Затверджено Службовим Розпорядженням
№ 324 від 30 травня 2014 р.

ПРАВИЛА КРЕДИТУВАННЯ
(редакція від 03 жовтня 2016 року)
Дані Правила кредитування є невід’ємною частиною Договору про надання споживчого
кредиту та про видачу і обслуговування міжнародних кредитних пластикових карток (надалі –
«Договір»
або
«Кредитний
договір»).
Підписанням
Договору
Позичальник
(Клієнт/Держатель/Заставодавець) підтверджує свою обізнаність із даними Правилами
кредитування та зобов’язується належно та неухильно виконувати свої обов’язки, визначені
Договором та цими Правилами кредитування. Терміни, що використовуються у даних
Правилах кредитування, визначені Договором та цими Правилами кредитування.
1. Загальні положення
1.1. Кредит може бути наданий громадянину України, віком від 21 року до 69 років (включно
на момент укладення Кредитного договору), не обмеженому в дієздатності, який постійно
проживає на території України (наявність реєстрації), має постійний дохід та може надати
документи, необхідні для оформлення Кредиту у відповідності до вимог Банку.
1.2. Кредит надається фізичним особам в безготівковій формі шляхом відкриття Позичальнику
кредитного рахунку та перерахування з нього коштів на поточний рахунок Підприємства (на
придбання товару або послуги на які оформляється Кредит), на основі виписаного
Підприємством рахунка-фактури, якщо інше не передбачено умовами Кредитного договору,
або шляхом видачі суми Кредиту у вигляді готівкових коштів через касу Банку на будь-які інші
споживчі цілі
1.3. Кредитні взаємовідносини регламентуються на підставі Кредитного договору, укладеного
між Банком і Клієнтом у письмовій формі.
1.4. Оцінка платоспроможності Клієнтів здійснюється Банком у відповідності із встановленим
ним порядком.
1.5. Банк, відповідно до Постанови Правління НБУ №168 від 10.05.2007 р. зобов'язаний перед
укладенням Кредитного договору надати Клієнту в письмовій формі інформацію про умови
кредитування, а також орієнтовну сукупну вартість Кредиту.
1.6. Детальний розпис сукупної вартості Кредиту визначається Банком в Графіку платежів, в
додатках до Договору та/чи окремих документах, які Позичальник отримав до підписання
Договору та/чи до моменту отримання кредиту.
1.7. Нарахування процентів та комісій за Кредитом проводиться щоденно відповідно до умов
Кредитного договору в розмірі вказаному в Графіку платежів, та підлягають сплаті
Позичальником в дати платежів.
1.8. Погашення заборгованості за Кредитом здійснюється щомісяця до та/або в дату та в
розмірі, визначених Графіком платежів.
1.9. Клієнт має право в односторонньому порядку протягом 14 календарних днів з моменту
передачі Позичальнику примірника укладеного Кредитного договору відкликати свою згоду на
укладення договору про надання споживчого кредиту без пояснення причин, шляхом подання
відповідної заяви представнику Банка в місці оформлення кредиту. Порядок здійснення
повідомлення, порядок і строки проведення взаєморозрахунків між Банком і Позичальником,
здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому сума комісії та
вартість оформлення кредиту, сплачені Позичальником, не повертаються. З відкликанням
згоди на укладення договору про надання споживчого
кредиту Клієнт повинен
одночасно повернути Банку кошти, одержані згідно з договором.
Позичальник також сплачує відсотки за період між моментом одержання Кредиту та
моментом його повернення за ставкою, встановленою в договорі.
1.10.
Банк має право в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення
Позичальника, відмовитись від свого зобов’язання за Договором щодо надання Позичальнику
Кредиту, без зазначення причини відмови, у тому числі в разі погіршення фінансового стану
Позичальника та/або несвоєчасного виконання ним договірних зобов’язань перед Банком.

1.11. З метою контролю за цільовим використанням Кредиту, Банк перераховує визначені
Договором суми Кредиту на користь Продавців в рахунок оплати Товару/послуги та Послуг.
1.12. Підставою для перерахування Банком коштів Продавцям є оригінал Договору.
Банк перераховує кошти Продавцю протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання Банком
оригіналу свого примірника Договору.
2. Документи, які використовуються при оформленні Кредиту, і вимоги до їх
оформлення.
2.1. Паспорт громадянина України.
2.2. Довідка про присвоєння індивідуального податкового номеру.
2.3. Договір про надання споживчого кредиту (надалі - «Кредитний договір»), розробляється і
затверджується Банком з урахуванням вимог діючого законодавства України.
2.4. Специфікація (у разі, якщо Кредит надається в цілях оплати Товарів (послуг)) - документ,
який містить інформацію про Товар (послуги), що купується, а також про умови Кредиту,
грошові кошти за яким, надходять для оплати Товару (послуг) (надалі - «Специфікація»), а
також є гарантією виконання Банком своїх зобов’язань по перерахуванню грошових коштів
перед Клієнтом і Підприємством.
2.5. Згода позичальника на обробку персональних даних – на виконання Закону України «Про
захист персональних даних» підписується Клієнтом перед наданням Кредитному спеціалісту
своїх персональних даних для оформлення Кредиту (може відображатись у Кредитному
договорі чи окремим документом). Персональні дані дружини/чоловіка(за наявності у нього в
паспорті відповідної відмітки про одруження/заміжжя) Позичальника надаються
Позичальником (за умови отримання ним згоди від іншого з подружжя) або безпосередньо
іншим з подружжя (чоловіком/дружиною). Під час надання Позичальником для обробки Банком
персональних даних дружини/чоловіка Позичальника Позичальник підтверджує наявність у
нього права на поширення (розповсюдження, реалізація, передача) таких персональних даних
у відповідності з чинним законодавством України в сфері захисту персональних даних.
Персональні дані іншого з подружжя Позичальника надаються у наступному обсязі: прізвище,
ім’я та по-батькові; ідентифікаційний номер/реєстраційний номер облікової картки платника
податків; дата народження.
2.6. Документи та відомості, які використовуються Банком для виконання вимог чинного
законодавства України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом.
2.7. Інші документи, необхідні для оформлення додаткових продуктів/послуг.
3. Порядок оформлення Кредиту Клієнтом.
3.1. Для отримання Кредиту Клієнт звертається до Кредитного спеціаліста Банку, який
знаходиться на території Торгової точки та/або у відділенні Банку.
3.2. Кредитній спеціаліст, роз'яснює Клієнту умови та порядок надання Кредиту, а також
знайомить з переліком документів, необхідних для оформлення Кредиту.
3.3. Для отримання Кредиту Клієнт надає Кредитному спеціалісту: Паспорт громадянина
України, довідку про присвоєння ІПН, підписану Клієнтом згоду на обробку його персональних
даних, а також персональних даних дружини/чоловіка Позичальника за наявності у нього в
паспорті відповідної відмітки про одруження/заміжжя, довідку про доходи (в разі необхідності
та в передбачених Банком випадках), інші документи, які посвідчують особу (перелік
документів для отримання Кредиту може змінюватись в залежності від умов кредитування).
3.4. Кредитний спеціаліст проводить ідентифікацію і вивчення Клієнта, здійснює його візуальну
оцінку, перевіряє надані Клієнтом документи на предмет дійсності, відповідно до методики
Банку, робить копії документів та оформляє Анкету Клієнта, яка формується за результатами
здійснення ідентифікації Клієнта в день установлення ділових відносин.
3.5. У разі позитивного результату ідентифікації і вивчення, достовірності наданих документів
Клієнт візує виготовлені Кредитним спеціалістом копії своїх документів (п.3.3.).
