
 

 

Додаток №5  до Договору про видачу та обслуговування міжнародних платіжних пластикових карток (особистих) 
*Для клієнтів, що оформили кредитну лінію до 27.02.2014 року. 
 

 
Інформаційний листок 

УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ ПО ПРОГРАМІ “КРЕДИТНА ЛІНІЯ ДО ДЕБЕТНОЇ ПЛАТІЖНОЇ КАРТИ” 
 
 Кредитор: Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк», місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 43 

 
 Кредит надається в НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ НА СПОЖИВЧІ ЦІЛІ. 
 
 ТЕРМІН ДІЇ КРЕДИТНОГО ЛІМІТУ: 365 днів. При цьому строк дії Кредитної лінії щорічно продовжується ще на 365 днів, у разі, якщо за 30 календарних днів до дати закінчення 

дії договору жодна із сторін не ініціювала розірвання договору. 
 
 СУМА КРЕДИТНОГО ЛІМІТУ: згідно рішення Кредитного комітету (від 1 000 до 100000 гривень). 
 
 ВІДСОТКОВА СТАВКА ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТНИМИ КОШТАМИ 33% ЗА МІСЯЦЬ 

 Відсотки нараховуються на суму заборгованості, яка була на початку Розрахункового циклу та/або виникла протягом такого циклу, з урахуванням усіх надходжень в погашення 
зазначеної заборгованості протягом даного Розрахункового циклу. 

 Відсотки за користування Кредитом розраховуються з урахуванням фактичної суми використаних Кредитних коштів (у т.ч. Овердрафту) та фактичного часу користування 
Кредитними коштами (у т.ч. Овердрафтом), включаючи день виникнення заборгованості за Кредитним рахунком (у т.ч. Овердрафтом) та виключаючи день повернення 
Кредитних коштів (у т.ч. Овердрафту). Нараховані відсотки списуються з Карткового рахунку в останній день кожного індивідуального Розрахункового циклу. 

 РОЗРАХУНОК СУМИ КРЕДИТНОГО ЛІМІТУ: максимальна сума кредиту може складати 100000 гривень. 
 
 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ: КРЕДИТ НАДАЄТЬСЯ БЕЗ ЗАСТАВИ. 

 

 ЛІМІТ НА ЗАНЯТТЯ ГОТІВКОВИХ КРЕДИТНИХ КОШТІВ ДО 50% ВІД СУМИ КРЕДИТНОГО ЛІМІТУ. 
 
 ФОРМА ВИДАЧІ КРЕДИТУ: шляхом відкриття відновлювальної Кредитної лінії до карткового рахунку дебетної платіжної картки. 
 
 ОРІЄНТОВНА СУКУПНА ВАРТІСТЬ КРЕДИТУ: розрахована, виходячи з мінімального розміру Кредиту, що складає 1000 грн. 

Враховуючи неможливість визначити модель поведінки клієнта по використанню та поверненню коштів відновлювальної Кредитної лінії, сукупна вартість Кредиту розрахована 
для наведеного тут умовного характеру використання Кредиту з урахуванням процентних платежів та всіх комісій за користування Карткою та Кредитом. Реальна сукупна 
вартість залежить від характеру використання кредитних коштів клієнтом 
Приклад: 
 
 
 
 
Дата оформлення Кредитного договору 01.03.2013. Сума Кредиту складає 1000,00 гривень. В розрахунковому періоді клієнт використав суму 1000,00 гривень, операцією зняття 
готівкових коштів в банкоматі. При щомісячному погашенні суми заборгованості рівними частинами впродовж 12 місяців, платежі та вартість Кредиту складуть: 

 
 

 
 

 Враховуючи форму видачі Кредиту, я цим підтверджую, що Банк повідомив мене про орієнтовну сукупну вартість кредиту (в процентному значенні та грошовому виразі) з 
урахуванням відсоткової ставки за кредитом та вартості всіх послуг, пов'язаних з одержанням кредиту та укладенням договору про надання споживчого кредиту, з урахуванням 
вимого ЗУ «Про захист прав споживачів». 

 ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПО КРЕДИТНІЙ ЛІНІЇ здійснюється шляхом поповнення карткового рахунку, до якого оформлено Кредитну лінію. 
 СХЕМИ ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ: 

 Погашення Кредиту може здійснюватися клієнтом відразу після виникнення будь-якої заборгованості за Картковим рахунком, Кредитним рахунком або Рахунком 
простроченої заборгованості. Після погашення заборгованості, що обліковується на Кредитному рахунку, розмір Кредитних коштів відновлюється на суму 
погашеної заборгованості за Кредитним рахунком. 

 У випадку, якщо до останнього дня Платіжного періоду поточного індивідуального Розрахункового циклу, який слідує за тим циклом, в якому сформувалася 
заборгованість, клієнт не вніс Мінімальний платіж за попередній Розрахунковий цикл, сума непогашеної заборгованості у розмірі Мінімального платежу вважається 
простроченою заборгованістю. 

 
 ДОСТРОКОВЕ ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ погашення заборгованості за кредитною лінією можливе з моменту виникнення такої заборгованості. 

При здійсненні дострокового погашення заборгованості за користування кредитом нараховується пільгова відсоткова ставка (0,01% річних), при умові повного погашення 
заборгованості впродовж встановленого Банком платіжного періоду (діє тільки для операцій, здійснених в торгівельній мережі та в мережі Інтернет) 

 

Реальна процентна ставка, % 38.48% 

Абсолютне значення подорожчання кредиту, грн. 178.18 

Дата платежу Сума платежу за розрахунковий період, грн. У тому числі: 

погашення основної суми 
кредиту 

проценти за користування кредитом 

01.04.2013 110.46 83.33 27.12 

01.05.2013 109.03 83.33 25.69 

01.06.2013 106.69 83.33 23.36 

01.07.2013 102.32 83.33 18.99 

01.08.2013 102.02 83.33 18.68 

01.09.2013 99.16 83.33 15.82 

01.10.2013 97.35 83.33 14.01 

01.11.2013 94.63 83.33 11.3 

01.12.2013 92.68 83.33 9.34 

01.01.2014 90.34 83.33 7.01 

01.02.2014 87.85 83.33 4.52 

01.03.2014 85.67 83.33 2.34 



 

 

 ФОРМИ ПОГАШЕННЯ:  
 готівкою: 

 через каси відділень АТ «ОТП Банк»;  
 переказ коштів на картковий рахунок з будь-якого українського банку (при цьому, безготівкові платежі здійснюються за умовами та тарифами того банку, з якого 

здійснюється безготівкове перерахування);  
 безготівково: 

 шляхом перерахування коштів з поточного рахунку в АТ «ОТП Банк»; 
 шляхом перерахування коштів з поточного рахунку з будь-якого українського банку. 

