиту відповідно до
умов цього Кредитного договору, будь-які грошові кошти на Поточних рахунках Клієнта Банк має право
використовувати для сплати таких платежів. Для цього Клієнт надає Банку право договірного списання коштів з
Поточних рахунків Клієнта, з будь-яких інших рахунків Клієнта, відкритих Банку (надалі в цьому пункті разом рахунки), та доручає Банку здійснювати таке договірне списання у сумі, визначеній Банком на підставі цього
Кредитного договору, будь-яку кількість разів до повної оплати будь-яких зобов‘язань Клієнта перед Банком за
цим Кредитним договором.
5.2. З метою реалізації Банком права договірного списання, передбаченого п. 5.1 цих Умов, Клієнт
доручає Банку, а Банк має право списувати кошти з будь-якого рахунку Клієнта в наступному порядку:
5.2.1. за наявності на будь-якому рахунку грошових коштів в валюті заборгованості Клієнта за цим
Договором в сумі та валюті фактичної заборгованості Клієнта за Кредитним договором;
5.2.2. у випадку відсутності на рахунках Клієнта грошових коштів у валюті заборгованості Клієнта за цим
Кредитним договором та акцепту Банком пропозиції Клієнта на виконання останнім своїх зобов’язань за цим
Кредитним договором у валюті, відмінній від валюти заборгованості за цим Кредитним договором - в сумі коштів
у іншій валюті, еквівалентній сумі коштів у валюті фактичної заборгованості Клієнта за цим Договором за
курсом, який визначається у порядку, передбаченому Кредитним договором;
5.2.3. у випадку відсутності на рахунках Клієнта грошових коштів у валюті заборгованості Клієнта за
Кредитним договором - в сумі коштів у іншій валюті, еквівалентній сумі коштів у валюті фактичної
заборгованості Клієнта за цим Договором і витрат Банку (комісій, збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування тощо), які пов’язані з купівлею/продажем/обміном (конвертацією) валюти.
При цьому, Клієнт доручає Банку здійснювати від імені та за рахунок Клієнт купівлю/продаж/обмін
(конвертацію) іноземної валюти, не виключно, але в тому числі, на МВРУ та/або її обмін на МВР за поточним
курсом, що склався на МВРУ та/або МВР за цією операцією на дату купівлі/продажу/обміну іноземної валюти, з
зарахуванням купленої/обміняної валюти або коштів, одержаних від продажу валюти, на поточний рахунок
Клієнта за відповідною валютою, якщо інший порядок не буде встановлений або дозволений чинним
законодавством, а також доручає здійснювати перерахування суми збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування на відповідні рахунки для сплати такого збору.
5.3. Курсом валют, за яким здійснюється згадані в п. 5.2 цих Умов купівля/продаж/обмін (конвертація), а
також списання грошових коштів Клієнта в іншій валюті, є поточний курс на дату проведення операції, за яким
Банк може бути готовим до купівлі/продажу/обміну й мати можливість здійснити купівлю/продаж/обмін
відповідної суми на МВРУ та/або на МВР з одержанням її еквіваленту в такий час і в таку дату, які Банк
вважатиме доцільними за відповідних обставин. При цьому курс купівлі/продажу/обміну (конвертації) Банком
іноземної валюти на МВРУ та/або на МВР та порядок його визначення з метою виконання вищезазначеного
доручення Клієнта вважаються такими, що узгоджені останнім.
5.4. Надане Банку Клієнтом за цим Розділом 5 Умов право договірного списання виникає в день настання
терміну(ів)/строків здійснення відповідних платежів, передбачених Кредитним договором ( а якщо цим
Кредитним договором передбачено період для оплати платежів – в останній день періоду здійснення
відповідного платежу), та може бути використане Банком, починаючи з цього дня. При цьому Сторони
безумовно погодили, що право Банку на договірне списання у відповідності до умов Кредитного договору має
пріоритет перед будь-якими іншими розрахунковими документами, наданими на виконання в Банк, крім тих, які
мають вищий пріоритет в силу закону.
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5.5. Якщо після настання строків виконання будь-яких зобов’язань Клієнта за Кредитним договором, Банк з
тих чи інших причин не скористався правом договірного списання коштів з рахунків Клієнта, це не є підставою
для звільнення Клієнта від відповідальності за порушення зобов’язань, передбачених цим Договором.
5.6. Клієнт надає право Банку здійснити списання грошових коштів з вкладного рахунку Клієнта, відкритого
в Банку з метою виконання зобов’язань Клієнта щодо повернення кредиту в повному обсязі, одержання
нарахованих процентів за користування кредитом, комісій, а також можливої неустойки (штрафу, пені) за
Кредитним договором, та/або зобов’язань Клієнта за Кредитним договором, на наступний робочий день після
того, як мала місце одна з наведених обставин (або їх сукупність):
5.6.1. прострочення Клієнтом будь-яких грошових зобов’язань перед Банком за Кредитним договором більше,
ніж на 4 (чотири) календарних дні;
5.6.2. отримання Банком письмової заяви Клієнта про здійснення повного виконання кредитного зобов’язання за
рахунок суми вкладу, майнові права на який є предметом забезпечення;
5.6.3. отримання Банком письмової заяви Клієнта про дострокове витребування суми вкладу, майнові права на
який є предметом застави, та/або про закриття вкладного рахунку, на якому обліковується такий вклад, до
закінчення строку дії Кредитного договору.
