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К Р Е Д И Т Н И Й   Д О Г О В І Р   №  

 

 м. Київ                                                                                                                               «_____»  _______________ 20__рік 

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», надалі за текстом «БАНК» 

або «КРЕДИТОР», код за ЄДРПОУ 22868414, місцезнаходження: 03062, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 67, в особі 

____________________________ (зазначається особа, яка уповноважена підписувати договір від імені юридичної 

особи), який/яка діє на підставі _______ (зазначити документ, з якого випливають повноваження представника 

(приклад: Статут (для Голови Правління); довіреність), з однієї сторони, та 

Фізична особа: ____________ (фізична особа - Прізвище, ім'я, по-батькові), надалі за текстом «ПОЗИЧАЛЬНИК», 

паспорт серії ____ №__________, виданий __________________ _____________ року, який/яка 

зареєстрований/зареєстрована за адресою:_____________, ________________, ________________________, буд. ___, 

кв. ___, ПОЗИЧАЛЬНИК проживає за адресою: ____________________________ буд. ___, кв. ___  реєстраційний 

номер облікової картки платника податків _____________, з іншої сторони, 

які в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей кредитний договір 

(надалі - іменується «договір») про наступне. 

  

СТАТТЯ 1. 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. БАНК зобов'язується надати ПОЗИЧАЛЬНИКУ на умовах цього договору грошові кошти у формі 

споживчого кредиту, тип кредиту – кредит, в сумі ______ (сума прописом) гривень 00 копійок, а ПОЗИЧАЛЬНИК 

зобов’язується на умовах, визначених цим договором, повернути кредит, сплачувати проценти за користування 

кредитом, комісії, можливі проценти за неправомірне користування кредитом, штрафи, пеню та виконувати інші 

зобов’язання передбачені цим договором. 

АБО 

БАНК зобов'язується надати ПОЗИЧАЛЬНИКУ грошові кошти (Кредит) у межах невідновлювальної 

відкличної кредитної лінії на умовах повернення, строковості, платності та цільового характеру використання, в сумі 

______________ (сума прописом) гривень 00 копійок (надалі – кредит), а ПОЗИЧАЛЬНИК зобов’язується на умовах, 

визначених даним договором, повернути кредит, сплачувати проценти за користування кредитом, комісії, можливі 

проценти за неправомірне користування кредитом, штраф, пеню та виконувати інші зобов’язання передбачені цим 

договором.  

АБО 

БАНК зобов'язується надати ПОЗИЧАЛЬНИКУ грошові кошти (кредит) на умовах повернення, строковості, 

платності та цільового характеру використання шляхом відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії з 

лімітом заборгованості ПОЗИЧАЛЬНИКА перед БАНКОМ в сумі, в сумі ______________ (сума прописом) гривень 00 

копійок, а ПОЗИЧАЛЬНИК зобов’язується на умовах, визначених даним договором, повернути кредит, сплачувати 

проценти за користування кредитом, комісії, можливі проценти за неправомірне користування кредитом, штраф, пеню 

та виконувати інші зобов’язання передбачені цим договором.  

(вибрати в залежності від виду кредиту). 

1.1.1. У цьому договорі терміном «кредит» позначаються грошові кошти які надаються одночасно у всій 

зазначеній в п. 1.1. сумі, та після повного або часткового повернення яких неможлива їх повторна видача. 

АБО 

У цьому договорі терміном “невідновлювальна відклична кредитна лінія” позначається Кредит, який видається 

частинами (траншами) в межах ліміту заборгованості, та після повного або часткового повернення якого неможлива 

повторна видача в межах ліміту. Відкличність кредиту розуміється, як право БАНКУ відмовити ПОЗИЧАЛЬНИКУ у 

видачі грошових коштів на підставах передбачених цим договором та чинним законодавством України. У цьому 

договорі терміном “ліміт заборгованості Позичальника” або «Ліміт» позначається загальна сума грошових коштів що 

можуть бути надані у кредит. 

АБО 

У цьому договорі терміном “відновлювальна відклична кредитна лінія” позначається кредит який видається 

частинами (траншами), та після повного або часткового повернення якого можлива повторна видача в межах ліміту. 

Відкличність кредиту розуміється, як право БАНКУ відмовити ПОЗИЧАЛЬНИКУ у видачі грошових коштів на 

підставах передбачених цим договором та чинним законодавством України. У цьому договорі терміном “ліміт 

заборгованості Позичальника” позначається загальна сума грошових коштів що можуть бути надані у кредит.     

(вибрати в залежності від виду кредиту) 

1.1.2. Строк користування Кредитом (термін повернення у повному обсязі): з дати видачі кредиту до 17:00 

за Київським часом «_____»________ 201_ року включно (кінцевий термін повернення кредиту в повному обсязі) 

(надалі за текстом – «кінцевий термін повернення кредиту»). 