 
НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ: 

 Паспортний документ. 
 Довідка з податкової інспекції про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.  
У випадку оформлення кредитної лінії в сумі вище 50 000 грн. додатково надається довідка про доходи за 12 місяців. У випадку терміну роботи на даному підприємстві менше 12 
місяців – довідка за поточний термін роботи, але не менше ніж за 6 місяців. 

 
Довідковий центр 044 490 05 26. 

Цим підтверджую, що Банк ознайомив мене в письмовій формі з умовами надання кредиту шляхом встановлення відновлювальної Кредитної лінії до Карткового рахунку, а також 
надав мені інформацію щодо орієнтовної сукупної вартості кредиту, наявних в Банку форм кредитування та відмінностей між ними, у тому числі між зобов’язаннями споживача, переваг 
та недоліків пропонованих схем кредитування.     
 

Я підтверджую, що перед підписанням Договору з Держателем Банк повідомив мене у письмовій формі про особу та місцезнаходження Банка (кредитора); кредитні умови (мету, для 
якої споживчий Кредит може бути витрачений; форми його забезпечення; наявні форми кредитування з коротким  описом відмінностей між ними, в тому числі між моїми зобов'язаннями; 
тип відсоткової ставки; суму, на яку Кредит може бути виданий; орієнтовну сукупну вартість Кредиту та вартість послуги з оформлення договору про  надання  кредиту (перелік усіх 
витрат, пов'язаних з одержанням Кредиту, його  обслуговуванням та поверненням, зокрема таких, як комісії, витрати на страхування, юридичне оформлення, консультаційні витрати, 
тощо); строк, на який Кредит може бути одержаний; варіанти повернення Кредиту, включаючи кількість платежів, їх частоту та обсяги; можливість дострокового повернення Кредиту та 
його умови; відомості про те, від кого Держатель може одержати докладнішу інформацію; переваги та недоліки пропонованих схем кредитування. 

Підписанням цього Інформаційного листка я підтверджую, що Банк надав мені в письмовій формі та в повному об’ємі інформацію передбачену ст. 11 Закону України „Про захист 
прав споживачів” від 01.12.2005р. та підтверджую факт отримання мною оригіналу Договору з Держателем, до складу якого входить Кредитний договір. 

Я підтверджую своє розуміння щодо укладення зі свого боку Кредитного договору на умовах, визначених Договором з Держателем, мені відомі наслідки укладення Договору з 
Держателем (Кредитного договору) та зі свого боку я зобов’язуюсь сумлінно виконувати умови укладеного зі свого боку вищевказаного Кредитного договору, що є частиною Договору з 
держателем.  

 
Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» 
Адреса Банку:  
Україна, м. Київ, 01033 
вул. Жилянська, 43 
Місцезнаходження: 
місто Київ, 01033, вул. Жилянська, 43 
код Банку: 300528 
код за ЄДРПОУ: 21685166 
 
 
  



 

 

Додаток №5  до Договору про видачу та обслуговування міжнародних платіжних пластикових карток (особистих) 
 

Інформаційний листок 
УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ ПО ПРОГРАМІ “КРЕДИТНА ЛІНІЯ ДО ДЕБЕТНОЇ ПЛАТІЖНОЇ КАРТИ” 

 
 Кредитор: Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк», місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 43. 
 
 Кредит надається в НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ НА СПОЖИВЧІ ЦІЛІ. 

 
 ТЕРМІН ДІЇ КРЕДИТНОГО ЛІМІТУ: 365 днів. При цьому строк дії Кредитної лінії щорічно продовжується ще на 365 днів, у разі, якщо за 30 календарних днів до дати закінчення 

дії договору жодна із сторін не ініціювала розірвання договору. 
 
 СУМА КРЕДИТНОГО ЛІМІТУ: згідно рішення Кредитного комітету (від 1 000 до 100000 гривень). 
 
 ВІДСОТКОВА СТАВКА ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТНИМИ КОШТАМИ 3.3% ЗА МІСЯЦЬ 

 Відсотки нараховуються на суму заборгованості, яка була на початку Розрахункового циклу та/або виникла протягом такого циклу, з урахуванням усіх надходжень в погашення 
зазначеної заборгованості протягом даного Розрахункового циклу. 

 Відсотки за користування Кредитом розраховуються з урахуванням фактичної суми використаних Кредитних коштів (у т.ч. Овердрафту) та фактичного часу користування 
Кредитними коштами (у т.ч. Овердрафтом), включаючи день виникнення заборгованості за Кредитним рахунком (у т.ч. Овердрафтом) та виключаючи день повернення 
Кредитних коштів (у т.ч. Овердрафту). Нараховані відсотки списуються з Карткового рахунку в останній день кожного індивідуального Розрахункового циклу. 

 РОЗРАХУНОК СУМИ КРЕДИТНОГО ЛІМІТУ: максимальна сума кредиту може складати 100000 гривень. 
 

 ЛІМІТ НА ЗАНЯТТЯ ГОТІВКОВИХ КРЕДИТНИХ КОШТІВ ДО 50% ВІД СУМИ КРЕДИТНОГО ЛІМІТУ 
 
 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ: КРЕДИТ НАДАЄТЬСЯ БЕЗ ЗАСТАВИ. 
 