5.7. Якщо згідно із вимогами чинного законодавства на Банк покладаються функції податкового агента чи
агента з утримання податків, зборів та платежів, які визначаються законодавством як обов’язкові до сплати
Клієнтом, Банк має право в порядку договірного списання утримувати грошові кошти у розмірі, визначеному
законодавством, та перераховувати їх у строки, встановлені законодавством, на відповідні рахунки для сплати
таких податків, зборів, платежів.
6.6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
6.1. Виконання зобов’язань Клієнта перед Банком за Кредитним договором забезпечується шляхом укладення
(до початку надання кредитних коштів), з власником депозитного (вкладного) рахунку майнових прав на кошти
на рахунку, реквізити якого вказані в Заяві на надання споживчого кредиту.
6.2. Всі умови щодо порядку дії основних вимог по забезпеченню надання кредитних коштів визначаються
відповідним Договором застави майнових прав на вклад.
7. ВИМОГИ ЩОДО СТРАХУВАННЯ
7.1. У випадку, якщо це передбачено Заявою на надання споживчого кредиту та відповідним кредитним
продуктом, у день укладання Кредитного договору, Клієнт (Заставодавець) має надати в Банк належним чином
завірені копії відповідних договорів страхування та копії платіжних документів, що підтверджують оплату
страхової винагороди за такими договорами.
7.2. Якщо умовами кредитного продукту передбачена послуга страхування життя Клієнта, в день підписання
Кредитного договору Клієнт укладає договір страхування життя із страховою компанією та сплачує страховий
платіж в розмірі, що попередньо погоджені Клієнтом з Банком, та надає Банку документи, що підтверджують
виконання цієї вимоги.
8.

РОЗДІЛ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

8.1. Права Клієнта:
8.1.1. В порядку та на умовах, передбачених Кредитним договором, отримувати грошові кошти відповідно до
умов цього Договору.
8.1.2. Достроково повернути Кредит у порядку, передбаченому Кредитним договором.
8.2. Обов’язки Клієнта:
БЛОК 1:
1. Своєчасно у відповідності до умов Кредитного договору та Графіку виконувати свої зобов’язання за
Кредитним договором, в тому числі погашати заборгованість за Кредитом, сплачувати Проценти, Комісії та
здійснювати будь-які інші платежі, обумовлені Кредитним договором.
БЛОК 2 (обов’язки Клієнта, за які передбачається відповідальність у вигляді сплати Штрафу):
1. Протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з дня настання відповідних обставин (або з моменту реєстрації
відповідних змін, якщо вимогу щодо такої реєстрації передбачено чинним законодавством України), сповіщати
Банк в письмовій формі з наданням підтверджуючих документів про:
- втрату або зміну постійного місця працевлаштування,
- про адреси місця реєстрації/постійного проживання/тимчасового проживання, адреси для листування, номера
телефону та інші відомості;
- будь-які зміни щодо змісту заяв і гарантій, зроблених Клієнтом у будь-якому із Фінансових документів, в т.ч. у
Кредитному договорі;
- настання інших обставин, що впливають або можуть вплинути на виконання зобов’язань за Кредитним
договором.
2. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня настання відповідних обставин Клієнт зобов’язаний письмово сповіщати
Банк:
- про участь у судових процесах, що загрожують майновому становищу Клієнта, в тому числі, як позивача,
відповідача або третьої особи, в тому числі, але не виключно, щодо майнових спорів.
БЛОК 3:
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1. У випадку прострочення виконання будь-яких Боргових зобов’язань, не пізніше 10 (десяти)
календарних днів з дати отримання письмової вимоги Банку надати до Банку документальне
підтвердження отримуваного поточного доходу.
2. За вимогою Банку та в строки, визначені Банком, надавати Банку будь-яку іншу інформацію та/або документи,
пов’язані з діяльністю Клієнта, та необхідну(ні) Банку для дотримання вимог законодавства про запобігання та
протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму.
3. На вимогу Банку надати інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені копії), необхідні
для ідентифікації, верифікації, вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта, а також з метою виконання
Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
4. Клієнт, представник клієнта зобов'язані надати на запит Банку інформацію, що необхідна для з’ясування суті
та мети фінансової операції у встановлені в запиті терміни.
5. Забезпечити надання/укладання Забезпечувальних документів в строки та на умовах, передбачених
Розділом 6 цих Умов.