3.6. Клієнт власноруч підписує Кредитний договір та інші документи, які повинні бути
оформлені у відповідності до діючих інструкцій Банку та діючого законодавства України.
3.7. Кредитний спеціаліст передає Клієнту (під підпис на екземплярі Банку) його комплект
документів та направляє Клієнта до співробітника Торгової точки.
3.8.Копії документів підлягають завіренню відповідно до встановлених Банком вимог.
3.9. Датою надання кредиту Позичальнику є дата, зазначена в Договорі.

Місцем укладення Договору є місцезнаходження Банку, що зазначене в Договорі.
3.10. У разі надання Позичальнику кредиту, який відповідає кваліфікаційним вимогам
Програми фінансування енергоефективності в житловому секторі України, започаткованої з
метою сприяння приватним капіталовкладенням в енергоефективність та відновлювану
енергетику в Україні (далі – Програма UREEFF), яка реалізується Банком спільно з
Європейським банком реконструкції і розвитку (ЄБРР) Позичальник заявляє наступне:
а) Позичальнику відомо про роль ЄБРР у впровадженні UREEFF та про роль Донорів в її
підтримці. «Донори» в цих Правилах означають: Східноєвропейське Партнерство з
енергоефективності та довкілля (E5P), Фонд чистих технологій (CTF) та Фонд співробітництва
у сфері енергоефективності та довкілля України Sida-ЄБРР (SWUK);
б) Позичальнику відомо про підтримку, що надається UREEFF та Проекту за допомогою
внесків Донорів. «Проект» означає фінансову і технічну допомогу для розвитку фінансування
сталої енергетики в Україні, яка гарантується стосовно приватних житлових помешкань або
будинків.
в) Позичальник приймає умови підтримки, що надається Проекту за допомогою внесків
Донорів, як зазначено у Програмній Заяві UREEFF (включаючи платежі та інвестиційні
винагороди).«Програмна заява» означає кваліфікаційні вимоги до Позичальників і інші
процедури, які стосуються вибору, фінансування і контролю за субпроектами за Програмою.
3.11. Окрім зазначеного вище Позичальник:
а) надає свою згоду на надання Банку інформації (включаючи, але не обмежуючись цим,
інформації, що є предметом банківської таємниці) представникам ЄБРР та Донорів
(включаючи консультантів, залучених Донорами);
б) за попереднім повідомленням дозволятиме представникам ЄБРР та Донорів (включаючи
консультантів, залучених Донорами) здійснювати необмежений доступ до приміщень, де
знаходяться установки і обладнання Проекту та/або документація щодо Проекту.
4. Порядок оформлення відмови Клієнта від Кредиту, повернення або обміну Товару.
4.1. Відповідно до ст.9, п.6 ст.11 Закону України «Про захист прав споживачів» Клієнт має
право протягом 14 календарних днів з моменту передачі йому екземпляру Кредитного
договору, відкликати свою згоду на укладення споживчого Кредиту, а також протягом 14
календарних днів з моменту придбання Товару повернути Товар Підприємству.
4.2. Відкликання згоди на укладення споживчого Кредиту/повернення Товару оформляється
письмовим повідомленням Банку (за формою, встановленою Банком), яке Клієнт подає
особисто Кредитному спеціалісту у місці оформлення кредиту або направляє Банку поштою
на адресу, зазначену в Кредитному договорі, до закінчення терміну, вказаного у п.4.1 даних
Правил.
4.3. З подачею заяви на відкликання згоди на укладення Кредитного договору, Клієнт повинен
або повернути Банку грошові кошти, отримані ним за Кредитним договором (у разі
оформлення кредиту готівкою), або повернути Товар Підприємству (у разі, якщо Кредит
надавався в цілях оплати Товарів (послуг), та сплатити за своїми зобов'язаннями за основною
сумою Кредиту та відсотками.
4.4. Клієнт також сплачує відсотки за період між укладенням договору Кредиту та поверненням
Кредиту за ставкою, встановленою Кредитному договорі.
4.5. Банк зобов'язаний повернути Клієнту грошові кошти, які залишилися після сплати останнім
за своїми зобов'язаннями за Кредитним договором. Одноразова комісія, сплачена Клієнтом за
оформлення Кредиту, не повертається.
4.6. У випадку відмови Клієнта від Товару або обміну Товару, претензій до якості Товару,
гарантійного ремонту, Клієнт самостійно звертається до Підприємства, надає документи на
Товар, Кредитний договір та товарний чек для проведення обміну Товару або перерахування
грошових коштів Банку в рахунок погашення зобов'язань за отриманим Кредитом.
4.7. Виникнення обставин, передбачених п.4.6. даних Правил не перешкоджає дії Кредитного
договору і не звільняє Клієнта від виконання зобов'язань за ним.
4.8. У випадку, якщо Позичальник на умовах, встановлених чинним законодавством
скористався правом відкликання згоди на укладання Договору або повернення Товару
відповідно до гарантійних зобов'язань Продавця, Банк має право не нараховувати, не
стягувати проценти за користування Кредитом та/або комісії за управління Кредитом з дати,
наступної за днем повернення Товару Продавцю.

5. Умови кредитування.
5.1. Сума кредиту, строк кредиту, умови обслуговування та порядок погашення кредиту, а
також інші умови кредитування встановлюються Договором та цими Правилами кредитування.
Якщо Договором передбачено отримання Кредиту готівкою через касу Банку, Позичальник
зобов’язаний отримати суму Кредит протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати підписання
Договору. Якщо у зазначений термін Позичальник не отримав Кредит готівкою в касі Банку,
сума Кредиту, належна до видачі зараховується Банком в рахунок погашення зобов’язань
Позичальника за Договором.
Окрім передбачених Договором, даними Правилами кредитування встановлюється наступне:
5.1.1. Позичальнику встановлюється пільговий період по сплаті щомісячної комісії за
управління кредитом строком 3 календарних міс. з дати укладення Договору, протягом якого
щомісячна комісія за управління кредитом не сплачується Позичальником.
5.1.2. За управління Кредитом Позичальник щомісяця, після закінчення строку дії визначеного
Договором пільгового періоду, одночасно з погашенням суми Кредиту і процентами сплачує
комісію, розмір якої зазначений в Графіку платежів, що є невід’ємною частиною Договору. У
випадку дострокового повернення кредиту комісія за управління Кредитом сплачується за
фактичний час користування кредитом. Банк має право не нараховувати та не стягувати
комісію за наданим Кредитом за наявності у Клієнта простроченої заборгованості в сумі до 1
(одна) грн. включно.
5.1.3. Проценти за користування Кредитом нараховуються та сплачуються щомісяця
одночасно з погашенням суми отриманого Кредиту, виходячи із Розміру процентної ставки,
визначеної п.1.1. Договору. Розмір щомісячних процентів, належний до сплати, зазначений в
Графіку платежів. Для розрахунку використовується база виходячи з 365 днів у році.
5.1.4. Розмір щомісячних процентів, належний до сплати, зазначений в Графіку платежів.
Графік платежів є Додатком та невід'ємною частиною Договору, та розраховується з
урахуванням Розміру та Строку Кредиту, процентної ставки за користування Кредитом,
розміру щомісячної комісії та пільгового періоду. Розмір щомісячних платежів зазначається в
Графіку платежів та визначається за формулою ануїтетних платежів (виключенням можуть
бути перший та/чи останній платіж) з урахуванням фактичної кількості календарних днів у році.