Графік повернення кредиту наступний: (вибрати для кредитів) 

 

 Графік  погашення кредиту  
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Дата 

погашення чергового платежу 

Сума  платежу до погашення 

кредиту(вал. кредиту.) 
Залишок кредиту (вал. кредиту) 

__.__.20__ __,00  грн __,00 грн. 

__.__.20__ __,00  грн __,00  грн 

__.__.20__ __,00  грн __,00  грн 

__.__.20__ … … 

__.__.20__  0,00 

АБО 

Графік повернення кредиту наступний (вибрати для кредитних ліній):  

 Графік  погашення кредиту (зниження ліміту заборгованості) 

Дата 

погашення чергового платежу 

Сума  платежу до погашення 

кредиту(ліміту заборгованості), 

(вал. кредиту) 

Залишок кредиту (ліміту заборгованості), 

(вал. кредиту) 

__.__.20__ … … 

__.__.20__ … … 

__.__.20__ … … 

__.__.20__ … … 

 

1.1.3. За користування кредитом БАНК нараховує, а ПОЗИЧАЛЬНИК щомісячно сплачує БАНКУ 

процентну ставку, яка є фіксованою та становить ____% (______ сума прописом) процентів річних, якщо інший розмір 

не встановлений цим договором. 

1.2. Реальна річна процентна ставка та загальна вартість кредиту на день кредиту на дату укладення цього 

договору наведена у Додатку 1 до цього договору з усіма припущеннями, які використані для обчислення такої 

ставки. Грошові кошти, які надаються за рахунок кредиту та в межах строку дії кредиту, використовуються 

ПОЗИЧАЛЬНИКОМ на наступні цілі, мету: ____________ (приклад: споживчі цілі, купівля нерухомого майна 

житлового та нежитлового призначення, паркомісця, земельні ділянки, обладнання тощо). 

1.3. Надання кредиту здійснюється шляхом перерахування грошових коштів з позичкового рахунку на 

поточний рахунок ПОЗИЧАЛЬНИКА, відкритий в БАНКУ, або шляхом видачі з каси БАНКУ готівки, за умови 

виконання ПОЗИЧАЛЬНИКОМ вимог цього договору. 

(Доповнюється пунктом в разі форми кредиту – кредитна лінія) 

1.3.1. Надання кредиту здійснюється окремими частинами (траншами) з вільним графіком використання 

ліміту заборгованості, згідно письмових заяв клієнта наданих оригінально, або за допомогою системи «Клієнт-Банк» 

шляхом перерахування грошових коштів з позичкового рахунку на поточний рахунок ПОЗИЧАЛЬНИКА, відкритий в 

БАНКУ або шляхом оплати з позичкового рахунку ПОЗИЧАЛЬНИКА платіжних документів, за умови виконання 

ПОЗИЧАЛЬНИКОМ вимог цього договору. 

1.4. В забезпечення виконання зобов’язань за цим договором ПОЗИЧАЛЬНИК зобов'язується укласти договір 

(и) забезпечення (надалі – договори забезпечення), з наступними видами забезпечення *: (*даний пункт з переліком 

іпотеки /застави може бути виключений, в разі відсутності договорів забезпечення): 

- іпотеки ___________________ (зазначити об'єкт нерухомості), що належить ПОЗИЧАЛЬНИКУ або 

майновому поручителю (зазначити П.І.Б. або найменування юридичної особи, код ЄДРПОУ, місцезнаходження 
майнового поручителя) (надалі – «Майновий поручитель») та знаходиться за адресою: 

_____________________________, загальною площею _______ кв. м. (коментар: у випадку надання в іпотеку об’єкт 

нерухомості разом із земельною ділянкою, потрібно вказати її площу ___м2, кадастровий номер ___ та адресу 

місцезнаходження). 

та/або 

- застави транспортного засобу, а саме: марка  ____________, модель ________, колір ________, 20__ року 

випуску, шасі (кузов, рама, коляска) №_________________, реєстраційний №____________, що належить 

ПОЗИЧАЛЬНИКУ або майновому поручителю (зазначити П.І.Б. або найменування юридичної особи, код ЄДРПОУ, 

місцезнаходження майнового поручителя). 

та/або 

- застави устаткування, а саме:  __________________________ (зазначити повне та точне найменування 

устаткування згідно з правовстановлювальним документом, марка/модель, серійний/заводський номер, 

інвентаризаційний номер), що належить ПОЗИЧАЛЬНИКУ або майновому поручителю (зазначити П.І.Б. або 

найменування юридичної особи, код ЄДРПОУ, місцезнаходження майнового поручителя). 

та/або 

- застави товарів в обороті, а саме:  _______________________ (зазначити загальні родові ознаки, видові 

характеристики групи товарів), що належать ПОЗИЧАЛЬНИКУ або майновому поручителю (зазначити П.І.Б. або 

найменування юридичної особи, код ЄДРПОУ, місцезнаходження майнового поручителя). 

та/або 

- застави майнових прав на грошові кошти, що розміщені на депозитному (вкладному) рахунку, відповідно до 

Договору __________________ (зазначити назву договору) № ______ від _________ 20__ року та Додатковому 

договору № ____ до Договору __________________ (зазначити назву договору)  № ______ від _________ 20__ року, 

укладеному з ПОЗИЧАЛЬНИКОМ або майновим поручителем (коментар: зазначити П.І.Б. або найменування 

юридичної особи, код ЄДРПОУ, місцезнаходження майнового поручителя).   
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- поруки ________________________ (зазначити П.І.Б. або найменування юридичної особи, код ЄДРПОУ, 

місцезнаходження поручителя), реєстраційний номер облікової картки платника податків____________. 

(надалі за текстом – «договори забезпечення»). 

1.5. ПОЗИЧАЛЬНИК забезпечує протягом дії цього договору: 

1.5.1.  укладання договору страхування ______(приклад:земельної ділянки, загальною площею ___ га, з 

цільовим призначенням «________________________________», кадастровим номером ____________ та 

розташованого на ній двоповерхового житлового будинку, загальною площею ___ м., що знаходиться за адресою: м. 