6. У випадку, якщо валюта забезпечення відрізняється від валюти зобов'язання Клієнта за Кредитним
договором, і якщо співвідношення офіційних курсів таких валют змінилося порівняно з датою укладення
Кредитного договору настільки, що призвело до зменшення вартості забезпечення (у перерахунку на валюту
кредитування), більше, ніж на 5%, Клієнт протягом 10 календарних днів з дати відправлення відповідної вимоги
Банку зобов'язаний надати інше, прийнятне для Банку додаткове забезпечення або погасити частину
зобов'язань за Кредитним договором в обсязі, не меншому, ніж сума, на яку відбулося зменшення вартості
забезпечення.
Невиконання Клієнтом згаданої вимоги Банку є підставою для дострокового витребування кредиту або
відмови Банком в подальшому кредитуванні за цим Кредитним договором.
7. Не закривати свої поточні рахунки в Банку до повного виконання своїх зобов’язань, передбачених Кредитним
договором.
8.3. Права Банку:
8.3.1. Здійснювати контроль за Цільовим використанням Кредиту та вимагати від Клієнта надавати документи,
що підтверджують Цільове використання Кредиту.
8.3.2. Вимагати від Клієнта надання документів, які підтверджують виконання умов Кредитного договору, дані
про його платоспроможність, у тому числі, про належність йому на праві власності майна, про розмір заробітної
плати та іншу інформацію, з метою аналізу спроможності Клієнта своєчасно виконати боргові зобов’язання,
отримувати ці документи та дані від третіх осіб, а також оцінювати такі документи для цілей Кредитного
договору в односторонньому порядку;
8.3.3. Відступати свої права та обов’язки (здійснити відступлення права вимоги або переведення боргу)
частково або повністю за Кредитним договором без додаткового погодження з Клієнтом.
8.3.4. Вимагати від Клієнта дострокового повернення наданого Кредиту, сплати Процентів, комісій та інших
платежів, передбачених Кредитним договором, у випадках, передбачених Кредитним договором.
8.3.5. Стягувати з Клієнта неустойку за невиконання чи неналежне виконання умов Кредитного договору у
розмірі та в порядку, передбаченому Кредитним договором.
8.3.6. Здійснювати договірне списання з рахунків Клієнта у випадках і порядку, встановлених Кредитним
договором.
8.3.7. Задовольняти свої вимоги за Кредитним договором, в тому числі шляхом звернення стягнення на
Заставне майно.
8.3.8. Банк має право, але не зобов’язаний погодитись на виконання Клієнтом своїх зобов’язань із погашення
заборгованості за Кредитним договором у валюті, відмінній від валюти кредиту, в тому числі і для випадків
виконання таких боргових зобов’язань Клієнтом шляхом договірного списання Банком відповідних коштів з його
поточних рахунків в Банку якщо така операція на момент її вчинення не буде заборонена чинним
законодавством України. При цьому, відмова Банку від прийняття виконання зобов’язань за Кредитним
договором у валюті, відмінній від валюти Кредиту, не може розглядатися як вчинення Банком перешкод Клієнту
у виконанні ним зобов’язань за Кредитним договором .
У випадку наявності у Клієнта простроченої заборгованості за Кредитним договором , коли при цьому
на рахунках Клієнта наявні грошові кошти у валюті, відмінній від валюти заборгованості за цим Договором,
Банк має право, якщо така операція на момент її вчинення не буде заборонена чинним законодавством
України, використати такі грошові кошти в іншій валюті для погашення заборгованості за Кредитним договором
шляхом списання відповідної суми грошових коштів з рахунку Клієнта без його розпорядження згідно частини 2
ст.1071 Цивільного кодексу України. При цьому, зобов’язання Клієнта щодо погашення відповідної суми
простроченої заборгованості буде вважатись виконаним в іншій валюті з моменту списання Банком з рахунку
Клієнта відповідної суми в іншій валюті.
Курсом валют, за яким буде здійснено відповідне списання, є поточний курс на дату проведення
операції, за яким Банк може бути готовим до купівлі/продажу/обміну й мати можливість здійснити
купівлю/продаж/обмін відповідної суми на МВРУ та/або на МВР з одержанням її еквіваленту в такий час і в таку
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дату, які Банк вважатиме доцільними за відповідних обставин. При цьому курс купівлі/продажу/обміну
(конвертації) Банком іноземної валюти на МВРУ та/або на МВР та порядок його визначення для цілей такої
операції вважаються такими, що узгоджені останнім.

8.3.9. Інші права, передбачені Кредитним договором та чинним законодавством України.
8.4. Зобов’язання Банку:
8.4.1. Надати Клієнту Кредит в порядку, на умовах та у строк, що визначені Кредитним договором.
8.4.2. Надавати Клієнту інформаційну підтримку з питань виконання умов Кредитного договору.