 ФОРМА ВИДАЧІ КРЕДИТУ: шляхом відкриття відновлювальної Кредитної лінії до карткового рахунку дебетної платіжної картки. 
 ОРІЄНТОВНА СУКУПНА ВАРТІСТЬ КРЕДИТУ: розрахована, виходячи з мінімального розміру Кредиту, що складає 1000 грн. 

Враховуючи неможливість визначити модель поведінки клієнта по використанню та поверненню коштів відновлювальної Кредитної лінії, сукупна вартість Кредиту розрахована 
для наведеного тут умовного характеру використання Кредиту з урахуванням процентних платежів та всіх комісій за користування Карткою та Кредитом. Реальна сукупна 
вартість залежить від характеру використання кредитних коштів клієнтом 
Приклад: 
 
 
 
 
Дата оформлення Кредитного договору 01.03.2013. Сума Кредиту складає 1000,00 гривень. В розрахунковому періоді клієнт використав суму 1000,00 гривень, операцією зняття 
готівкових коштів в банкоматі. При щомісячному погашенні суми заборгованості рівними частинами впродовж 12 місяців, платежі та вартість Кредиту складуть: 

 
 

 Враховуючи форму видачі Кредиту, я цим підтверджую, що Банк повідомив мене про орієнтовну сукупну вартість кредиту (в процентному значенні та грошовому виразі) з 
урахуванням відсоткової ставки за кредитом та вартості всіх послуг, пов'язаних з одержанням кредиту та укладенням договору про надання споживчого кредиту, з урахуванням 
вимого ЗУ «Про захист прав споживачів». 

 ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПО КРЕДИТНІЙ ЛІНІЇ здійснюється шляхом поповнення карткового рахунку, до якого оформлено Кредитну лінію. 
 

 СХЕМИ ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ: 
 Погашення Кредиту може здійснюватися клієнтом відразу після виникнення будь-якої заборгованості за Картковим рахунком, Кредитним рахунком або Рахунком 

простроченої заборгованості. Після погашення заборгованості, що обліковується на Кредитному рахунку, розмір Кредитних коштів відновлюється на суму 
погашеної заборгованості за Кредитним рахунком. 

 У випадку, якщо до останнього дня Платіжного періоду поточного індивідуального Розрахункового циклу, який слідує за тим циклом, в якому сформувалася 
заборгованість, клієнт не вніс Мінімальний платіж за попередній Розрахунковий цикл, сума непогашеної заборгованості у розмірі Мінімального платежу вважається 
простроченою заборгованістю. 

 
 ДОСТРОКОВЕ ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ погашення заборгованості за кредитною лінією можливе з моменту виникнення такої заборгованості. 

При здійсненні дострокового погашення заборгованості за користування кредитом нараховується пільгова відсоткова ставка (0,01% річних), при умові повного погашення 
заборгованості впродовж встановленого Банком платіжного періоду (діє тільки для операцій, здійснених в торгівельній мережі та в мережі Інтернет) 

 
 ФОРМИ ПОГАШЕННЯ:  

 готівкою: 
 через каси відділень АТ «ОТП Банк»;  

Реальна процентна ставка, % 48.07% 

Абсолютне значення подорожчання кредиту, грн. 213.82 

 Дата платежу Сума платежу за розрахунковий період, грн. У тому числі: 

погашення основної суми 
кредиту 

проценти за користування кредитом 

01.04.2013 115.88 83.33 32.55 

01.05.2013 114.16 83.33 30.83 

01.06.2013 111.36 83.33 28.03 

01.07.2013 106.12 83.33 22.78 

01.08.2013 105.76 83.33 22.42 

01.09.2013 102.32 83.33 18.99 

01.10.2013 100.15 83.33 16.82 

01.11.2013 96.89 83.33 13.56 

01.12.2013 94.54 83.33 11.21 

01.01.2014 91.74 83.33 8.41 

01.02.2014 88.76 83.33 5.42 

01.03.2014 86.14 83.33 2.80 



 

 

 переказ коштів на картковий рахунок з будь-якого українського банку (при цьому, безготівкові платежі здійснюються за умовами та тарифами того банку, з якого 
здійснюється безготівкове перерахування);  

 безготівково: 
 шляхом перерахування коштів з поточного рахунку в АТ «ОТП Банк»; 
 шляхом перерахування коштів з поточного рахунку з будь-якого українського банку. 

 
НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ: 

 Паспортний документ. 
 Довідка з податкової інспекції про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.  
У випадку оформлення кредитної лінії в сумі вище 50 000 грн. додатково надається довідка про доходи за 12 місяців. У випадку терміну роботи на даному підприємстві менше 12 
місяців – довідка за поточний термін роботи, але не менше ніж за 6 місяців. 

 
Довідковий центр 044 490 05 26. 

Цим підтверджую, що Банк ознайомив мене в письмовій формі з умовами надання кредиту шляхом встановлення відновлювальної Кредитної лінії до Карткового рахунку, а також 
надав мені інформацію щодо орієнтовної сукупної вартості кредиту, наявних в Банку форм кредитування та відмінностей між ними, у тому числі між зобов’язаннями споживача, переваг 
та недоліків пропонованих схем кредитування.     
 

Я підтверджую, що перед підписанням Договору з Держателем Банк повідомив мене у письмовій формі про особу та місцезнаходження Банка (кредитора); кредитні умови (мету, для 
якої споживчий Кредит може бути витрачений; форми його забезпечення; наявні форми кредитування з коротким  описом відмінностей між ними, в тому числі між моїми зобов'язаннями; 
тип відсоткової ставки; суму, на яку Кредит може бути виданий; орієнтовну сукупну вартість Кредиту та вартість послуги з оформлення договору про  надання  кредиту (перелік усіх 
витрат, пов'язаних з одержанням Кредиту, його  обслуговуванням та поверненням, зокрема таких, як комісії, витрати на страхування, юридичне оформлення, консультаційні витрати, 
тощо); строк, на який Кредит може бути одержаний; варіанти повернення Кредиту, включаючи кількість платежів, їх частоту та обсяги; можливість дострокового повернення Кредиту та 
його умови; відомості про те, від кого Держатель може одержати докладнішу інформацію; переваги та недоліки пропонованих схем кредитування. 