5.1.5. Проценти за користування кредитом нараховуються щоденно, на фактичну суму
непогашених кредитних коштів за фактичний час користування такими коштами, виходячи з
фактичної кількості днів у місяці та році, включаючи день видачі та виключаючи день
повернення та сплачуються Позичальником відповідно до умов Договору.
5.1.6. Погашення Кредиту може здійснюватися шляхом перерахування грошових коштів на
рахунок Банку, вказаний у Графіку платежів, будь - яким доступним Позичальнику способом,
у тому числі шляхом переказу коштів через банківські установи. При цьому Позичальник
самостійно сплачує послуги фінансового посередника, що здійснює перерахування грошових
коштів, у відповідності до тарифів останнього.
5.1.7. В разі безготівкового перерахування Позичальником грошових коштів, всі фінансові
ризики, що пов'язані з затримкою в надходженні коштів на рахунок Банку, несе Позичальник.
5.1.8. При оформлені платіжних документів для погашення Кредиту Позичальник у графі
призначення платежу вказує: номер Договору, серію та номер паспорту, прізвище, ім’я та побатькові Позичальника, оскільки в протилежному випадку щомісячний платіж може вважатися
несплаченим.
5.1.9. Належною сплатою чергового щомісячного платежу Позичальником вважається
надходження на рахунок Банку грошових коштів у розмірі, що не менший за щомісячний платіж
і не пізніше дати платежу, зазначеної у Графіку платежів.
5.1.10. Позичальник має право достроково повернути споживчий Кредит, у тому числі шляхом
збільшення суми періодичних виплат, але виключно у терміни (дату платежу), що
визначаються в Графіку платежів, що є Додатком до Договору. В разі реалізації
Позичальником права на дострокове повернення Кредиту, Графік платежів в новій редакції не
оформлюється, в той же час Банком здійснюється корегування зобов'язань Позичальника за
Договором, шляхом зменшення суми Кредиту, належної до сплати. Якщо Позичальник має
намір повністю достроково погасити Кредит крім Дати планового платежу за Графіком
платежів, Позичальник повинен забезпечити суму на кредитному рахунку, якої буде достатньо

для оплати всіх Платежів. Списання Банком грошових коштів на дострокове повне погашення
Кредиту здійснюється в дату надходження платежу.
5.1.11. Право Позичальника на дострокове погашення Кредиту виникає за умови, що всі
нараховані Банком проценти та комісії за час фактичного користування кредитними коштами
відповідно до умов Договору і всі інші платежі (пеня, штрафи, комісії тощо), які повинні бути
сплачені на відповідну дату дострокового виконання, будуть сплачені Позичальником у той же
час.
5.1.12. Надходження на рахунок Банку грошових коштів від Позичальника в сумі, достатній
для оплати всіх Платежів передбачених п. 5.1.11. Правил кредитування, прирівнюється до
розпорядження Позичальника на дострокове часткове чи повне погашення заборгованості за
Кредитом. Списання Банком отриманих від Позичальника грошових коштів на дострокове
погашення Кредиту здійснюється у першу, після надходження грошових коштів, дату платежу.
5.1.13. При надходженні до Банку коштів для виконання зобов'язань Позичальника, Банк
направляє такі кошти на погашення зобов'язань в наступній черговості:
1) прострочені проценти за весь строк користування Кредитом (якщо прострочена
заборгованість матиме місце, та з врахуванням хронології виникнення прострочень);
2) прострочена комісія за весь строк користування Кредитом (якщо прострочена
заборгованість матиме місце, та з врахуванням хронології виникнення прострочень);
3) штрафи;
4) прострочена до повернення сума Кредиту (якщо прострочена заборгованість матиме місце
та з врахуванням хронології виникнення прострочень);
5) нараховані проценти на прострочену заборгованість (з врахуванням хронології виникнення
прострочень);
6) строкові проценти за користування Кредитом;
7) строкові комісії;
8) сума основного боргу за Кредитом;
9) будь-які інші платежі.
5.1.14. Банк має право в односторонньому порядку змінити черговість погашення зобов'язань
Позичальника, що встановлена п. 5.1.13. цих Правил кредитування. За письмовим запитом
Позичальника, Банк інформує Позичальника про застосування черговості погашення
зобов'язань.
Застереження: Для визначення суми і підстав виконання зобов’язань Позичальника або
будь-якої їх частини остаточною підставою є бухгалтерські документи Банку. Виплата
суми, яка вимагається Банком, не призупиняється та не відкликається Позичальником на
підставі виникнення спору щодо суми, яка підлягає до сплати.
5.1.15. У випадку, коли на момент закінчення дії Кредитного договору у Позичальника є
прострочена до повернення сума Кредиту, то Банк продовжує нараховувати на неї проценти
та комісії згідно умов Договору до моменту повного погашення заборгованості.
5.1.16. За наявності у Позичальника прострочених зобов'язань перед Банком за іншими, ніж
цей договорами кредиту, Банк має право зарахувати платіж, що надійшов від Позичальника
за Договором, в погашення заборгованості за іншим договором.
В разі відсутності або недостатності у Позичальника коштів у валюті Кредиту для погашення
Кредиту або сплати процентів чи комісій Банку за користування Кредитом, Банк має право, в
порядку передбаченому чинним законодавством України, на приймання від Позичальника
коштів у іншій валюті, з метою погашення заборгованості Позичальника за цим Договором.
5.1.17. Якщо дата сплати щомісячного платежу, визначена Графіком платежів, припадає на
вихідний або святковий день, Позичальник здійснює щомісячний платіж в перший робочий
день, що слідує за датою, визначеною Графіком платежів.
5.1.18. У разі виникнення простроченої заборгованості, на весь період такої заборгованості,
до моменту її повного погашення, Позичальнику встановлюється процентна ставка, яка
дорівнює процентній ставці на суму основного боргу згідно пункту 1.1 Договору.
5.1.19.
В разі порушення Позичальником строків або суми сплати будь-якого з щомісячних
платежів, Банк має право вимагати від Позичальника дострокового виконання зобов‘язань за
Кредитним договором. В цьому разі Позичальнику рекомендованим листом надсилається
Вимога. Підстави виникнення права на Вимогу повернення Кредиту, строк виплати якого ще
не настав регулюються чинним законодавством України.
5.1.20. Якщо Банк на основі умов Договору вимагає повернення Кредиту, таке повернення
здійснюється Позичальником протягом тридцяти календарних днів з дати одержання Вимоги.

Якщо протягом цього періоду Позичальник усуне порушення умов Договору, Вимога Банку
втрачає чинність.
5.1.21. У випадку невиконання Позичальником умов Вимоги, Банк має право звернутись до
відповідного суду для стягнення заборгованості за Договором в примусовому порядку.
5.1.22. Відповідальність за якість і комплектність придбаного Товару несе Продавець 1.
5.1.23. У випадку повернення товару, обміну на товар меншої вартості, перерахування Банку
коштів за повернутий товар або сплату різниці вартості обмінюваного Товару, здійснює
Продавець 1.
5.1.24. У випадку виникнення обставин, передбачених п. 5.1.23. цих Правил кредитування
суму для кінцевого розрахунку за отриманим Кредитом Позичальник узгоджує з Банком.
5.1.25. Банк залишає за собою право не стягувати штрафні санкції, передбачені Договором.
5.2. Безвідносно до інших положень Договору, якщо Позичальник або Проект припиняють
відповідати кваліфікаційним критеріям (як вони визначені в Програмній Заяві UREEFF), то
Банк має право в односторонньому порядку припинити дію Договору та/або вимагати
негайного повернення будь-якої суми інвестиційної винагороди, що була виплачена в рамках
Проекту.