________, вул. ________ буд. №__  на весь період кредитування; 

1.5.2. страхування наданого в заставу/іпотеку майна за свій рахунок на користь БАНКУ з визначенням 

БАНКУ вигодонабувачем  в одній з погоджених БАНКОМ страхових компаній на весь строк дії цього договору, та 

надання БАНКУ копій відповідних договорів страхування та документів, що підтверджують внесення страхових 

внесків не пізніше дати укладання таких договорів, та здійснювати подальше щорічне страхування цього майна строком 

на один рік та надавати в БАНК копії договору страхування та платіжного документа, що підтверджує внесення 

страхового платежу. Якщо строк дії кожного з укладених договорів страхування закінчиться раніше строку дії цього 

договору, ПОЗИЧАЛЬНИК зобов’язаний не пізніше ніж за п’ять робочих днів до моменту закінчення строку дії 

кожного з укладених договорів страхування забезпечити подальше страхування такого майна”* (*даний пункт може 

бути виключений, в разі відсутності договорів забезпечення) 

1.6. БАНК здійснює забезпечення реєстрації або реєстрацію обтяження предмету застави/іпотеки у 

відповідних державних реєстрах, при цьому така реєстрація встановлює вищий пріоритет прав БАНКА (якщо інша 

черговість (по пріоритетності) не прийнята БАНКОМ як прийнятна), як обтяжувача стосовно майна, яке передається в 

заставу/іпотеку з метою забезпечення виконання зобов’язань за цим договором. * (*даний пункт може бути 

виключений, в разі відсутності договорів забезпечення) 

1.7. Кредит надається ПОЗИЧАЛЬНИКУ при наявності вільних кредитних ресурсів. БАНК не 

зобов’язаний надавати ПОЗИЧАЛЬНИКУ кредит, поки ПОЗИЧАЛЬНИК не виконає всі поставлені БАНКОМ 

вимоги, необхідні для одержання кредиту. БАНК залишає за собою право не вимагати виконання будь-якої з умов, що 

передбачені цим договором та передують видачі кредиту ПОЗИЧАЛЬНИКУ. 

 

СТАТТЯ 2.  

ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ, РОЗМІР ТА ПОРЯДОК СПЛАТИ КОМІСІЇ І 

ПРОЦЕНТІВ ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОМ  

2.1. БАНК відкриває ПОЗИЧАЛЬНИКУ для обліку кредиту позичковий рахунок № ________________ в ПАТ 

«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», Код банку 320371, (надалі - позичковий рахунок). 

2.2. БАНК здійснює видачу кредиту на цілі (мету), визначені п. 1.2. цього договору, у безготівковій (готівковій) 

формі шляхом перерахування суми кредиту з позичкового рахунку, за умови виконання ПОЗИЧАЛЬНИКОМ вимог 

цього договору. 

2.3. ПОЗИЧАЛЬНИК сплачує БАНКУ комісію у розмірі _____________ (сума прописом) гривень 00 копійок за надання 

кредиту, на рахунок № ______________ в ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», Код банку 320371  до отримання грошових 

коштів (кредиту). 
2.4. Датою надання кредиту є дата дебетування БАНКОМ позичкового рахунку, що відкрито 

ПОЗИЧАЛЬНИКУ. 

2.5. За користування кредитом ПОЗИЧАЛЬНИК сплачує БАНКУ проценти, в розмірі та в строки, обумовлені 

цим договором. 

2.6. Нарахування процентів за користування кредитом починається з дня надання кредитних коштів та 

здійснюється щоденно у валюті кредиту на суму фактичної заборгованості за кредитом. Детальний розпис загальної 

сукупної вартості кредиту та реальної річної процентної ставки для ПОЗИЧАЛЬНИКА із зазначенням супутніх та 

додаткових послуг третіх осіб, наведений у Додатку 1 до цього договору. 

2.7. Проценти нараховуються методом «факт/360», виходячи із фактичної кількості днів користування кредитом 

в місяці та 360 днів у році, при цьому враховується перший день і не враховується останній день користування 

кредитом. Проценти нараховуються на суму зобов’язань ПОЗИЧАЛЬНИКА (під сумою зобов’язань 

ПОЗИЧАЛЬНИКА сторони розуміють різницю суми кредитних коштів, що надані БАНКОМ ПОЗИЧАЛЬНИКУ за 

цим договором, та суми кредитних коштів, що повернені ПОЗИЧАЛЬНИКОМ БАНКУ) пропорційно кількості днів, 

упродовж яких таке зобов’язання враховувалося БАНКОМ на позичковому рахунку ПОЗИЧАЛЬНИКА. 

2.8. За наявності простроченої заборгованості за кредитом проценти, зазначені в п.1.1.3. цього договору, 

нараховуються лише на поточну (не прострочену) заборгованість за кредитом, а на прострочену суму кредиту 

нараховуються проценти за неправомірне користування кредитом, зазначені в п. 4.2. договору.  