Підписанням цього Інформаційного листка я підтверджую, що Банк надав мені в письмовій формі та в повному об’ємі інформацію передбачену ст. 11 Закону України „Про захист 
прав споживачів” від 01.12.2005р. та підтверджую факт отримання мною оригіналу Договору з Держателем, до складу якого входить Кредитний договір. 

Я підтверджую своє розуміння щодо укладення зі свого боку Кредитного договору на умовах, визначених Договором з Держателем, мені відомі наслідки укладення Договору з 
Держателем (Кредитного договору) та зі свого боку я зобов’язуюсь сумлінно виконувати умови укладеного зі свого боку вищевказаного Кредитного договору, що є частиною Договору з 
держателем.  

 
Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» 
Адреса Банку:  
Україна, м. Київ, 01033 
вул. Жилянська, 43 
Місцезнаходження: 
місто Київ, 01033, вул. Жилянська, 43 
код Банку: 300528 
код за ЄДРПОУ: 21685166 
 



 

 

 
Додаток №5  до Договору про видачу та обслуговування міжнародних платіжних пластикових карток (особистих) 

 
Інформаційний листок 

УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ ПО ПРОГРАМІ “КРЕДИТНА ЛІНІЯ ДО ДЕБЕТНОЇ ПЛАТІЖНОЇ КАРТИ З ПІЛЬГОВИМ ПЕРІОДОМ ДО 55 ДНІВ” 
 
 Кредитор: Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк», місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 43 

 
 Найменування структурного підрозділу 

 
 Кредит надається в НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ НА СПОЖИВЧІ ЦІЛІ. 
 
 ТЕРМІН ДІЇ КРЕДИТНОГО ЛІМІТУ: 365 днів. При цьому строк дії Кредитної лінії щорічно продовжується ще на 365 днів, у разі, якщо за 30 календарних днів до дати закінчення 

дії договору жодна із сторін не ініціювала розірвання договору. 
 
 СУМА КРЕДИТНОГО ЛІМІТУ: згідно рішення Кредитного комітету (від 1 000 до 100000 гривень). 
 
 ВІДСОТКОВА СТАВКА ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТНИМИ КОШТАМИ: 

 з річною відсотковою ставкою: 

 картки типу МС Standard - 32% (три цілих і три десятих відсотків) в місяць; 

  картки типу МС Gold- 28% (два цілих і дев’ять десятих відсотків) в місяць; 

 картки типу МС Gold PB/Visa Platinum- 28% (двадцять вісім відсотків) річних. 
 з щомісячною відсотковою ставкою: 

- картки типу МС Standard - 3.3% (три цілих і три десятих відсотків) в місяць; 
-  картки типу МС Gold- 2.9% (два цілих і дев’ять десятих відсотків) в місяць. 

 

 Відсотки нараховуються на суму заборгованості, яка була на початку Розрахункового циклу та/або виникла протягом такого циклу, з урахуванням усіх надходжень в погашення 
зазначеної заборгованості протягом даного Розрахункового циклу. 

 Відсотки за користування Кредитом розраховуються з урахуванням фактичної суми використаних Кредитних коштів (у т.ч. Овердрафту) та фактичного часу користування 
Кредитними коштами (у т.ч. Овердрафтом), включаючи день виникнення заборгованості за Кредитним рахунком (у т.ч. Овердрафтом) та виключаючи день повернення 
Кредитних коштів (у т.ч. Овердрафту). Нараховані відсотки списуються з Карткового рахунку в останній день кожного індивідуального Розрахункового циклу. 

 РОЗРАХУНОК СУМИ КРЕДИТНОГО ЛІМІТУ: максимальна сума кредиту може складати 50000 гривень. 
 
 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ: КРЕДИТ НАДАЄТЬСЯ БЕЗ ЗАСТАВИ. 

 

 ЛІМІТ НА ЗАНЯТТЯ ГОТІВКОВИХ КРЕДИТНИХ КОШТІВ ДО 50% ВІД СУМИ КРЕДИТНОГО ЛІМІТУ 
 
 ФОРМА ВИДАЧІ КРЕДИТУ: шляхом відкриття відновлювальної Кредитної лінії до карткового рахунку дебетної платіжної картки. 
 ОРІЄНТОВНА СУКУПНА ВАРТІСТЬ КРЕДИТУ: розрахована, виходячи з мінімального розміру Кредиту, що складає 1000 грн. 

Враховуючи неможливість визначити модель поведінки клієнта по використанню та поверненню коштів відновлювальної Кредитної лінії, сукупна вартість Кредиту розрахована 
для наведеного тут умовного характеру використання Кредиту з урахуванням процентних платежів та всіх комісій за користування Карткою та Кредитом. Реальна сукупна 
вартість залежить від характеру використання кредитних коштів клієнтом 
Приклад: 
 
 
 
 
Дата оформлення Кредитного договору 01.03.2013. Сума Кредиту складає 1000,00 гривень. В розрахунковому періоді клієнт використав суму 1000,00 гривень, операцією зняття 
готівкових коштів в банкоматі. При щомісячному погашенні суми заборгованості рівними частинами впродовж 12 місяців, платежі та вартість Кредиту складуть: (розрахунок 
здійснено для картки типу МС Standard - 3.3% - три цілих і три десятих відсотків в місяць). 

 
 

 Враховуючи форму видачі Кредиту, я цим підтверджую, що Банк повідомив мене про орієнтовну сукупну вартість кредиту (в процентному значенні та грошовому виразі) з 
урахуванням відсоткової ставки за кредитом та вартості всіх послуг, пов'язаних з одержанням кредиту та укладенням договору про надання споживчого кредиту, з урахуванням 
вимого ЗУ «Про захист прав споживачів». 

 ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПО КРЕДИТНІЙ ЛІНІЇ здійснюється шляхом поповнення карткового рахунку, до якого оформлено Кредитну лінію. 
 СХЕМИ ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ: 

Реальна процентна ставка, % 48.07% 

Абсолютне значення подорожчання кредиту, грн. 213.82 

 Дата платежу Сума платежу за розрахунковий період, грн. У тому числі: 

погашення основної суми 
кредиту 

проценти за користування кредитом 

01.04.2013 115.88 83.33 32.55 

01.05.2013 114.16 83.33 30.83 

01.06.2013 111.36 83.33 28.03 

01.07.2013 106.12 83.33 22.78 

01.08.2013 105.76 83.33 22.42 

01.09.2013 102.32 83.33 18.99 

01.10.2013 100.15 83.33 16.82 

01.11.2013 96.89 83.33 13.56 

01.12.2013 94.54 83.33 11.21 

01.01.2014 91.74 83.33 8.41 

01.02.2014 88.76 83.33 5.42 

01.03.2014 86.14 83.33 2.80 



 

 

 Погашення Кредиту може здійснюватися клієнтом відразу після виникнення будь-якої заборгованості за Картковим рахунком, Кредитним рахунком або Рахунком 
простроченої заборгованості. Після погашення заборгованості, що обліковується на Кредитному рахунку, розмір Кредитних коштів відновлюється на суму 
погашеної заборгованості за Кредитним рахунком. 

 У випадку, якщо до останнього дня Платіжного періоду поточного індивідуального Розрахункового циклу, який слідує за тим циклом, в якому сформувалася 
заборгованість, клієнт не вніс Мінімальний платіж за попередній Розрахунковий цикл, сума непогашеної заборгованості у розмірі Мінімального платежу вважається 
простроченою заборгованістю. 

 
 ДОСТРОКОВЕ ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ погашення заборгованості за кредитною лінією можливе з моменту виникнення такої заборгованості. 

При здійсненні дострокового погашення заборгованості за користування кредитом нараховується пільгова відсоткова ставка (0,01% річних), при умові повного погашення 
заборгованості впродовж встановленого Банком платіжного періоду (діє тільки для операцій, здійснених в торгівельній мережі та в мережі Інтернет) 

 
 ФОРМИ ПОГАШЕННЯ:  

 готівкою: 
 через каси відділень АТ «ОТП Банк»;  
 переказ коштів на картковий рахунок з будь-якого українського банку (при цьому, безготівкові платежі здійснюються за умовами та тарифами того банку, з якого 

здійснюється безготівкове перерахування);  
 безготівково: 

 шляхом перерахування коштів з поточного рахунку в АТ «ОТП Банк»; 
 шляхом перерахування коштів з поточного рахунку з будь-якого українського банку. 

 
НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ: 

 Паспортний документ. 
 Довідка з податкової інспекції про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.  
У випадку оформлення кредитної лінії в сумі вище 50 000 грн. додатково надається довідка про доходи за 12 місяців. У випадку терміну роботи на даному підприємстві менше 12 
місяців – довідка за поточний термін роботи, але не менше ніж за 6 місяців. 

 
Довідковий центр 044 490 05 26. 

Цим підтверджую, що Банк ознайомив мене в письмовій формі з умовами надання кредиту шляхом встановлення відновлювальної Кредитної лінії до Карткового рахунку, а також 
надав мені інформацію щодо орієнтовної сукупної вартості кредиту, наявних в Банку форм кредитування та відмінностей між ними, у тому числі між зобов’язаннями споживача, переваг 
та недоліків пропонованих схем кредитування.     
 

Я підтверджую, що перед підписанням Договору з Держателем Банк повідомив мене у письмовій формі про особу та місцезнаходження Банка (кредитора); кредитні умови (мету, для 
якої споживчий Кредит може бути витрачений; форми його забезпечення; наявні форми кредитування з коротким  описом відмінностей між ними, в тому числі між моїми зобов'язаннями; 
тип відсоткової ставки; суму, на яку Кредит може бути виданий; орієнтовну сукупну вартість Кредиту та вартість послуги з оформлення договору про  надання  кредиту (перелік усіх 
витрат, пов'язаних з одержанням Кредиту, його  обслуговуванням та поверненням, зокрема таких, як комісії, витрати на страхування, юридичне оформлення, консультаційні витрати, 
тощо); строк, на який Кредит може бути одержаний; варіанти повернення Кредиту, включаючи кількість платежів, їх частоту та обсяги; можливість дострокового повернення Кредиту та 
його умови; відомості про те, від кого Держатель може одержати докладнішу інформацію; переваги та недоліки пропонованих схем кредитування. 

Підписанням цього Інформаційного листка я підтверджую, що Банк надав мені в письмовій формі та в повному об’ємі інформацію передбачену ст. 11 Закону України „Про захист 
прав споживачів” від 01.12.2005р. та підтверджую факт отримання мною оригіналу Договору з Держателем, до складу якого входить Кредитний договір. 

Я підтверджую своє розуміння щодо укладення зі свого боку Кредитного договору на умовах, визначених Договором з Держателем, мені відомі наслідки укладення Договору з 
Держателем (Кредитного договору) та зі свого боку я зобов’язуюсь сумлінно виконувати умови укладеного зі свого боку вищевказаного Кредитного договору, що є частиною Договору з 
держателем.  

 
Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» 
Адреса Банку:  
Україна, м. Київ, 01033 
вул. Жилянська, 43 
Місцезнаходження: 
місто Київ, 01033, вул. Жилянська, 43 
код Банку: 300528 
код за ЄДРПОУ: 21685166 
 



 

 

Додаток №5  до Договору про видачу та обслуговування міжнародних платіжних пластикових карток (особистих) 
 

Інформаційний листок 
УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ ПО ПРОГРАМІ “КРЕДИТНА ЛІНІЯ ДО «КРЕДИТНА КАРТКА МС 2016» ” 

 
 Кредитор: Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк», місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 43. 
 