6. Випуск та обслуговування Кредитної Картки Позичальника.
6.1. Підписанням Договору Позичальник (надалі також Держатель) підтверджує та
погоджується, що: дані Держателя зазначені в Договорі та умови, що стосуються відкриття
Карткового рахунку викладені в Угоді та Договорі є заявою Держателя на відкриття Карткового
рахунку та отримання Кредитної картки; картка, реквізити Карткового рахунку, розмір
Кредитного ліміту, а також інша інформація надання якої необхідне у відповідності до чинного
законодавства, надсилається Держателю поштою за адресою, зазначеною в Договорі; після
отримання Держателем Картки та за умови її активування за допомогою телефону за
номером, що зазначений на ній, Банк має право надіслати ПІН-код на поштову адресу
Держателя зазначену в Договорі, а Держатель погоджується з таким способом отримання ПІНкоду.
6.2. В порядку, передбаченому Угодою Банк надає Позичальнику кредит шляхом
встановлення відновлювальної Кредитної лінії до Карткового рахунку у розмірі, що
передбачений Угодою, а Позичальник приймає кредит і зобов'язується повернути суму
отриманого кредиту на умовах, в строки та в порядку, що передбачені Угодою.
Отримання, обслуговування та погашення кредиту Позичальником відбувається через
Картковий рахунок.
За здійснення розрахункового обслуговування у відповідності до умов Угоди та Договору Банк
стягує плату в розмірі, передбаченому Тарифами Банку.
Банк має право в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення Позичальника,
відмовитись від свого зобов’язання за Договором щодо надання Позичальнику Кредиту, без
зазначення причини відмови, у тому числі в разі погіршення фінансового стану Позичальника
та/або несвоєчасного виконання ним договірних зобов’язань перед Банком.
6.3. Умови випуску та обслуговування Картки Позичальника встановлюються Договором та
цими Правилами кредитування.
Окрім передбачених Договором, даними Правилами кредитування встановлюється наступне:
6.4. Порядок здійснення Платіжних операцій з використанням Кредитної картки, а також
порядок отримання Кредиту регулюються чинним законодавством України, нормами
міжнародної Платіжної системи MasterCardWorldWide, цією Угодою, Правилами, а також
Тарифами Банку.
6.5. Строк дії Картки та інші умови її обслуговування встановлюються Правилами.
6.5.1. Банк може змінювати та доповнювати Тарифи Банку та Правила за умови попереднього
повідомлення Держателя про такі зміни та доповнення в порядку, визначеному в Правилах.
6.6. Держатель зобов'язаний щомісяця погашати в повному обсязі суму Мінімального платежу,
розмір якого визначається в Виписці, але в будь-якому разі не менше 5% (п‘яти відсотків) від
розміру Боргових зобов‘язань.
Погашення Боргових зобов'язань може бути проведено достроково за рахунок коштів, що
обліковуються на Картковому рахунку Держателя. У випадку спрямування Держателем на
погашення Боргових зобов'язань більшої суми, ніж зазначено у цьому пункті, залишок коштів,
що перевищує розмір Боргових зобов'язань, зараховується Банком на Картковий рахунок
Держателя.

6.7. Незважаючи на інші положення Угоди, у випадку невиконання Держателем та/або
Довіреною особою Держателя Боргових зобов’язань понад 31 (тридцять один) календарний
день чи невиконання Держателем та/або Довіреною особою Держателя інших умов Угоди,
та/чи будь-яких інших умов договорів (правочинів) укладених між Банком та Держателем, що
існували на момент укладання Угоди чи таких, що будуть укладені в майбутньому, понад 30
(тридцять) календарних днів (надалі – «Строк порушення зобов’язань»), та/або у випадку
пред’явлення Держателем та/або Довіреною особою Держателя, будь-яких позовів до Банку
на суму (ціну), що складає більш ніж 10% (десять процентів) від розміру Кредитного ліміту,
Сторони домовились, що Держатель вважається таким, що допустив істотне порушення умов
Угоди, в зв’язку з чим Держатель зобов’язаний погасити Боргові зобов’язання в повному
розмірі та в строки відповідно до п. 6.7.1. цих Правил кредитування.
6.7.1. Незважаючи на інші положення Угоди, Банк має право вимагати дострокового виконання
Боргових зобов’язань в цілому або у визначеній Банком частині у випадку невиконання
Держателем та/або Довіреною особою Держателя своїх Боргових та/чи інших зобов’язань за
Угодою чи іншими укладеними з Банком договорами (надалі – «Вимога»). При цьому,
зобов’язання Держателя щодо дострокового виконання Боргових зобов’язань в цілому настає
з дати отримання Держателем відповідної письмової Вимоги (надалі – «Дата отримання
Вимоги») та повинно бути проведено Держателем протягом 30 (тридцяти) календарних днів з
Дати отримання Вимоги.
Застереження: Для цілей відправки Вимоги за допомогою засобів поштового зв'язку, Сторони
дійшли згоди, що у випадку неотримання Держателем Вимоги, відправленої Банком
рекомендованим листом на адресу Держателя, зазначену в Договорі/Угоді чи іншу відому
Банку адресу Держателя, та повернення до Банку відповідного документу поштової організації
з відміткою про неотримання Держателем листа з Вимогою, з будь-яких причин, зокрема
ухилення Держателя від належного отримання Вимоги, з інших причин, тощо, Вимога
вважається отриманою Держателем на 7 (сьомий) календарний день з дати відправки Вимоги.
Виконання Боргових зобов'язань в цілому, у випадку неотримання Держателем Вимоги,
повинно бути проведено Держателем протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту,
коли Вимога вважається отриманою.
6.7.2. У випадку виконання Держателем Вимоги Банку у встановлений Угодою строк, або якщо
протягом цього ж строку Держатель усуне порушення умов Угоди, Вимога Банку вважається
відізваною Банком (втрачає чинність), у зв’язку з чим Боргові зобов’язання підлягають
виконанню Держателем в розмірі, порядку та строки, що визначені Угодою з усіма наступними
змінами та доповненнями.
Застереження: Підписанням Угоди Держатель висловлює свою цілковиту згоду з викладеним
порядком виконання Боргових зобов’язань за ініціативою Банку, в т.ч. достроковим, та
окремими елементами цього порядку.
6.8. Проценти на залишок коштів на Картковому рахунку нараховуються згідно Тарифів Банку.
6.9. Банк самостійно визначає черговість погашення Боргових зобов'язань.
6.10. Банк несе відповідальність за сплату всіх авторизованих операцій після блокування
Картки за умови надання Держателем або Довіреною особою Держателя при звернені до
Банку номеру втраченої/вкраденої Картки або достатніх персональних даних, необхідних для
однозначної ідентифікації номеру Картки (ім'я, прізвище, тип картки, пароль), та
підтвердження Банком прийняття такого звернення крім випадків, передбачених Угодою.
Зняття блокування Картки здійснюється на підставі усного, в порядку установленому
Правилами чи письмового повідомлення Держателя.
6.11. У випадку, коли Держатель знімає Витратний ліміт та будь-які інші ліміти чи обмеження,
встановлені Банком щодо розпорядження Карткою, Банк має право не відшкодовувати суми
несанкціонованих списань з Карткового рахунку Держателя, а також суми інших збитків, що
зазнав Держатель.
6.12.