2.9. Сплата процентів за користування кредитом проводиться ПОЗИЧАЛЬНИКОМ щомісяця до 5 (п’ятого) 

числа кожного місяця, що передує за звітний на рахунок нарахованих процентів №2208________/980 в ПАТ «БАНК 

«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», Код банку 320371, шляхом безготівкових перерахувань або внесення коштів готівкою 

у касу БАНКУ. У випадку, якщо день сплати процентів є неробочим днем, ПОЗИЧАЛЬНИК зобов'язаний сплатити 

проценти в попередній робочий день місяця, що передує дню сплати процентів. При цьому остаточне погашення 

процентів повинно бути зроблене не пізніше терміну остаточного повернення кредиту, зазначеного в п. 1.1.2. цього 

договору. 

2.10. У випадку дострокового повного повернення кредиту проценти за користування кредитом за останній 

розрахунковий період, сплачуються ПОЗИЧАЛЬНИКОМ одночасно із сумою кредиту за фактичний час користування 

коштами. 

2.11. Датою виконання ПОЗИЧАЛЬНИКОМ своїх грошових зобов'язань є дата надходження коштів на 

відповідні рахунки БАНКУ зазначені в цьому договорі, з урахуванням вимог цього договору. 
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2.12. БАНК може розглянути питання про зміну строку повернення виданого кредиту та/або сплати процентів за 

користування кредитом, якщо ПОЗИЧАЛЬНИК письмово звернувся до нього з цим проханням не пізніше, ніж за 5 

(п’ять) календарних днів до настання терміну платежу. 

2.13. У випадку виникнення необхідності, ПОЗИЧАЛЬНИК зобов'язується за письмовою вимогою БАНКУ у 5 

(п'ятиденний) строк надати БАНКУ: 

а)оригінал власного паспорта та документу про присвоєння ідентифікаційного номера, РНОКПП; 

б)довідку про доходи; 

в)довідку про місце реєстрації; 

г)документи щодо цільового використання кредиту; 

д)документи щодо заставленого майна, яке є забезпеченням виконання умов за цим договором; 

ж)інші документи за вимогою БАНКУ. 

2.14. БАНК здійснює контроль за виконанням умов цього договору, цільовим використанням кредиту, 

своєчасним і повним погашенням кредиту та сплатою процентів в порядку, визначеному законодавством та цим 

договором, періодично проводить документальні і рахункові перевірки забезпеченості кредиту, стану заставленого 

майна, фінансового стану та платоспроможності ПОЗИЧАЛЬНИКА. 

2.15. ПОЗИЧАЛЬНИК зобов’язується самостійно не пізніше 30 числа кожного першого місяця півріччя 

надавати в БАНК довідку про доходи за попередні 6 місяців, або інші документи, які підтверджують отримані ним 

доходи. 

2.16. У випадку порушення ПОЗИЧАЛЬНИКОМ умов даного договору, стягнення БАНКОМ наданого 

кредиту і нарахованих по ньому процентів провадиться також шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки/застави. 

В разі порушення ПОЗИЧАЛЬНИКОМ зобов’язань та дострокового звернення БАНКОМ стягнення на предмет 

застави/іпотеки для погашення всієї суми кредиту та нарахованих процентів, вважається, що строк повернення кредиту 

настав достроково. 

2.17. Погашення кредиту за даним договором здійснюється ПОЗИЧАЛЬНИКОМ у наступному порядку:  

1) проценти за неправомірне користування кредитом; 

2) прострочені проценти за користування кредитом; 

3) прострочена до повернення сума кредиту; 

4) комісія; 

5) проценти за користування кредитом: 

6) строкова сума кредиту; 

7) пеня; 

8) штраф; 

9) інші платежі відповідно до цього договору. 

2.18. БАНК має право відмовити ПОЗИЧАЛЬНИКУ в наданні кредиту у випадках передбачених цим 

договором та чинним законодавством України. 

2.19. ПОЗИЧАЛЬНИК має право в будь-який час здійснити (повне чи часткове) достроково погашення 

зобов’язань за умови, що в будь-якому випадку, нараховані БАНКОМ проценти за користування кредитними коштами 

і всі інші платежі, які повинні бути сплачені на відповідну дату дострокового виконання, будуть сплачені 

ПОЗИЧАЛЬНИКОМ в той же час. Дострокове повернення повної суми заборгованості не звільняє Позичальника від 

передбаченої статтею 5 цього Договору відповідальності за порушення умов цього Договору. 

2.20. Якщо ПОЗИЧАЛЬНИК скористався правом повернення кредиту шляхом збільшення суми періодичних 

платежів, БАНК здійснює відповідне коригування зобов’язань ПОЗИЧАЛЬНИКА у бік їх зменшення та на письмову 

вимогу ПОЗИЧАЛЬНИКА надатє йому новий графік платежів. 

2.21. Дострокове виконання зобов’язань у поточному платіжному періоді не звільняє ПОЗИЧАЛЬНИКА від 

обов’язку здійснювати щомісячні чергові платежі в строки, в порядку та в розмірі, що передбачені цим Договором. 

2.22. ПОЗИЧАЛЬНИК має право на підставі письмового повідомлення (заяви) надати БАНКУ право на повне 

чи часткове дострокове погашення зобов’язань у межах залишку коштів на поточному рахунку ПОЗИЧАЛЬНИКА в 

сумі та у дату, вказану в письмовому повідомленні (заяві) про здійснення такого дострокового погашення. 

2.23. У випадку отримання ПОЗИЧАЛЬНИКОМ чи Поручителем чи Майновим поручителем, без згоди 

БАНКУ, страхового відшкодування по будь-яким із Договорів страхування, де БАНК є вигодонабувачем, 

ПОЗИЧАЛЬНИК та/чи Майновий поручитель, та/чи Поручитель зобов’язаний/і негайно направляти суми такого 

страхового відшкодування на виконання зобов’язань чи вчинити інші дії письмово погоджені з БАНКОМ. 