 Кредит надається в НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ НА СПОЖИВЧІ ЦІЛІ. 

 
 ТЕРМІН ДІЇ КРЕДИТНОГО ЛІМІТУ: 365 днів. При цьому строк дії Кредитної лінії щорічно продовжується ще на 365 днів, у разі, якщо за 30 календарних днів до дати закінчення 

дії договору жодна із сторін не ініціювала розірвання договору. 
 
 СУМА КРЕДИТНОГО ЛІМІТУ: згідно рішення Кредитного комітету (від 1 000 до 100000 гривень). 
 
 ВІДСОТКОВА СТАВКА ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТНИМИ КОШТАМИ 36% РІЧНИХ 

 Відсотки нараховуються на суму заборгованості, яка була на початку Розрахункового циклу та/або виникла протягом такого циклу, з урахуванням усіх надходжень в погашення 
зазначеної заборгованості протягом даного Розрахункового циклу. 

 Відсотки за користування Кредитом розраховуються з урахуванням фактичної суми використаних Кредитних коштів (у т.ч. Овердрафту) та фактичного часу користування 
Кредитними коштами (у т.ч. Овердрафтом), включаючи день виникнення заборгованості за Кредитним рахунком (у т.ч. Овердрафтом) та виключаючи день повернення 
Кредитних коштів (у т.ч. Овердрафту). Нараховані відсотки списуються з Карткового рахунку в останній день кожного індивідуального Розрахункового циклу. 

 РОЗРАХУНОК СУМИ КРЕДИТНОГО ЛІМІТУ: максимальна сума кредиту може складати 100000 гривень. 
 

 ЛІМІТ НА ЗАНЯТТЯ ГОТІВКОВИХ КРЕДИТНИХ КОШТІВ ДО 50% ВІД СУМИ КРЕДИТНОГО ЛІМІТУ. 
 
 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ: КРЕДИТ НАДАЄТЬСЯ БЕЗ ЗАСТАВИ. 
 
 ФОРМА ВИДАЧІ КРЕДИТУ: шляхом відкриття відновлювальної Кредитної лінії до карткового рахунку дебетної платіжної картки. 
 ОРІЄНТОВНА СУКУПНА ВАРТІСТЬ КРЕДИТУ: розрахована, виходячи з мінімального розміру Кредиту, що складає 1000 грн. 

Враховуючи неможливість визначити модель поведінки клієнта по використанню та поверненню коштів відновлювальної Кредитної лінії, сукупна вартість Кредиту розрахована 
для наведеного тут умовного характеру використання Кредиту з урахуванням процентних платежів та всіх комісій за користування Карткою та Кредитом. Реальна сукупна 
вартість залежить від характеру використання кредитних коштів клієнтом 
Приклад: 
 
 
 
Дата оформлення Кредитного договору 01.11.2015. Сума Кредиту складає 1000,00 гривень. В розрахунковому періоді клієнт використав суму 1000,00 гривень, операцією зняття 
готівкових коштів в банкоматі. При щомісячному погашенні суми заборгованості рівними частинами впродовж 12 місяців, платежі та вартість Кредиту складуть: 

 
 

 Враховуючи форму видачі Кредиту, я цим підтверджую, що Банк повідомив мене про орієнтовну сукупну вартість кредиту (в процентному значенні та грошовому виразі) з 
урахуванням відсоткової ставки за кредитом та вартості всіх послуг, пов'язаних з одержанням кредиту та укладенням договору про надання споживчого кредиту, з урахуванням 
вимого ЗУ «Про захист прав споживачів». 

 ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПО КРЕДИТНІЙ ЛІНІЇ здійснюється шляхом поповнення карткового рахунку, до якого оформлено Кредитну лінію. 
 

 СХЕМИ ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ: 
 Погашення Кредиту може здійснюватися клієнтом відразу після виникнення будь-якої заборгованості за Картковим рахунком, Кредитним рахунком або Рахунком 

простроченої заборгованості. Після погашення заборгованості, що обліковується на Кредитному рахунку, розмір Кредитних коштів відновлюється на суму 
погашеної заборгованості за Кредитним рахунком. 

 У випадку, якщо до останнього дня Платіжного періоду поточного індивідуального Розрахункового циклу, який слідує за тим циклом, в якому сформувалася 
заборгованість, клієнт не вніс Мінімальний платіж за попередній Розрахунковий цикл, сума непогашеної заборгованості у розмірі Мінімального платежу вважається 
простроченою заборгованістю. 

 
 ДОСТРОКОВЕ ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ погашення заборгованості за кредитною лінією можливе з моменту виникнення такої заборгованості. 

При здійсненні дострокового погашення заборгованості за користування кредитом нараховується пільгова відсоткова ставка (0,01% річних), при умові повного погашення 
заборгованості впродовж встановленого Банком платіжного періоду (діє тільки для операцій, здійснених в торгівельній мережі та в мережі Інтернет) 

 
 ФОРМИ ПОГАШЕННЯ:  

 готівкою: 
 через каси відділень АТ «ОТП Банк»;  

Реальна процентна ставка, % 38.48% 

Абсолютне значення подорожчання кредиту, грн. 178.18 

 Дата платежу Сума платежу за розрахунковий період, грн. У тому числі: 

погашення основної суми 
кредиту 

проценти за користування кредитом 

01.11.2015 110.46 83.33 27.12 

01.12.2015 109.03 83.33 25.69 

01.01.2016 106.69 83.33 23.36 

01.02.2016 102.32 83.33 18.99 

01.03.2016 102.02 83.33 18.68 

01.04.2016 99.16 83.33 15.82 

01.05.2016 97.35 83.33 14.01 

01.06.2016 94.63 83.33 11.3 

01.07.2016 92.68 83.33 9.34 

01.08.2016 90.34 83.33 7.01 

01.09.2016 87.85 83.33 4.52 

01.10.2016 85.67 83.33 2.34 



 

 

 переказ коштів на картковий рахунок з будь-якого українського банку (при цьому, безготівкові платежі здійснюються за умовами та тарифами того банку, з якого 
здійснюється безготівкове перерахування);  

 безготівково: 
 шляхом перерахування коштів з поточного рахунку в АТ «ОТП Банк»; 
 шляхом перерахування коштів з поточного рахунку з будь-якого українського банку. 