Угода набирає чинності з дати підписання Сторонами Договору і діє до моменту її
розірвання в порядку, передбаченому Угодою та/чи Правилами. При цьому, розірвання Угоди
з ініціативи Держателя можливе лише у випадках, передбачених Угодою, чи в інших випадках,
передбачених чинним законодавством України.
6.13. У випадку невиконання чи неналежного виконання Держателем своїх Боргових
зобов'язань перед Банком за Угодою чи будь-якими іншими договорами, укладеними між
Держателем та Банком, понад 30 (тридцять) календарних днів, а також у разі відсутності

проведення операцій по рахунку протягом 270 днів з моменту його відкриття, Банк має право
в односторонньому порядку достроково розірвати Угоду (в тому числі закрити рахунок)
6.14. При розірванні Угоди з ініціативи Держателя чи Банку, Банк на наступний Банківський
день після спливу 45 (Сорока п'яти) календарних днів після подання Держателем чи Банком
заяви/листа на розірвання Угоди:
а) виплачує Держателю залишок коштів на Картковому рахунку (надалі – «Залишок») готівкою
через касу Банку або
б) перераховує Залишок на вказаний Держателем у заяві на закриття поточного (Карткового)
рахунку (надалі – «Заява») поточний чи будь-який інший рахунок, відкритий в Банку чи в
іншому банку.
6.15. Якщо Держатель у Заяві не надає Банку інструкцій по перерахуванню Залишку або не
з'являється у вищезазначений день для отримання готівки, він уповноважує Банк наприкінці
такого дня перерахувати Залишок на рахунок Банку «до запитання» та надає Банку доручення:
а) зберігати Залишок на зазначеному рахунку з нарахуванням процентів за нульовою
процентною ставкою на протязі всього строку зберігання;
б) виплатити Залишок Держателю або його законному представнику, якщо Залишок не було
зараховано у доходи Банку;
в) зарахувати Залишок у доходи Банку не раніше ніж через 1 (один) рік після дати його
зарахування на зазначений рахунок, якщо до цього часу Залишок не було виплачено
Держателю або його законному представнику.
6.16. При цьому, вищезгадане доручення Держателя продовжує діяти до його повного
виконання навіть після розірвання цієї Угоди.
Застереження: Якщо Держатель для перерахування Залишку згідно умов вищезазначеного
підпункту (б) пункту 6.15. вказує в Заяві рахунок, відкритий в Банку, який не належить жодному
клієнту (наприклад, транзитний рахунок Банку, рахунок Банку «до запитання» тощо), він надає
Банку доручення:
а) зберігати Залишок на зазначеному рахунку з нарахуванням процентів за нульовою
процентною ставкою на протязі всього строку зберігання;
б) виплатити Залишок Держателю або його законному представнику, якщо Залишок не було
зараховано у доходи Банку;
в) зарахувати Залишок у доходи Банку не раніше ніж через 1 (один) рік після дати його
зарахування на зазначений рахунок, якщо до цього часу Залишок не було виплачено
Держателю або його законному представнику. При цьому, вищезгадане доручення Держателя
продовжує діяти до його повного виконання навіть після розірвання Угоди.
6.17. Для припинення або застереження будь-яких незаконних або неузгоджених з Банком дій,
в тому числі дій з Кредитною карткою, Держатель доручає Банку в будь-який час та без
укладення будь-яких додаткових договорів:
а) призупинити чи припинити дію Кредитної картки або
б) відмовити в її поновленні, заміні чи видачі нової Картки або
в) надати доручення будь-якому учаснику Платіжної системи вилучити Картку, зокрема, в
наступних випадках:
1) якщо Держатель (Довірена особа Держателя) навмисно невірно повідомив (повідомила)
Банк про себе та/або про свої стосунки з іншими банками чи приховав (приховала) відомості,
які були невідомі Банку та не були враховані при розгляді заяви на відкриття Карткового
рахунку;
2) якщо Держатель протягом дії Договору більш ніж 1 (один) раз допустив прострочення
погашення Мінімального платежу;
3) якщо Держатель (Довірена особа Держателя) більш ніж 1 (один) раз надавав (надавала) в
Банк заяву в письмовій формі про втрату/крадіжку Картки, та, при цьому, по такій Картці до її
фактичного блокування в системі Авторизації Банку та постановки до Стоп-листа проводились
операції, від яких пізніше Держатель відмовився;
4) якщо кількість операцій, за якими Держателем було ініційовано повернення платежів
(chargeback) за один Розрахунковий період, перевищує 15% (п'ятнадцять відсотків) від
загальної кількості операцій цього Розрахункового періоду, проведених за допомогою Картки
Держателя та/або її реквізитів.
6.18. Банк має право призупинити виконання операції/й за Договором або відмовити
Держателю у виконанні операції/й, якщо є підстави вважати, що фінансова операція/ї
Держателя може/уть бути пов’язана/і з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних

злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму. У разі застосування Банком цього права,
Держатель має надати до Банку документи або інші відомості, що підтверджують законність
та зміст такої/их операції/й.
Також Банк має право відмовити Держателю у виконанні операції/й у разі неможливості
проведення ідентифікації Держателя відповідно до чинного законодавства України, у т.ч.
ненадання Держателем необхідних документів чи відомостей для з‘ясування суті його
діяльності, фінансового стану чи умисного надання Держателем неправдивих відомостей.
Якщо протягом 30 (тридцяти) календарних днів Держатель не надав необхідних документів чи
відомостей для підтвердження законності та змісту операцій/її, що викликала/и сумніви у Банку
щодо суті діяльності Держателя, його фінансового стану та/або інших документів, які необхідні
Банку для проведення ідентифікації і вивчення Держателя відповідно до вимог чинного
законодавства України, Банк має право відмовитися від Договору та закрити Рахунок
Держателя у порядку передбаченому Договором та Інструкцією про порядок відкриття,
використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою
Постановою НБУ від 12.11.2003р., за номером 492.
6.19. Дострокове розірвання Угоди за ініціативою Держателя можливе у разі виконання
Держателем за 60 (шістдесят) календарних днів до бажаної дати розірвання Угоди наступних
обов'язків:
а) надання на адресу Банку письмової заяви про розірвання Угоди;
б) повернення Банку Картки/ток, строк дії яких не закінчився;
в) погашення в повному обсязі Боргових зобов'язань.
Застереження: Банк за власною ініціативою може не вимагати виконання Держателем
п.п.(б), (в) пункту 6.19. Правил кредитування.
6.20. В будь-який час строку дії цього Договору Банк має право змінити розмір Кредитного
ліміту (зменшити чи збільшити) без зазначення причин такої зміни. Підписанням Договору
Позичальник погоджується із запропонованим порядком зміни розміру Кредитного ліміту.
6.21. Банк має право змінити (зменшити чи збільшити) строк дії Кредитної лінії в
односторонньому порядку. Підписанням Договору Позичальник погоджується із
запропонованим порядком зміни строку дії Кредитної лінії.
6.22. Держатель доручає Банку без будь-яких обмежень або додаткових умов повідомляти
учасників Платіжної системи про будь-які незаконні або неузгоджені (в формі додаткових
договорів до Договору) з Банком дії з використанням Карток.
Зміни та доповнення до Угоди крім змін та доповнень Банком Правил та Тарифів Банку, а
також зміни розміру Кредитного ліміту здійснюються Банком та Держателем шляхом
підписання додаткових договорів до цієї Угоди чи обміну листами, які стають невід'ємною
частиною Договору.
7. Порядок виконання Договору застави.