8.4.3. Не розголошувати третім особам інформацію про Клієнта, яка складає банківську таємницю, за
виключенням випадків, коли розкриття банківської таємниці є обов’язковим для Банку у відповідності з
чинним законодавством України або Клієнтом надано Банку письмову відповідну згоду згідно з Кредитним
договором.
РОЗДІЛ 9.ДОСТРОКОВЕ ВИКОНАННЯ БОРГОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ІНІЦІАТИВОЮ БАНКУ
ТА ПРИПИНЕННЯ КРЕДИТУВАННЯ
9.1. Незважаючи на інші положення цих Умов, Банк має право вимагати дострокового виконання Боргових
зобов’язань в цілому, або у визначеній ним частині, у випадку невиконання Клієнтом своїх Боргових та інших
зобов’язань за Кредитним договором або інших правомірних вимог Банку. При цьому, виконання Боргових
зобов’язань повинно бути вчинене протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання Клієнтом
відповідної письмової вимоги Банку, якщо інший строк для виконання вимоги Банку не обумовлено в такій
вимозі.
9.2. Банк має право відмовитися від кредитування Клієнта, а також вимагати негайного дострокового
повернення наданого Кредиту, в т.ч. за рахунок коштів, розміщених на депозитному (вкладному) рахунку,
належних процентів, інших платежів, передбачених Кредитним договором та можливих штрафних санкцій:
9.2.1. у випадку істотного порушення Клієнтом умов Кредитного договору, до яких Сторони відносять:
а) отримання Банком несприятливої інформації, що свідчить про можливість невиконання та/або
неналежного виконання Клієнтом зобов’язань за Кредитом. Під такою несприятливою інформацією Сторони
розуміють документи державних органів про обшук, виїмку, арешт чи примусове списання коштів, вимогу
розкриття банківської таємниці стосовно Клієнта або пов’язаних з ним осіб, ненадання Клієнтом на вимогу Банку
документів, що підтверджують рівень його доходів тощо та/або у разі встановлення, що кредитна операція
містить ознаки такої, яка згідно з законодавством підлягає фінансовому моніторингу, та/або у разі отримання
Банком інформації від інших кредиторів щодо невиконання Клієнтом своїх зобов’язань та/або непогашення в
строк будь-якої заборгованості Клієнта перед третіми особами;
б) невиконання чи неналежного виконання Клієнтом обов’язків за Кредитним договором,
Забезпечувальними документами та/або Договором комплексного банківського обслуговування;
9.2.2. втрата Заставного майна, під якою розуміється настання обставин, за яких втрачається можливість,
із будь-якої причини, звернути стягнення на Заставне майно, або такий Заставне майно перестає існувати чи
іншим чином стає недоступним для Банку із будь-якої причини; виникнення загрози втрати Заставного майна
та/або можливості звернути стягнення на Заставне майно.
9.2.3. порушення строків повернення Кредиту, сплати процентів за користування Кредитом, комісій та
інших платежів, передбачених Кредитним договором;
9.2.4. перевищення сумою прострочених Боргових зобов’язань суми Кредиту більш як на десять відсотків;
9.2.5. прострочення Клієнтом більше одного чергового платежу відповідно до Графіку, сума яких
перевищує п'ять відсотків суми Кредиту;
9.2.6. набрання чинності відповідними нормативними актами, рішеннями уповноважених органів,
роз’ясненнями, приписами, у тому числі актами індивідуальної дії, незалежно від способу їх закріплення,
опублікування та введення в дію, у відповідності до яких може бути обмежено/заборонено кредитування на
умовах, передбачених цим Договором, впроваджено правила, вимоги та процедури, які обмежують та/або
змінюють порядок здійснення операцій, пов’язаних із виконанням Кредитного договору;
9.2.7. інше порушення будь-яких умов Кредитного договору;
9.2.8. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
9.4.
Сторони домовились, що застосування положень пунктів 9.1, 9.2 цих Умов не буде розглядатися
Сторонами як одностороння зміна умов Кредитного договору. Їх застосування є одним із способів виконання
Боргових зобов’язань, встановлених за взаємною домовленістю Сторін.
9.5. Для визначення суми і підстав виконання Боргових зобов’язань або будь-якої їх частини, остаточною
підставою є дані бухгалтерського обліку Банку. Виникнення спору щодо суми, яка вимагається Банком до
сплати, не призупиняє обов’язок Клієнта виконати Боргові зобов’язання. У випадку виникнення розбіжностей на
користь Клієнта Банк зобов’язаний повернути надмірно сплачені Клієнтом кошти на вказаний ним рахунок
протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня виконання Клієнтом його зобов’язань перед Банком.