 
НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ: 

 Паспортний документ. 
 Довідка з податкової інспекції про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.  
У випадку оформлення кредитної лінії в сумі вище 50 000 грн. додатково надається довідка про доходи за 12 місяців. У випадку терміну роботи на даному підприємстві менше 12 
місяців – довідка за поточний термін роботи, але не менше ніж за 6 місяців. 

 
Довідковий центр 044 490 05 26. 

Цим підтверджую, що Банк ознайомив мене в письмовій формі з умовами надання кредиту шляхом встановлення відновлювальної Кредитної лінії до Карткового рахунку, а також 
надав мені інформацію щодо орієнтовної сукупної вартості кредиту, наявних в Банку форм кредитування та відмінностей між ними, у тому числі між зобов’язаннями споживача, переваг 
та недоліків пропонованих схем кредитування.     
 

Я підтверджую, що перед підписанням Договору з Держателем Банк повідомив мене у письмовій формі про особу та місцезнаходження Банка (кредитора); кредитні умови (мету, для 
якої споживчий Кредит може бути витрачений; форми його забезпечення; наявні форми кредитування з коротким  описом відмінностей між ними, в тому числі між моїми зобов'язаннями; 
тип відсоткової ставки; суму, на яку Кредит може бути виданий; орієнтовну сукупну вартість Кредиту та вартість послуги з оформлення договору про  надання  кредиту (перелік усіх 
витрат, пов'язаних з одержанням Кредиту, його  обслуговуванням та поверненням, зокрема таких, як комісії, витрати на страхування, юридичне оформлення, консультаційні витрати, 
тощо); строк, на який Кредит може бути одержаний; варіанти повернення Кредиту, включаючи кількість платежів, їх частоту та обсяги; можливість дострокового повернення Кредиту та 
його умови; відомості про те, від кого Держатель може одержати докладнішу інформацію; переваги та недоліки пропонованих схем кредитування. 

Підписанням цього Інформаційного листка я підтверджую, що Банк надав мені в письмовій формі та в повному об’ємі інформацію передбачену ст. 11 Закону України „Про захист 
прав споживачів” від 01.12.2005р. та підтверджую факт отримання мною оригіналу Договору з Держателем, до складу якого входить Кредитний договір. 

Я підтверджую своє розуміння щодо укладення зі свого боку Кредитного договору на умовах, визначених Договором з Держателем, мені відомі наслідки укладення Договору з 
Держателем (Кредитного договору) та зі свого боку я зобов’язуюсь сумлінно виконувати умови укладеного зі свого боку вищевказаного Кредитного договору, що є частиною Договору з 
держателем.  

 
Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» 
Адреса Банку:  
Україна, м. Київ, 01033 
вул. Жилянська, 43 
Місцезнаходження: 
місто Київ, 01033, вул. Жилянська, 43 
код Банку: 300528 
код за ЄДРПОУ: 21685166 



 

 

 

Додаток № 5  до Договору про видачу та обслуговування міжнародних платіжних пластикових карток (особистих) 
 

Інформаційний листок 
УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ ПО ПРОГРАМІ “РОЗСТРОЧКА” 

 
 Кредитор: Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк», місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 43 

 
 Найменування структурного підрозділу 

 
 Кредит надається в НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ НА СПОЖИВЧІ ЦІЛІ. 
 
 ТЕРМІН ДІЇ КРЕДИТНОГО ЛІМІТУ: до 24 місяців. 
 
 СУМА КРЕДИТУ РОЗСТРОЧКА: 70% від суми кредитного ліміту, але не більше 50 000 гривень. 
 
 ПРОЦЕНТНА СТАВКА ЗА КОРИСТУВАННЯ РОЗСТРОЧКОЮ: 0,00001% річних 

 

 Проценти нараховуються на суму заборгованості, яка була на початку Розрахункового циклу та/або виникла протягом такого циклу, з урахуванням усіх надходжень в погашення 
зазначеної заборгованості протягом даного Розрахункового циклу. 

 Проценти за користування Кредитом розраховуються з урахуванням фактичної суми використаних Кредитних коштів (у т.ч. Овердрафту) та фактичного часу користування 
Кредитними коштами (у т.ч. Овердрафтом), включаючи день виникнення заборгованості за Кредитним рахунком (у т.ч. Овердрафтом) та виключаючи день повернення 
Кредитних коштів (у т.ч. Овердрафту). Нараховані проценти списуються з Карткового рахунку в останній день кожного індивідуального Розрахункового циклу. 
 

 РОЗРАХУНОК СУМИ КРЕДИТНОГО ЛІМІТУ: максимальна сума кредиту може складати 50000 гривень. 
 
 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ: КРЕДИТ НАДАЄТЬСЯ БЕЗ ЗАСТАВИ. 
 
 ФОРМА ВИДАЧІ КРЕДИТУ: шляхом відкриття відновлювальної Кредитної лінії до карткового рахунку дебетної платіжної картки. 
 ОРІЄНТОВНА СУКУПНА ВАРТІСТЬ КРЕДИТУ: розрахована, виходячи з мінімального розміру Кредиту, що складає 1000 грн. 