 

СТАТТЯ 3.  

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

 

3.1. БАНК зобов'язується: 

3.1.1 відкрити ПОЗИЧАЛЬНИКУ для обліку кредиту позичковий рахунок та рахунок для обліку нарахованих 

процентів, згідно з вимогами Національного банку України та БАНКУ; 

3.1.2  щодня розраховувати суму процентів  та при запиті ПОЗИЧАЛЬНИКА повідомляти засобами 

телефонного, факсимільного або електронного зв’язку про її поточний розмір; 

3.1.3 повідомляти ПОЗИЧАЛЬНИКА про намір змінити розмір процентної ставки за користування кредитом. 

3.1.4 при зверненні ПОЗИЧАЛЬНИКА з письмовим клопотанням про надання нового графіку платежів у разі 

повернення кредиту шляхом збільшення суми щомісячних платежів надати ПОЗИЧАЛЬНИКУ новий графік 

платежів; 

3.1.5 надавати консультації ПОЗИЧАЛЬНИКУ з усіх питань, що стосуються виконання цього договору; 
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3.1.6 забезпечити зберігання банківської таємниці в порядку, встановленому Законом України «Про банки і 

банківську діяльність»; 

3.1.7 забезпечити ПОЗИЧАЛЬНИКА консультаціями щодо порядку видачі кредиту та виконання умов цього 

договору; 

3.1.8 на вимогу ПОЗИЧАЛЬНИКА, але не частіше одного разу на місяць, безоплатно повідомити йому 

інформацію (в тому числі у формі довідки) про поточний розмір його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої 

БАНКУ, надає виписки з рахунку/рахунків (за їх наявності) щодо погашення заборгованості, зокрема інформацію про 

платежі за цим договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких 

сум (за можливості зазначення таких умов у виписці), а також іншу інформацію, надання якої передбачено цим 

Законом України «Про споживче кредитування», іншими актами законодавства, а також договором. Для отримання 

такої інформації Позичальник повинен звернутися до установи БАНКУ з запитом щодо надання йому відповідної 

інформації, а БАНК впродовж п’яти робочих днів з дня звернення ПОЗИЧАЛЬНИКА видає таку інформацію. 

3.1.9 у разі передачі прав за цим договором третій особі (стороні) – повідомити про таку передачу в порядку 

передбаченому цим договором.  

3.1.10 виконувати інші зобов’язання, які виникають з положень цього договору, чинного законодавства.  

3.2 ПОЗИЧАЛЬНИК зобов'язується: 

3.2.1 використати кредит за цільовим призначенням і повернути грошові кошти у повному обсязі не пізніше 

терміну, зазначеного у п.1.1.2. даного договору, якщо інший строк дострокового повернення не визначений в цьому 

договорі; 

3.2.2 своєчасно та в повній сумі щомісячно сплачувати БАНКУ платежі (кредит, нараховані проценти, 

відповідні комісії) за договором на умовах, визначених цим договором; 

3.2.3 в забезпечення виконання зобов’язань за цим договором укласти відповідний договір зазначений у п.1.4. 

даного договору; 

3.2.4 в разі порушення умов цього договору достроково повернути кредит та сплатити проценти протягом 30 

(тридцяти) (за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла – 60 

(шістдесяти) календарних днів з дня отримання від БАНКУ вимоги про дострокове повернення кредиту та сплату 

процентів; 

3.2.5 повідомляти БАНК протягом 5 (п’яти) банківських днів про зміну розміру доходів, а також настання 

інших обставин, що можуть вплинути на виконання зобов’язань за цим Договором , з дня настання таких змін; 

3.2.6 повідомити БАНК протягом 2 (двох) банківських днів з дати одержання про претензії, що надійшли, про 

позови з боку третіх осіб, рішеннях судів, що відносяться до ПОЗИЧАЛЬНИКА; 

3.2.7 повідомити БАНК протягом 3 (трьох) днів про зміну місця реєстрації, місця проживання і номерів 

телефонів, ПІБ; 

3.2.8 в продовж дії цього договору самостійно та вчасно ознайомлюватись з тарифами банку, що пов’язані з 

обслуговуванням кредиту за цим договором; 

3.2.9  виконувати інші зобов’язання які виникають з положень цього договору, чинного законодавства. 

3.3 БАНК має право: 

3.3.1 проводити перевірку цільового використання ПОЗИЧАЛЬНИКОМ кредиту та забезпечення виконання 

зобов'язань за цим договором; 

3.3.2 вимагати дострокового повернення суми кредиту та сплати суми нарахованих процентів за користування 

кредитом, та/або достроково звернути стягнення на предмет застави/іпотеки  якщо будуть мати місце будь-які або всі 

можливі випадки невиконання ПОЗИЧАЛЬНИКОМ взятих на себе обов’язків, недотримання умов, передбачених 

договором та/або договорами забезпечення, та/або іншими договорами, укладеними між ПОЗИЧАЛЬНИКОМ та 

БАНКОМ, зокрема, але не виключно: 

1) використання кредиту не за цільовим призначенням; 

2) однократної несплати та/або прострочення сплати процентів за користування кредитом більш ніж на один 