9.6. Вимога про дострокове повернення кредитних коштів, сплату Процентів та інших платежів, передбачених
цим Кредитним договором, направляється Клієнту у письмовому вигляді за адресою Клієнта для листування,
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зазначеною в реквізитах Заяви на надання споживчого кредиту, або адресою для листування, повідомленою
Клієнтом додатково відповідно до умов цього Кредитного договору. Сторони досягли згоди, що датою, з якої
починається відлік строку для виконання вимог Банку, вважається дата, зазначена на квитанції, яка надається
Банку відділенням зв’язку при відправленні листа, або дата, зазначена в повідомленні, яке отримане Клієнтом
особисто у Банку.
10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
10.1. За невиконання або неналежне виконання умов Кредитного договору Сторони несуть відповідальність,
передбачену положеннями Правил та чинного законодавства України.
10.2. При невиконанні будь-яких зобов’язань Клієнта, обумовлених Блоком 2 п. 8.2 цих Умов Клієнт на вимогу
Банку зобов’язаний сплатити, Банку Штраф за кожен випадок невиконання.
10.3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання Кредитного договору
у випадку виникнення обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) на час їх дії, якщо такі обставини
мають безпосередній вплив на виконання зобов’язань за Кредитним договором.
10.3.1. Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють обставини, які містяться у переліку, наведеному
нижче, але не обмежуються ним: стихійні лиха (наприклад, пожежі, повені, землетрус, негоди, ураган, буря,
повінь, накопичення снігу, ожеледь, просідання та зсув грунтів); введення воєнного, надзвичайного стану,
військові конфлікти, військові перевороти, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, блокада,
терористичні акти, включаючи біологічну та хімічну війну, спалахи інфекційних захворювань, епідемій,
карантинів, заколот, повстання, громадянські заворушення, масштабні страйки, протиправні дії третіх осіб,
введення в державі особливого періоду, настання обставин, що стали наслідком приписів, розпоряджень,
наказів уряду або Президента або НБУ, Верховної Ради України, інших уповноважених органів чи інших
адміністративних або урядових обмежень, прийняття судами або арбітражними органами рішень, які впливають
на виконання зобов’язань Сторонами за Кредитним договором, та інші обставини, що не залежать від
волевиявлення і контролю Сторін, незалежно від того, чи є вони схожими з перерахованими вище обставинами,
якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Кредитного договору за умови, що Сторона, яка не
виконала зобов’язання та посилається на настання форс-мажорних обставин, вжила всіх можливих заходів для
запобігання настанню цих обставин.
10.3.2. У будь-якому разі настання будь-яких обставин (у тому числі форс-мажорних) не може бути підставою
звільнення від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань Клієнта щодо
повернення кредиту, сплати відсотків та інших платежів, передбачених Кредитним договором, та погашення
заборгованості, в тому числі, якщо обставини форс-мажору настали у період прострочення стороною своїх
зобов’язань.
10.3.3. Сторони зобов’язані не пізніше 7 (семи) робочих днів з моменту настання обставин непереборної сили,
повідомити одна одну про настання таких обставин: Клієнт повідомляє Банк про настання обставин
непереборної сили (форс-мажор) у порядку, передбаченому пунктом 9.6 цих Умов; Банк повідомляє в один із
обраних на власний розсуд спосіб, а саме, за допомогою наступних ресурсів: розміщення відповідної інформації
на сторінці Банку в мережі Інтернет (www.fidobank.ua), публікації інформації в друкованих засобах масової
інформації, розміщення відповідної інформації на інформаційних дошках, розташованих у відділеннях Банку, за
допомогою системи дистанційного обслуговування, шляхом направлення листів та листів електронною поштою
за реквізитами, вказаними в Заяві на надання споживчого кредиту, або за іншими реквізитами Клієнта, про які
Клієнт повідомив Банк належним чином в порядку та строки, обумовлені Кредитним договором. Здійснені
Банком повідомлення за допомогою зазначених ресурсів визнаються Сторонами, як належно здійснені та не
потребують підписання будь-яких додаткових угод, договорів та/або направлення додаткових письмових
повідомлень (у випадку, якщо повідомлення були здійснені у інший спосіб ніж письмові повідомлення).
Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права посилатися на будь-яку вищевказану
обставину як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов’язань.
Факт виникнення і припинення обставин, які є форс-мажорними по відношенню до Кредитного договору,
підтверджується Стороною, що посилається на форс-мажорні обставини, відповідним документом, виданим
уповноваженим органом, установою, організацією.
10.3.4. Сторона, що посилається на форс-мажорні обставини як причину неналежного виконання своїх
зобов'язань за Договором, звільняється від відповідальності за таке неналежне виконання тільки тоді, коли
форс-мажорні обставини, на які посилається Сторона, виникли після укладення Кредитного договору, та їх
виникнення в момент укладення Кредитного договору було малоймовірним, викликано подіями, що не залежали
від волі та дій даної Сторони, та такі форс-мажорні обставини мали безпосередній вплив на виконання
Стороною своїх зобов’язань за Кредитним договором, та ця Сторона вжила всіх необхідних заходів, аби
уникнути чи усунути негативні наслідки таких обставин.