Враховуючи неможливість визначити модель поведінки клієнта по використанню та поверненню коштів відновлювальної Кредитної лінії, сукупна вартість Кредиту розрахована 
для наведеного тут умовного характеру використання Кредиту з урахуванням процентних платежів та всіх комісій за користування Карткою та Кредитом. Реальна сукупна 
вартість залежить від характеру використання кредитних коштів клієнтом 
Приклад: 
Дата оформлення договору 01.11.2016р. В Розрахунковому періоді Ви використали по кредитній картці 1000 грн., з яких всі 100% витрачених коштів витратили при оплаті за 
товар кредитним сервісом "Розстрочка» строком на 6 місяців з погашенням кредиту рівними частинами з сумою щомісячного платежу 200 грн. та процентною ставкою 0,00001% 
річних. Вартість Кредиту буде складати: 
 
 
 
 
 

 
 

 Враховуючи форму видачі Кредиту, я цим підтверджую, що Банк повідомив мене про орієнтовну сукупну вартість кредиту (в процентному значенні та грошовому виразі) з 
урахуванням процентної ставки за кредитом та вартості всіх послуг, пов'язаних з одержанням кредиту та укладенням договору про надання споживчого кредиту, з урахуванням 
вимого ЗУ «Про захист прав споживачів». 

 ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПО КРЕДИТНІЙ ЛІНІЇ здійснюється шляхом поповнення карткового рахунку, до якого оформлено Кредитну лінію. 
 СХЕМИ ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ: 

 Погашення Кредиту може здійснюватися клієнтом відразу після виникнення будь-якої заборгованості за Картковим рахунком, Кредитним рахунком або Рахунком 
простроченої заборгованості. Після погашення заборгованості, що обліковується на Кредитному рахунку, розмір Кредитних коштів відновлюється на суму 
погашеної заборгованості за Кредитним рахунком. 

 У випадку, якщо до останнього дня Платіжного періоду поточного індивідуального Розрахункового циклу, який слідує за тим циклом, в якому сформувалася 
заборгованість, клієнт не вніс Мінімальний щомісячний платіж за Розстрочкою за попередній Розрахунковий цикл, сума непогашеної заборгованості у розмірі 
Мінімального щомісячного платежу за Розстрочкою буде списана за рахунок Кредитної лінії. 

 
 ДОСТРОКОВЕ ЧАСТКОВЕ ТА ПОВНЕ ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ погашення заборгованості за Розстрочкою можливе з моменту виникнення такої заборгованості. Для погашення 

необхідно забезпечити суму власних коштів для повного або часткового погашення, а також звернутися до віділення Банку для підписання відповідної заяви щодо повного або 
часткового погашення  заборгованості за Розстрочкою 

 
 ФОРМИ ПОГАШЕННЯ:  

 готівкою: 
 через каси відділень АТ «ОТП Банк»;  
 переказ коштів на картковий рахунок з будь-якого українського банку (при цьому, безготівкові платежі здійснюються за умовами та тарифами того банку, з якого 

здійснюється безготівкове перерахування);  
 безготівково: 

 шляхом перерахування коштів з поточного рахунку в АТ «ОТП Банк»; 
 шляхом перерахування коштів з поточного рахунку з будь-якого українського банку. 

 

Реальна процентна ставка, % 0,00001% 

Абсолютне значення подорожчання кредиту, грн. 0,00  

 Дата платежу Сума платежу за розрахунковий період, 
грн. 

У тому числі: 

погашення основної суми 
кредиту 

проценти за користування кредитом 

01.12.2016 200,00 200,00 0,00 

01.01.2017 200,00 200,00 0,00 
01.02.2017 200,00 200,00 0,00 
01.03.2017 200,00 200,00 0,00 
01.04.2017 200,00 200,00 0,00 



 

 

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ РОЗСТРОЧКИ: 
 
Кредит Розстрочка надається в рамках Кредитної лінії, тому додаткові документи для кредитного сервісу Розстрочка Клієнтом не надаються. Необхідні документи для відкриття 
Кредитної лінії: 
 
 Паспортний документ 
 Довідка з податкової інспекції про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.  
 

 
Довідковий центр 044 490 05 26. 

Цим підтверджую, що Банк ознайомив мене в письмовій формі з умовами надання кредиту шляхом встановлення відновлювальної Кредитної лінії до Карткового рахунку, а також 
надав мені інформацію щодо орієнтовної сукупної вартості кредиту, наявних в Банку форм кредитування та відмінностей між ними, у тому числі між зобов’язаннями споживача, переваг 
та недоліків пропонованих схем кредитування.     
 

Я підтверджую, що перед підписанням Договору з Держателем Банк повідомив мене у письмовій формі про особу та місцезнаходження Банка (кредитора); кредитні умови (мету, для 
якої споживчий Кредит може бути витрачений; форми його забезпечення; наявні форми кредитування з коротким  описом відмінностей між ними, в тому числі між моїми зобов'язаннями; 
тип процентної ставки; суму, на яку Кредит може бути виданий; орієнтовну сукупну вартість Кредиту та вартість послуги з оформлення договору про  надання  кредиту (перелік усіх 
витрат, пов'язаних з одержанням Кредиту, його  обслуговуванням та поверненням, зокрема таких, як комісії, витрати на страхування, юридичне оформлення, консультаційні витрати, 
тощо); строк, на який Кредит може бути одержаний; варіанти повернення Кредиту, включаючи кількість платежів, їх частоту та обсяги; можливість дострокового повернення Кредиту та 
його умови; відомості про те, від кого Держатель може одержати докладнішу інформацію; переваги та недоліки пропонованих схем кредитування. 

Підписанням цього Інформаційного листка я підтверджую, що Банк надав мені в письмовій формі та в повному об’ємі інформацію передбачену ст. 11 Закону України „Про захист 
прав споживачів” від 01.12.2005р. та підтверджую факт отримання мною оригіналу Договору з Держателем, до складу якого входить Кредитний договір. 

Я підтверджую своє розуміння щодо укладення зі свого боку Кредитного договору на умовах, визначених Договором з Держателем, мені відомі наслідки укладення Договору з 
Держателем (Кредитного договору) та зі свого боку я зобов’язуюсь сумлінно виконувати умови укладеного зі свого боку вищевказаного Кредитного договору, що є частиною Договору з 
держателем.  

 
Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» 
Адреса Банку:  
Україна, м. Київ, 01033 
вул. Жилянська, 43 
Місцезнаходження: 
місто Київ, 01033, вул. Жилянська, 43 
код Банку: 300528 
код за ЄДРПОУ: 21685166 
 



 

 

 