календарний місяць, а за кредитом, забезпеченим іпотекою та за кредитом на придбання житла - на три календарні 

місяці; 

3) однократного непогашення та/або несвоєчасного погашення кредиту та/або його частини (чергового 

платежу)  більш ніж на один календарний місяць, а за кредитом, забезпеченим іпотекою та за кредитом на придбання 

житла - на три календарні місяці; 

4) у випадку якщо виявиться, що надані ПОЗИЧАЛЬНИКОМ або поручителем, або заставодавцем для 

одержання кредиту та оформлення поруки, застави документи не відповідають дійсності; 

5) визнання договору, що забезпечує виконання зобов'язань ПОЗИЧАЛЬНИКА за даним договором, не 

укладеним, розірваним чи недійсним; 

6) не підписання додаткової угоди, у випадках, передбачених цим договором та договорами забезпечення ; 

7) погіршення фінансового стану ПОЗИЧАЛЬНИКА чи невідповідність фінансового стану 

ПОЗИЧАЛЬНИКА вимогам БАНКУ; 

8) ухилення ПОЗИЧАЛЬНИКА або майнового поручителя від заміни предмета застави/іпотеки, у випадках 

передбачених договором застави/іпотеки; 

9) втрата/продаж предмета застави/іпотеки або зменшення вартості предмета застави/іпотеки більше ніж на 20 

процентів, або погіршення його умов за обставин, за які БАНК не несе відповідальності; 

10) відкриття виконавчого провадження проти ПОЗИЧАЛЬНИКА або поручителя; 

11) порушення кримінальної справи щодо ПОЗИЧАЛЬНИКА, порушення процедури визнання 

ПОЗИЧАЛЬНИКА банкрутом або за наявності інших обставин, які явно свідчать про те, що наданий  кредит 

своєчасно не буде повернений; 
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12) у випадку звернення майнового поручителя ПОЗИЧАЛЬНИКА в БАНК з заявою видати вклад або його 

частину, майнові права за яким є забезпеченням виконання зобов’язань ПОЗИЧАЛЬНИКА за цим договором, 

відповідно до договору застави та знаходяться на депозитному рахунку в БАНКУ; 

13) при настанні інших умов передбачених даним договором та/або договором (ами) забезпечення. 

3.3.3 у випадку прострочення ПОЗИЧАЛЬНИКОМ чергового платежу по погашенню кредиту та/або сплаті 

процентів у встановлений термін БАНК має право списати з рахунків ПОЗИЧАЛЬНИКА суму заборгованості за 

кредитом та/або процентам. 

3.3.4 при виникненні простроченої заборгованості за кредитом та/або процентами, та/або іншими грошовими 

зобов’язаннями  (у разі їх стягнення згідно з умовами договору), більш ніж на один календарний місяць, а за кредитом, 

забезпеченим іпотекою та за кредитом на придбання житла - на три календарні місяці, а також в інших випадках, 

передбачених цим договором (в тому числі п. 3.3.2. договору), вимагати від ПОЗИЧАЛЬНИКА дострокового 

повернення кредиту, сплати нарахованих процентів  та інших платежів за цим договором, та стягнути заборгованість за 

цим договором в примусовому порядку, в тому числі, шляхом звернення стягнення на заставне майно та/або предмет 

іпотеки, змінити умови обслуговування з обов'язковим повідомленням ПОЗИЧАЛЬНИКА; 

3.3.5 відмовити ПОЗИЧАЛЬНИКУ в наданні кредиту за наявності обставин, які явно свідчать про те, що 

наданий  кредит своєчасно не буде повернений, інших випадках передбачених цим договором та чинним 

законодавством України. БАНК самостійно аналізує та приймає рішення щодо наявність/відсутність обставин, які явно 

свідчать про те, що наданий  кредит своєчасно не буде повернений; 

3.3.6 відмовитись від надання кредиту . 

3.3.7 користуватися  іншими правами, які виникають з положень договору, чинного законодавства. 

3.4 ПОЗИЧАЛЬНИК має право: 

3.4.1 в будь-який час повністю або частково достроково повернути кредит, у тому числі шляхом збільшення 

суми щомісячних платежів; 

3.4.2 достроково погашати проценти на умовах, визначених цим договором; 

3.4.3 сплачувати щомісячні платежі у розмірі , що перевищують суму вказану в п.1.1.2 цього договору; 

3.4.4 звертатись до БАНКУ з письмовим клопотанням про надання нового графіку платежів у разі повернення 

кредиту шляхом збільшення суми щомісячних платежів;  

3.4.5 звертатись до БАНКУ з письмовим клопотанням про перенесення строків платежів за цим договором (а 

саме: строків повернення кредиту чи його частини та/або сплати відсотків) у разі виникнення тимчасових фінансових 

або інших ускладнень з незалежних від ПОЗИЧАЛЬНИКА причин та/або про проведення реструктуризації 

зобов'язань (Реструктуризація зобов'язань за цим договором - це зміна істотних умов договору про споживчий кредит, 

що здійснюється БАНКОМ на договірних умовах із ПОЗИЧАЛЬНИКОМ і впливає на умови та/або порядок 

повернення кредиту; 

3.4.6 протягом 14 календарних днів з дня укладення договору відмовитися від договору без пояснення причин, 

у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Про намір відмовитися від договору ПОЗИЧАЛЬНИК 

повідомляє БАНК у письмовій формі (у паперовому вигляді) до закінчення 14 календарних днів з дня укладення 

договору. Протягом 7 (семи) календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору 

ПОЗИЧАЛЬНИК зобов'язаний повернути БАНКУ грошові кошти, одержані згідно з цим договором, та сплатити 

проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою п. 1.1.3. цього договору. 