10.3.5. У випадку настання форс-мажорних обставин строк виконання зобов’язань, виконання яких не можливо
внаслідок впливу форс-мажорних обставин, за цим Договором продовжується на строк (термін), протягом якого
діють такі обставини та їх наслідки, але не більше 60 днів з дати початку дії форс-мажорних обставин. Після
закінчення дії таких обставин, Сторони виконують свої зобов’язання в порядку, передбаченому цим Кредитним
договором. Не заперечуючи наведене вище, в будь-якому випадку, Банк має право вимагати дострокового
повернення кредитних коштів, наданих на підставі цього Договору в порядку, передбаченому п.9.5 цих Умов
11. ЗАЯВИ, ГАРАНТІЇ ТА ДОЗВОЛИ
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11.1. Клієнт цим заявляє та запевняє Банк про фактичне існування наступних обставин, які Банк вважає
істотними для укладення Кредитного договору, і визнає, що Банк уклав Кредитний договір, покладаючись, в
тому числі, на зазначені нижче заяви та запевнення, а саме:
11.1.1 Клієнт має необхідну правоздатність та дієздатність, здійснивши всі необхідні дії, отримавши всі необхідні
погодження, що вимагаються за законодавством України для укладення та виконання належним чином цього
Кредитного договору, а також укладення Кредитного договору жодним чином не порушує прав та інтересів
третіх осіб (зокрема, але не обмежуючись, прав та законних інтересів неповнолітніх);
11.1.2 Не існує жодної угоди між Клієнтом і третьою стороною, або жодного зобов’язання Клієнта перед третьою
стороною, які призвели б до недійсності або неможливості застосування будь-якого із положень Кредитного
договору та інших документів, що пов’язані з Кредитного договору, або які негативно впливали б на можливість
виконання Клієнтом його зобов’язань за будь-яким із вказаних договорів та пов’язаних з ними документів;
11.1.3. Вся інформація та документи, надані Клієнтом Банку у зв’язку із наданням Кредиту і укладенням
Фінансових Документів, є повними, достовірними і правильно відображають правовий, економічний і фінансовий
стан Клієнта;
11.1.4. Клієнт не має жодної очевидної простроченої заборгованості по сплаті податків, яка не була ним
добросовісно оскаржена, не існує та не очікується податкової застави, будь-яких судових спорів або
адміністративних справ, які могли б, у разі прийняття несприятливого рішення, мати істотний негативний вплив
на фінансовий стан Клієнта або його спроможність виконувати свої зобов'язання згідно з Фінансовими
Документами.
11.2. Клієнт, укладаючи Кредитний договір, підтверджує, що:
- він розуміє суть кредитної послуги, що надається йому Банком за цим Кредитним договором, умови її
надання Банком, в тому числі її вартість,
- та відсутнє жодне нав’язування зі сторони Банку придбання такої кредитної послуги на умовах, визначених
цим Кредитним договором;
- цей Кредитний договір не укладається під впливом тяжкої для будь-якої Сторони обставини;
- всі умови Кредитного договору для нього зрозумілі, відповідають його інтересам, є розумними та
справедливими;
- волевиявлення є вільним, усвідомленим і відповідає внутрішній волі Сторін;
- Кредитний договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які
обумовлені у ньому.
11.3. Укладаючи цей Кредитний договір, Клієнт підтверджує, що ознайомлений та надає згоду Банку на обробку
своїх персональних даних на умовах та в порядку, зазначених в підпункті 4.3 Політики обробки персональних
даних та передачі інформації (надалі – «Політика»), оголошеної на сайті Банку, з врахуванням інших положень
згаданої Політики, які можуть бути застосовані до відносин Сторін. Це застереження також є достатнім
письмовим підтвердженням, що Клієнт був ознайомлений Банком зі своїми правами, закріпленими в ст.8 Закону
України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №2297-VI (із змінами та доповненнями).
Цим Клієнт також підтверджує, що ознайомлений з положеннями пункту 6 Політики та приймає умови обробки
Банком інформації, що становить банківську таємницю Клієнта, надаючи при цьому Банку всі необхідні для
цього згоди та дозволи. Банк зобов’язаний забезпечити збереження та нерозголошення банківської таємниці,
відповідно до вимог чинного законодавства, умов укладеного договору (договорів) та випадків, передбачених
пунктом 6 Політики. У разі незаконного розголошення або використання інформації, що є банківською
таємницею, якщо такі дії було вчинено Банком всупереч вимогам чинного законодавства або умовам Договору,
Банк несе відповідальність у відповідності до вимог чинного законодавства.
Також Клієнт надає згоду (дозвіл) Банку на обробку інформації щодо Клієнта та його зобов’язань за Кредитним
договором в обсязі, що передбачений Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних
історій» від 23 червня 2005 року №2704-IV (із змінами та доповненнями), в тому числі, на збір, зберігання,
використання та поширення через бюро кредитних історій інформації про Клієнта, з врахуванням умов пункту 7
Політики, де також міститься перелік бюро кредитних історій.