7.1. Застава за Договором застави забезпечує вимоги Заставодержателя (Банку) щодо сплати
Заставодавцем (Позичальником) кожного і всіх його платіжних зобов'язань у такому розмірі, у
такій валюті, у такий строк і в такому порядку, як встановлено в Договорі, зі всіма змінами та
доповненнями до нього, включаючи також ті, що можуть бути укладені Сторонами в
майбутньому.
7.2. Предметом застави є майнові права на Товар/и (зазначені у п.1.1. Договору), що
надаються в заставу згідно з Договором застави та стануть власністю Заставодавця в
майбутньому з моменту їх оплати. Заставодавець підтверджує, що Предмет застави
перебуває в справному технічному стані та не має пошкоджень, які сприяють прискореному
зносу. Протягом строку дії Договору Заставодавець не має права, без письмової згоди
Заставодержателя, розпоряджатися Предметом застави, включаючи, але не виключно:
оренду (суборенду), відчуження або передачу у наступну заставу будь-яким третім особам
тощо.
7.3. В разі зміни, в тому числі збільшені розміру Боргових зобов’язань та/чи інших зобов‘язань
Заставодавця за Договором після укладення Договору, такі зобов’язання забезпечуються
заставою в їх повному розмірі без укладання будь-яких додаткових договорів до Договору.
7.4. Правоздатність та дієздатність Заставодавця і правовий статус Предмета застави.
Підписанням Договору Заставодавець заявляє, гарантує і зобов'язується на користь
Заставодержателя, що:

(а) Заставодавець має необхідну дієздатність та правоздатність для укладення та виконання
положень Договору;
(б) Заставодавець має повне право на передачу в заставу Предмету застави;
(в) Предмет застави може бути переданий у заставу згідно з чинним законодавством України
і Заставодавець провів належну юридичну експертизу з цією метою;
(г) укладення і виконання Заставодавцем Договору не суперечить жодному положенню
правочинів Заставодавця із третіми особами;
(ґ) ні Предмет застави в цілому, ні будь-яка його частина, не перебуває у будь-якій іншій
заставі і не є предметом будь-якого арешту, обмеження, заборони відчуження, оренди
(суборенди) чи предметом будь-якого іншого Обтяження, окрім передбачених Договором чи
погоджених Сторонами письмово;
Застереження: Заставодержатель уклав Договір, покладаючись на заяви, гарантії і
зобов'язання Заставодавця, зазначені у Розділі 7 цих Правил кредитування. У разі, якщо у
будь-який час впродовж дії Договору, будь-які із зазначених заяв, гарантій і зобов'язань
виявляться такими, що не відповідають дійсності, без згоди на це Сторін, це вважатиметься
порушенням Заставодавцем суттєвих умов Договору.
7.5.
Утримання і збереження Предмета застави. Впродовж всього строку дії Договору
Заставодавець зобов’язаний:
(а) забезпечувати зберігання та експлуатацію Предмета застави в належних умовах і з
дотриманням всіх технічних та інших вимог і правил безпеки;
(б) забезпечувати збереження всіх технічних якостей Предмета застави, які існують на дату
укладення Договору, і не допускати будь-якого зниження таких технічних якостей із будь-яких
причин;
(в) не допускати зниження ринкової вартості Предмета застави із будь-яких причин, крім
природного зносу;
(г) не створювати, і не допускати існування, будь-якої застави, заборони відчуження, оренди
(суборенди) чи іншого Обтяження стосовно Предмета застави крім тих, які передбачені
Договором чи погоджені Сторонами письмово;
(ґ) без зволікань повідомляти Заставодержателя про претензії будь-якої третьої особи
стосовно Предмета застави, і своєчасно і за власні кошти вчиняти всі дії для захисту Предмета
застави проти таких претензій і для забезпечення чинності і пріоритетності прав
Заставодержателя стосовно Предмета застави, які є необхідними чи бажаними в даній
ситуації, а також яких може вимагати Заставодержатель;
(д) негайно повідомляти Заставодержателя про зміну документів, що стосуються Предмету
застави;
(е) не надавати будь-яким третім особам (крім працівників Заставодержателя, в межах
виконання ними своїх трудових обов’язків) повноваження щодо Предмету застави (його
частини), без попередньої письмової згоди Заставодержателя, якщо інше не буде погоджене
Сторонами письмово;
(є) виконувати в повному обсязі всі свої зобов’язання за договорами страхування
передбаченими Договором, а також підтримувати їх чинність впродовж всього строку
існування Боргових зобов’язань;
7.6. Порушення Заставодавцем будь-яких із його зобов'язань Договору та/чи Правил
кредитування буде вважатись порушенням суттєвих умов Договору.
7.7.
Інспекційні права. Заставодавець зобов’язаний на першу вимогу Заставодержателя
надавати йому можливість для перевірки Предмету застави. Посадові особи або уповноважені
представники Заставодержателя мають право, у будь-який час знайомитись із документацією
Заставодавця на Предмет застави та з Предметом застави, з метою перевірки фактичної
наявності і фізичного стану Предмета застави, а також виконання Заставодавцем його
зобов'язань за Договором. Через 3 (три) робочі дні з дати отримання відповідної заяви від
Заставодержателя, Заставодавець зобов’язаний забезпечити наявність Предмету застави
(його частини, яка вказана Заставодержателем), для забезпечення перевірки Предмету
застави представниками Заставодержателя, протягом однієї доби. На письмову вимогу
Заставодержателя, Заставодавець надає Заставодержателеві оригінали або посвідчені копії
документів, що стосуються виконання Заставодавцем положень Договору.
7.8.
Наслідки втрати Предмета застави. У разі знищення чи пошкодження Предмета
застави, Заставодавець зобов’язаний, за вибором Заставодержателя: (а) замінити Предмет
застави іншим предметом застави тієї ж або вищої вартості, на суму, рівну втраченій заставній

вартості Предмету застави, вчинивши всі необхідні для такої заміни дії, в строк, визначений
Заставодержателем; (б) сплатити частину Боргових зобов’язань, рівну втраченій заставній
вартості Предмету застави, впродовж 3 (трьох) банківських днів з дня отримання вимоги
Заставодержателя, або в більший строк, визначений Заставодержателем.
7.9.
Забезпечення чинності застави. Заставодавець за власною ініціативою, чи на вимогу
Заставодержателя, і за власний кошт, здійснює всі дії, необхідні для забезпечення чинності
Договору і створеної ним застави впродовж терміну, коли Боргові зобов’язання залишаються
невиконаними.
7.10. Задоволення вимог Заставодержателя із вартості Предмета застави
7.10.1. Вимоги, що задовольняються із вартості Предмета застави. За рахунок Предмета
застави Заставодержатель може задовольнити у повному обсязі, що визначається на момент
фактичного задоволення, такі вимоги (далі - "Фактичні вимоги"):
(а) всі не сплачені Боргові зобов’язання;
(б) всі інші свої вимоги, які можуть бути задоволені із вартості Предмета застави, згідно з
чинним законодавством України, включаючи вимоги стосовно повного відшкодування всіх
збитків, завданих порушенням зобов'язань за Договором, (враховуючи неотриманий
прибуток), а також всіх витрат, понесених Заставодержателем у зв'язку із реалізацією його
прав за Договором. В будь - якому разі, реалізація Предмету застави (якщо така буде мати
місце), буде проводитись за ринковими цінами, що складуться на день такої реалізації та
Заставодержатель має право на виконання Боргових зобов’язань за рахунок всієї суми, що
буде виручена від реалізації Предмету застави.