Право ПОЗИЧАЛЬНИКА на відмову від договору не застосовується щодо договорів, виконання зобов'язань за якими 

забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів). 

3.4.7 відмовитись від отримання кредиту надавши до БАНКУ відповідну письмову заяву та укласти додаткову 

угоду про припинення договору. Виконувати інші права які виникають з положень цього договору, чинного 

законодавства. 

 

СТАТТЯ 4. 

ПРОЦЕНТИ ЗА НЕПРАВОМІРНЕ КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОМ 

4.1. Проценти за неправомірне користування кредитом – це плата, яка встановлюється БАНКОМ за порушення 

ПОЗИЧАЛЬНИКОМ зобов’язання з повернення кредиту та/або його частини в кінцеві терміни, встановлені в п. 1.1.2. 

цього Договору, тобто Кінцевий термін повернення кредиту та/або кінцевий (ві) термін (и) здійснення чергового 

платежу за кредитом, визначеного (их) Графіком повернення кредиту. Проценти за неправомірне користування 

кредитом є збільшеними процентами, передбаченими ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України. 

4.2. Розмір процентів за неправомірне користування кредитом становить ____________________ 

(______________________________________________) річних. Сторони погодили, що встановлення зазначеного 

розміру річної процентної ставки за неправомірне користування кредитом є заздалегідь погодженим, а 

ПОЗИЧАЛЬНИК заздалегідь повідомлений як про її розмір, так і підстави та строки застосування. 

4.3. Розмір процентної ставки, передбачений п. 4.2. цього Договору, вступає в дію, починаючи з дня (дати), 

наступного за кінцевим терміном (днем) повернення кредиту та/або з дня (дати), наступного за кінцевим терміном 

(днем) здійснення чергового платежу за кредитом, згідно Графіку повернення кредиту визначеного в п. 1.1.2. цього 

договору, та діє по день (дату) повного фактичного погашення простроченої суми кредиту. При розрахунку процентів 

за неправомірне користування кредитом використовується метод «факт/360», виходячи фактичної кількості днів у 

місяці та 360 днів у році. 

4.4. Нарахування та сплата процентів за неправомірне користування кредитом за цим Договором здійснюється на 

прострочену суму кредиту, яку ПОЗИЧАЛЬНИК зобов’язаний був сплатити в кінцевий термін повернення кредиту 

та/або кінцевий термін сплати чергового платежу за кредитом, згідно Графіку повернення кредиту визначеного в п. 

1.1.2. цього договору. Під простроченою сумою кредиту Сторони в цій статті договору розуміють або суму кредиту, 

несплачену (непогашену) в кінцевий термін повернення кредиту, або суму кредиту, зазначену в Графіку повернення 
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кредиту, наведеному в п. 1.1.2. цього договору, яка підлягала сплаті в кінцевий термін повернення (погашення) 

чергового платежу за кредитом. При розрахунку процентів за неправомірне користування кредитом не враховується 

день сплати (погашення) простроченої суми кредиту.  

4.5. Порушення ПОЗИЧАЛЬНИКОМ кінцевого терміну (дня) повернення (погашення) кредиту не є підставою 

для припиняння нарахування процентів за неправомірне користування кредитом, які є платою ПОЗИЧАЛЬНИКА за 

прострочення сплати кредиту та/або його частини (чергового (их) платежу (ів)). Проценти за неправомірне 

користування кредитом нараховуються БАНКОМ до дати повного фактичного погашення (сплати) заборгованості за 

простроченою сумою кредиту та/або його частиною. 

 

СТАТТЯ 5. 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ 

5.1. За порушення грошового зобов’язання ПОЗИЧАЛЬНИК несе перед БАНКОМ відповідальність, 

передбачену як умовами цього договору так і діючим законодавством України, зокрема, але не виключно: 

5.1.1. У випадку недотримання ПОЗИЧАЛЬНИКОМ строків сплати процентів за користування кредитом, 

установлених даним договором, БАНК має право нарахувати, вимагати, а ПОЗИЧАЛЬНИК сплачує БАНКУ від суми 

вчасно не сплачених грошових сум, за кожний календарний день прострочення пеню в розмірі подвійної облікової 

ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, але не більш за 15 відсотків суми 

простроченого платежу. 

5.1.2. У випадку невиконання ПОЗИЧАЛЬНИКОМ будь-якого з пунктів 2.14., 2.15, 2.16. даного договору  

БАНК має право нарахувати, вимагати, а ПОЗИЧАЛЬНИК сплачує штраф у розмірі 0,__% (розмір % у відповідності 

до рішення уповноваженого Колегіального органу Банку) від виданої суми кредиту за кожний випадок. 

5.1.3. У випадку виявлення БАНКОМ не цільового використання кредиту, БАНК має право нараховувати 

ПОЗИЧАЛЬНИКУ, а ПОЗИЧАЛЬНИК, у разі нарахування БАНКОМ, зобов’язаний сплатити штраф у розмірі __ % 

(розмір %  у відповідності до діючих тарифів та рішення уповноваженого Колегіального органу Банку) від суми 

кредиту, використаного не за цільовим призначенням. 