11.4. Клієнт ознайомлений та погоджується з тим, що викладені в пункті 11.3 цих Умов дозволи є істотними
умовами Кредитного договору, при цьому Клієнт не має право змінити, відкликати в односторонньому порядку
такі дозволи.
11.5. Будь-яка заява, гарантія, дозвіл та запевнення Клієнта, що наведені в цьому Кредитному договорі,
вважаються постійно поновлювальними Клієнтом стосовно фактів та обставин, які матимуть місце на той час, і
повинні бути чинними та дійсними на кожну дату надання кредиту за цим Кредитним договором та повторені
Клієнтом в будь-який час.
11.6. Укладенням цього Кредитного договору Клієнт підтверджує те, що він у письмовій формі та у повному
обсязі отримав від Банку інформацію, визначену ст.11 Закону України «Про захист прав споживачів», а Банк
перед укладенням цього Договору на виконання вимог Постанови Національного банку України від 10.05.2007р.
№ 168 «Про затвердження Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та
орієнтовну сукупну вартість кредиту» надав Клієнту інформацію про умови кредитування та орієнтовну сукупну
вартість кредиту та Детальний розпис сукупної вартості кредиту з урахуванням Процентної ставки за ним,
вартості всіх супутніх послуг, інших фінансових зобов’язань Клієнта, зазначивши повну інформацію, надання
якої вимагається законодавством України.
11.7. Сторони дійшли згоди, що жодне з положень цього Кредитного не може бути розцінене як зобов‘язання
Банку нести відповідальність за дії третіх осіб, у тому числі, але не обмежуючись, за зміну вартості (тарифів)
супутніх послуг протягом дії Кредитного договору (тарифів нотаріусів, страхових компаній, реєстраторів тощо).
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11.8. Сторони беззаперечно погодились, що у випадку:
- якщо укладання між Банком та НБУ будь-якого роду угод, внаслідок яких надання Кредиту Клієнту на
умовах, передбачених Кредитним договором, стає неможливим без порушення вказівок та домовленостей з
НБУ та/або
- якщо надання Кредиту Клієнту на умовах, передбачених цим Кредитним договором, може стати
безприбутковим та/або збитковим для Банку, в тому числі, але не виключно через зміну фінансової ситуації
в Україні чи внаслідок рішень законодавчої або виконавчої влади, НБУ та/або
- набрання чинності відповідними нормативними актами, рішеннями уповноважених органів, роз’ясненнями,
приписами, у тому числі актами індивідуальної дії, незалежно від способу їх закріплення, опублікування та
введення в дію, у відповідності до яких може бути обмежено/заборонено кредитування на умовах,
передбачених цим Кредитним договором, впроваджено правила, вимоги та процедури, які обмежують та/або
змінюють порядок здійснення операцій, пов’язаних із виконанням цього Кредитного договору;
- відсутності у Банка вільних кредитних ресурсів та/або
- погіршення фінансового стану Клієнта та/або
- порушення Клієнтом будь-якого зобов’язання за цим Кредитним договором,
Банк має право відмовити Клієнту в наданні кредитних коштів з подальшим письмовим повідомленням про це
Клієнта у письмовому вигляді за адресою Клієнта для листування, зазначеною в реквізитах Заяви на надання
споживчого кредиту, або адресою для листування, повідомленою Клієнтом додатково відповідно до умов цього
Кредитного договору, при цьому Кредитний договір між Сторонами вважається припиненим з дати квитанції, яка
надається Банку відділенням зв’язку при відправленні листа, або дата, зазначена в повідомленні, яке отримане
Клієнтом особисто у Банку.
12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
12.1. Всі зміни до цих Умов розміщуються на Офіційному сайті Банку www.fidobank.ua не менш, ніж за 30
(тридцять) календарних днів до впровадження зазначених змін.
12.2. Підписанням Заяви (укладенням Кредитного договору) Клієнт засвідчує, що він ознайомлений з
Правилами, цими Умовами та Тарифами Банку, погоджується вважати їх положення обов’язковими до
застосування до відносин, які виникли на підставі Кредитного договору.
12.3. Підписанням Заяви (укладенням Кредитного договору) Клієнт підтверджує те, що він у письмовій формі та
у повному обсязі отримав від Банку інформацію, визначену ст.11 Закону України «Про захист прав споживачів»,
а Банк перед укладенням Кредитного договору на виконання вимог Постанови Національного банку України від
10.05.2007р. № 168 «Про затвердження Правил надання банками України інформації споживачу про умови
кредитування та орієнтовну сукупну вартість кредиту» надав Клієнту інформацію про умови кредитування та
орієнтовну сукупну вартість кредиту. Окрім цього, Банк в Додатку №1 до Заяви, який є невід’ємною частиною
Кредитного договору, надав Клієнту Детальний розпис сукупної вартості кредиту з урахуванням процентної
ставки за ним, вартості всіх супутніх послуг, інших фінансових зобов’язань Клієнта, зазначивши повну
інформацію, надання якої вимагається законодавством України.