7.10.2. Заставні випадки. Заставодержатель має право задовольнити із вартості Предмета
застави всі Фактичні вимоги негайно після виникнення будь-якої із таких обставин (далі "Заставні випадки"):
(а) несплата Заставодавцем Заставодержателеві будь-якої суми у такому розмірі, у такій
валюті, у такий строк і в такому порядку, як встановлено в Договорі;
(б) порушення Заставодавцем будь-якого із його зобов'язань Договору;
(в) настання факту неплатоспроможності Заставодавця;
(г) інших обставин, передбачених чинним законодавством України та Договором.
7.10.3. Заставне повідомлення. Настання Заставного випадку посвідчується письмовим
повідомленням Заставодержателя і надсилається Заставодержателем Заставодавцю
телефаксом, кур'єром, або поштою (далі - "Заставне повідомлення").
Застереження: Заставне повідомлення має інформаційний характер та його відсутність не
означає відсутності у Заставодержателя підстав для звернення стягнення на Предмет
застави, при настанні Заставного випадку.
7.10.4. Порядок звернення стягнення на Предмет застави.
Згідно з положеннями Договору та цих Правил кредитування:
а) Заставодержатель має право звернутись до уповноважених органів за захистом своїх прав,
в порядку, встановленому чинним законодавством України;
б) Заставодержатель має право на власний розсуд обрати один із таких позасудових способів
звернення стягнення на Предмет застави:
- передача Предмету застави у власність Заставодержателя в рахунок виконання
Заставодавцем Фактичних вимог Заставодержателя;
- продаж Заставодержателем Предмету застави шляхом укладання договору купівлі-продажу
з іншою особою - покупцем або на публічних торгах.
Застереження: Порядок позасудового звернення стягнення на Предмет застави
встановлюється чинним законодавством України. При цьому, передача Предмету застави у
власність Заставодержателя, а також продаж Заставодержателем Предмету застави буде
здійснено за початковою ціною, визначеною шляхом проведення незалежної експертизи, яку
замовляє і оплачує Заставодержатель чи третя особа, за погодженням з Заставодержателем.
Крім того, в разі неможливості реалізації Заставодержателем Предмету застави в строк 40
(сорок) календарних днів, з моменту початку процедури реалізації Предмету застави,
Заставодержатель має право реалізувати Предмет застави за ціною, що нижче на 20
(двадцять) відсотків від початкової ціни.
в) Заставодержатель має право використовувати для звернення стягнення на Предмет
застави будь-який інший порядок і будь-які інші права і процедури, дозволені чинним
законодавством України, але не передбачені в цьому Договорі.

7.10.5.Сприяння Заставодавця. Заставодавець цим зобов'язується співпрацювати з
Заставодержателем у реалізації Предмета застави, при настанні Заставного випадку.
Зокрема, але не обмежуючись цим, Заставодавець за свій рахунок, без зволікань, вчиняє будь
– які дії, які, на обґрунтований погляд Заставодержателя, є необхідними для ефективного
здійснення прав Заставодержателя щодо Предмету застави.
7.10.6. Платежі при реалізації Предмета застави. У разі реалізації Предмета застави:
(а)
будь-які суми, виручені в результаті такої реалізації, використовуються, в першу чергу,
для відшкодування всіх витрат (включаючи витрати на послуги третіх осіб), яких
Заставодержатель зазнав у зв'язку із захистом і реалізацією своїх прав за Договором (у т.ч. у
зв'язку із здійсненням реалізації Предмета застави або отриманням виручених від неї сум).
Будь-які суми, що залишаються після відшкодування зазначених витрат, використовуються
для сплати інших Фактичних вимог.
Застереження: Заставодержатель може на власний розсуд змінити порядок виконання
Фактичних вимог.
Будь-які суми, виручені в результаті такої реалізації, які залишаються невикористаними після
повного погашення всіх Фактичних вимог, повертаються Заставодавцю.
7.11. Банківська таємниця. Укладенням Договору Заставодавець підтверджує, що у випадку
необхідності захисту прав та інтересів Заставодержателя та/чи невиконання чи неналежного
виконання Заставодавцем умов Договору, з усіма наступними змінами та доповненнями до
нього, Заставодавець надає свою згоду на передачу Заставодержателем інформації, що
складає банківську таємницю, щодо Заставодавця, Договору та всіх пов’язаних з ним
договорів (кредитний договір, страхування, тощо) третім особам, в тому числі тим, що
перебувають з Заставодержателем у договірних відносинах, а також на розголошення
Заставодержателем інформації щодо Заставодавця та Предмета застави, що складає
банківську таємницю.
7.12. Позичальник має право здійснити повернення Товару/ів, що є Предметом застави,
Продавцю чи його/їх обмін на будь-який інший товар. У випадку обміну Предмету застави на
інший товар, предметом застави після такого обміну вважатиметься товар, наданий
Продавцем в якості заміни.
7.13. Терміни, що використовуються у Розділі 7 цих Правил кредитування визначені у Договорі
та цих Правилах кредитування.
8. Інші умови.
8.1. Всі ризики, пов‘язані зі зміною обставин, з яких Позичальник виходив при укладені
Договору, Позичальник приймає на себе. Зміна таких обставин не може бути підставою для
зміни умов Договору, а також для невиконання Позичальником своїх зобов‘язань за ним.
Позичальник не має права в односторонньому порядку зменшувати суми щомісячних
платежів, зазначених в Графіку платежів, чи відмовлятися від їх сплати до моменту повного
погашення заборгованості у відповідності з Договором або змінювати умови Договору, в тому
числі у випадку придбання Товару неналежної якості, заміни чи повернення Товару або його
ремонту.
8.2. Позичальник зобов‘язаний протягом 15 (п‘ятнадцяти) робочих днів повідомляти Банк про
всі зміни паспортних даних, поштової адреси, контактної інформації, місця роботи та інших
даних, що можуть вплинути на належне виконання зобов’язань Позичальника за Договором,
шляхом звернення до Банку з письмовою заявою та наданням копій документів, які
підтверджують зміни, що відбулися.
8.3. Позичальник зобов‘язаний надавати на першу вимогу Банку документи та/або відомості,
необхідні для здійснення Банком процедур ідентифікації Клієнта та/або вигодоодержувачів,
та/або контролерів, в тому числі уточнення інформації щодо ідентифікації, оцінки фінансового
стану Клієнта, а також своєчасно повідомляти Банк про всі зміни у документах та/або
інформації (паспортні дані, поштової адреса, контактні реквізити тощо), які були надані
Клієнтом з метою укладення Договору, у порядку та обсягах, передбачених діючим
законодавством України та внутрішніми нормативними документами Банку з питань
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом.
Інформація та/або документи мають бути надані протягом 10 (десяти) днів з дати отримання
письмової вимоги Банку або з дати настання відповідних змін.

8.4. Якщо Позичальник виконає грошове зобов‘язання за недійсними реквізитами Банку, і на
момент виконання Позичальник був належним чином повідомлений про зміну цих реквізитів,
то вищезазначене виконання визнається неналежним.
8.5. Якщо після повного виконання Позичальником всіх своїх зобов'язань перед Банком за
Кредитним договором на рахунку Банку залишиться залишок грошових коштів Позичальника
(як надміру сплачені кошти), повернення цієї суми Позичальнику відбувається протягом 10
(десяти) календарних днів за письмовою заявою Позичальника у спосіб, визначений Банком.
Якщо по закінченню 6-місячного Строку Позичальник не звертається до Банку за поверненням
залишку грошових коштів, Банк зараховує зазначені кошти до свого доходу.
Підписання Позичальником Договору засвідчує, що Позичальнику була надана вичерпна
інформація про послуги, що йому надаються та повністю роз‘яснені всі питання, що має
Позичальник по Договору.