12.4. Порядок вирішення суперечок та спорів Сторін закріплений в Правилах.
12.5. Усі повідомлення між Сторонами Кредитного договору здійснюються в письмовій формі шляхом
направлення повідомлень рекомендованим листом та/або кур’єрською службою. Банк надсилає
кореспонденцію на адресу, що вказана в Заяві про прийняття пропозиції ПУАТ «ФІДОБАНК» укласти Договір
комплексного банківського обслуговування, або на іншу письмово повідомлену Клієнтом адресу. Повідомлення
Банку відносно стану обслуговування боргових зобов’язань Клієнта за Договором можуть також надсилатися
звичайними листами засобами поштового зв’язку, листами електронної пошти, у вигляді sms-повідомлень,
засобами сервісів дистанційного обслуговування тощо. При цьому, Клієнт безумовно приймає на себе ризик
компрометації каналів зв’язку та несанкціонованого розповсюдження інформації про особу Клієнта та/або його
банківської таємниці. Банк не несе відповідальності за неотримання Клієнтом кореспонденції у випадках, не
залежних від волі Банку, в тому числі, у випадку, коли Клієнт не повідомив Банк про зміну свого місця
проживання або контактних даних.
12.6. За заявою Банку зобов'язання за Кредитним договором може бути припинено зарахуванням зустрічних
однорідних вимог, строк виконання яких настав, а також вимог, строк виконання яких не встановлений або
визначений моментом пред'явлення вимоги. Не допускається зарахування зустрічних вимог за заявою Клієнта
без наявності відповідної попередньої письмової згоди Банку.
12.7. Всі витрати, пов’язані з укладанням та виконанням цього Кредитного договору та договорів забезпечення,
якщо укладання останніх передбачено Кредитним договором, в тому числі за отримання документів про
відсутність
обтяжень
майна
Заставодавців/Поручителів
(в
тому
числі
майна
подружжя
Заставодавців/Поручителів - для фізичних осіб, та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності),
здійснення реєстрації речових прав, обтяжень, їх зміну та припинення, отримання документів, пов’язаних із
внесенням, отриманням інформації та виключенням із державних реєстрів інформації, у разі здійснення будьяких інших дій та операцій, пов’язаних із державними реєстрами, в тому числі, але не виключно з Державним
реєстром речових прав, Державним земельним кадастром та Державним реєстром обтяжень рухомого майна,
а також будь-яких змін/доповнень до Кредитного договору несе Клієнт.
12.8. Сторони домовились, що Клієнт не має права за власною ініціативою повністю або частково уступити свої
права та зобов’язання по цьому Кредитному договору іншій особі без попередньої письмової згоди Банку.
12.9. Сторони домовились, що строк позовної давності за будь-якими вимогами Банку, що випливають з цього
Кредитного договору, встановлюється тривалістю три роки.
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12.10. Сторони домовились, що обов’язки Клієнта за цим Кредитним договором не є такими, що нерозривно
пов’язані з особою Клієнта і зобов’язання за цим Кредитним договором може бути виконане третьою особою.
При цьому Клієнт не заперечує проти такого виконання.
12.11. Цей Кредитний договір діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Кредитним
договором.
13. УМОВИ НАДАННЯ СПОЖИВЧИХ КРЕДИТІВ ПІД ЗАСТАВУ МАЙНОВИХ ПРАВ НА КОШТИ, РОЗМІЩЕНІ
НА ДЕПОЗИТНОМУ РАХУНКУ В ПУАТ «ФІДОБАНК»
13.1. До умов надання споживчих Кредитів відносяться наступні показники (параметри):
13.1.1. Мета кредитування.
13.1.2. Валюта кредитування.
13.1.3. Мінімальна сума Кредиту.
13.1.4. Максимальна сума Кредиту. Цей показник визначає максимальний ліміт кредитування, що
встановлюється Клієнту в межах наданих йому споживчих Кредитів, відповідно до рішення уповноваженого
органу Банку.
13.1.5. Максимальний строк кредитування.
13.1.6. Мінімальний строк кредитування.
13.1.7. Процентна ставка за користування Кредитом.
13.1.8. Комісії за Кредитом.
13.1.9. Забезпечення - майнові права на кошти, розміщені на депозитному(-их) рахунку(-ах) в ПУАТ
«ФІДОБАНК».
13.1.10. Форма забезпечення.
13.1.11. Форма погашення.
13.1.12. Документи для оформлення споживчого Кредиту.
13.2. Значення вище вказаних параметрів споживчих Кредитів, що діють у Банку, визначаються відповідними
внутрішньобанківськими нормативним документами та розміщуються на офіційному сайті Банку.
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