8.6. Всі суперечки, що виникають з Договору чи у зв‘язку з ним, підлягають розгляду в судових
органах у відповідності до чинного законодавства України.
8.7. Укладанням Договору Позичальник підтверджує, що повідомлений про мету обробки
Банком його персональних даних (будь-яка інформація про Позичальника, в тому числі, однак
не виключно інформація щодо прізвища, імені, по батькові, інформації, яка зазначена в
паспорті (або в іншому документі, що посвідчує особу), реєстраційного номеру облікової
картки платника податків, громадянства, місця проживання або перебування, місця роботи,
посади, номерів контактних телефонів/факсів, адреси електронної пошти, тощо, надалі –
«Персональні дані»), а також персональних даних дружини/чоловіка Клієнта (за наявності у
нього в паспорті відповідної відмітки про одруження/заміжжя), а саме:
1. здійснення Банком своєї фінансово-господарської діяльності, пропонування, у тому числі за
допомогою засобів зв’язку, повного кола послуг Банком та/або третіми особами (особи, з
якими Банк перебуває в договірних відносинах та/або члени Групи ОТП, надалі – «Треті
особи»), та/або надання послуг Банком та/або Третіми особами, в тому числі укладення/зміни
та/або виконання будь-яких договорів, укладених із Банком та/або Третіми особами та/або у
зв’язку з ними;
2. надання Третіми особами послуг Банку для виконання ним своїх функцій та/або для
виконання укладених Банком з Третіми особами договорів;
3. захисту Банком своїх прав та інтересів.
Підписанням Договору Позичальник надає Банку свою однозначну згоду на передачу
(поширення), у т.ч. транскордонну, Банком Персональних даних Третім особам, зміну,
знищення Персональних даних або обмеження доступу до них відповідно до вимог Закону
України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року (надалі – «Закон») та без
необхідності надання Позичальнику письмового повідомлення про здійснення зазначених дій.
Підписанням даного Договору Позичальник підтверджує що він письмово повідомлений про
володільця Персональних даних, про склад та зміст зібраних Персональних даних, про права,
передбачені Законом, про мету збору їх Персональних даних та осіб, яким передаються його
Персональні дані.
8.8. Власник персональних даних підтверджує (гарантує), що Персональні дані фізичних осіб,
які передаються Банку, здійснюється за згодою таких фізичних осіб, які повідомлені про
відомості, зазначені в ч.2 ст.12 Закону.
8.9. Підписанням Кредитного договору Клієнт підтверджує, що у випадку необхідності захисту
прав та інтересів Банку та/чи невиконання чи неналежного виконання Клієнтом умов
Кредитного договору, з усіма наступними змінами та доповненнями до нього, Клієнт надає
свою згоду на передачу Банком інформації, що складає банківську таємницю, щодо Клієнта,
Кредитного договору та всіх пов’язаних з ним договорів (договори забезпечення, страхування,
тощо) третім особам, в тому числі тим, що перебувають з Банком у договірних відносинах, а
також на розголошення Банком інформації щодо Клієнта, що складає банківську таємницю, в
тому числі шляхом розміщення такої інформації на сайті Банку www.otpbank.com.ua. Банк несе
відповідальність за незаконне розголошення та/чи використання інформації про Клієнта, яка
складає банківську таємницю, у відповідності до законодавства.
8.10.Банк має право ініціювати внесення змін в дані Правила кредитування. Банк повідомляє
про це Клієнта не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати
внесення таких змін будь-яким з наступних способів (на вибір Банку):

(1) шляхом розміщення інформації (друкованих примірників нових редакцій Правил
кредитування) на інформаційних стендах у внутрішніх структурних підрозділах/відділеннях
Банку;
(2) шляхом розміщення зазначеної інформації на веб-сайті Банку в мережі Інтернет за
адресою: www.otpbank.com.ua.
Повідомлення Клієнта вищезазначеними способами прирівнюється до отримання ним
пропозиції Банку про внесення змін до Правил кредитування.
8.11. Якщо Клієнт, який отримав пропозицію про внесення змін до Правил кредитування у
межах строку для відповіді встановленого в п. 8.9. Правил кредитування та не подав
заперечень, зауважень чи пропозицій у письмовому вигляді до Банку, такі дії засвідчують його
згоду з внесенням змін до Правил кредитування та їх прийняттям.
8.12. Будь-які зміни, внесені в Правила кредитування, з моменту набрання ними чинності з
дотриманням процедур, вказаних у даних Правилах кредитування, однаково поширюються на
всіх осіб, що уклали Договір з Банком, у тому числі, на тих, хто уклав Договір раніше дати
набрання змінами і доповненнями чинності.
8.13. У випадку наявності у Клієнта податкових зобов’язань перед США (податковий резидент
США), Клієнт надає Банку однозначну згоду на передачу Банком інформації щодо Клієнта,
будь-якого рахунку Клієнта, яка містить банківську таємницю та персональні дані (інформація
про фізичну особу або інформація, що стосується фізичної особи, зокрема: прізвище, ім’я, по
батькові, дата народження, податковий номер США, адреси тощо), Податковій службі США за
умов та у випадках, передбачених законом FATCA. Клієнт підтверджує наявність згоди
фізичних осіб на передачу Банком їх персональних даних Податковій службі США.
У випадку зарахування на рахунок Клієнта коштів, джерелом походження яких є США, Клієнт
надає Банку доручення (право) на здійснення договірного списання 30% від суми платежу та
перерахування її на рахунок Податкової служби США за умови, якщо Клієнт відмовився
повідомити Банк про наявність в нього податкового статусу США.
Клієнт зобов’язаний проінформувати Банк про набуття/зміну статусу податкового резидента
США та надати Банку відповідні підтверджуючі документи протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих
днів з моменту настання таких змін.
При виконанні доручень Клієнта щодо перерахування коштів з рахунку Клієнта Банк не несе
відповідальності перед Клієнтом, його контрагентами за будь-які утримання, обмеження,
блокування коштів банками-кореспондентами, в тому числі, якщо такі наслідки пов’язані із
виконанням банком-кореспондентом вимог FATCA, а також за будь-які пов’язані з цим збитки
та витрати.
8.14. Підписанням Договору Позичальник підтверджує, що:
8.14.1. будь-які умови Договору є істотними і підлягають виконанню, зміст ст.ст.6, 207, 627
Цивільного кодексу України Позичальнику роз‘яснено;
8.14.2. в разі, якщо інформація надана Банку виявиться недостовірною, Позичальник
попереджений про можливість притягнення його до кримінальної відповідальності (ст.ст. 190,
222 Кримінального кодексу України);
8.14.3. він ознайомлений із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття
рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою НБУ від
12.11.2003р., за номером 492, ознайомлений (надалі – «Інструкція»). Вимоги Інструкції для
Позичальника є обов'язковими.
8.15. Позичальник ознайомлений, що Картковий рахунок забороняється використовувати для
проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності. Письмові
розпорядження будуть підписуватись Позичальником особисто або уповноваженою ним
особою за довіреністю. У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком
Позичальник зобов’язаний негайно повідомити про це Банк в письмовій формі.
8.16. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами (дата Договору) і діє до
виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань по Договору в повному обсязі.
8.17. Після виконання Позичальником боргових зобов’язань за Розділом 1 Договору, умови
інших Розділів Договору продовжують свою дію.
8.18. Ці Правила кредитування застосовуються виключно у випадку укладення між Банком та
Позичальником Договору.