5.1.4. Сплата неустойки проводиться ПОЗИЧАЛЬНИКОМ шляхом перерахування суми коштів на рахунок 

№6397_____/980 в ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», код банку 320371 або внесення коштів у касу БАНКУ. 

5.1.5. Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована БАНКОМ за порушення зобов'язань 

ПОЗИЧАЛЬНИКОМ на підставі цього договору, не може перевищувати половини суми кредиту, одержаної 

ПОЗИЧАЛЬНИКОМ за цим договором, та не збільшується за домовленістю сторін. 

5.2. Сторони домовились про договірне списання БАНКОМ грошових коштів з усіх рахунків 

ПОЗИЧАЛЬНИКА які відкриті (будуть відкриті) в національній та іноземній валюті, відкритих в ПАТ «БАНК 

«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» в сумах необхідних для погашення боргу ПОЗИЧАЛЬНИКА за цим договором. 

Списання здійснюється меморіальним ордером БАНКУ на підставі розрахунку боргу складеного БАНКОМ. 

5.3. ПОЗИЧАЛЬНИК доручає БАНКУ, для погашення заборгованості за цим договором, здійснювати від свого 

імені та за свій рахунок продаж іноземної валюти на Міжбанківському валютному ринку України у сумі, необхідній 

для погашення заборгованості ПОЗИЧАЛЬНИКА за поточним курсом на міжбанківському валютному ринку України 

на дату здійснення операції на Українському міжнародному валютному ринку з подальшим направленням коштів на 

погашення боргу ПОЗИЧАЛЬНИКА. 

5.4. В разі порушення ПОЗИЧАЛЬНИКОМ грошових зобов’язань за цим договором, БАНК залишає за собою 

право вимагати відшкодування збитків. 

5.5. Сплата неустойки не звільняє ПОЗИЧАЛЬНИКА від виконання зобов'язань по погашенню кредиту і сплаті 

процентів, в тому числі за неправомірне користування кредитом. 

5.6. Вимога БАНКУ про дострокову сплату заборгованості за кредитом, процентів за користування ним та 

інших платежів за цим договором, направляється ПОЗИЧАЛЬНИКУ у письмовому вигляді та підлягає виконанню 

ПОЗИЧАЛЬНИКОМ у повному обсязі протягом 30 (тридцяти) (за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за 

споживчим кредитом на придбання житла – 60 (шістдесяти) календарних днів з дати її отримання. Дата отримання цієї 

вимоги визначається згідно з п. 5.23. цього договору. 

В разі пред’явлення БАНКОМ вимоги про дострокову сплату заборгованості за кредитом, процентів за 

користування ним та інших платежів з інших підстав ніж прострочення виконання ПОЗИЧАЛЬНИКОМ зобов’язання 

зі сплати кредиту та/або його частини (чергового платежу), розмір процентної ставки, передбачений п. 4.2. цього 

договору, за неправомірне користування кредитом вступає в дію, починаючи з дня, наступного за датою закінчення 

строку, зазначеного БАНКОМ для виконання ПОЗИЧАЛЬНИКОМ цієї вимоги, та діє до дати повного фактичного 

погашення (сплати) заборгованості за кредитом. Проценти за неправомірне користування кредитом у такому разі 

нараховуються на всю суму заборгованості за кредитом. 

Направлення вимоги про дострокову сплату заборгованості за кредитом, процентів за користування ним та 

інших платежів за цим договором та настання, визначеного в цій вимозі строку, не позбавляє Кредитора права на 

нарахування процентів за неправомірне користування кредитом та неустойки (штрафу та пені) за порушення умов 

цього договору, а Позичальника від обов’язку їх сплачувати. 

 5.7. Якщо ПОЗИЧАЛЬНИК не повідомив БАНКУ про зміну його місця реєстрації (місця проживання), ПІБ, 

документи направлені БАНКОМ вважаються такими, що належним чином направлені, а ПОЗИЧАЛЬНИК вважається 

таким, що отримав такі документи. Несприятливі ризики пов’язані зі зміною особистих даних ПОЗИЧАЛЬНИКА, без 

належного повідомлення БАНКУ, покладені на ПОЗИЧАЛЬНИКА. 

5.8. БАНК залишає за собою право відмовитись від стягнення штрафів та пені передбачених цим договором. 

5.9. Відповідно до ст.259 Цивільного кодексу України, Сторони дійшли згоди, що  строк позовної давності за цим 

договором становить 5 (п’ять) років, в тому числі щодо неустойки (пені та/або штрафів).   
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5.10. Вартість інших послуг третіх осіб для ПОЗИЧАЛЬНИКА, в разі якщо такі передбачаються договором, 

визначена в Додатку 1 до цього договору.  

5.11. ПОЗИЧАЛЬНИК засвідчує, що він перед укладенням цього договору: 

1) самостійно ознайомився з розміщеною на офіційному сайті БАНКУ www.ukrcapital.com.ua інформацією, 

необхідною для отримання споживчого кредиту, яка містить інформацію про наявні та можливі схеми кредитування, 

яка є достатньою для прийняття усвідомленого рішення;  

2) проінформований у письмовій формі про відсутність/наявність додаткових чи супутніх послуг третіх осіб, які є 

обов'язковим для отримання кредиту;  

3) усвідомлює, що реальна річна процентна ставка, повідомлена в письмовій формі до моменту укладення цього 

договору, була обчислена на основі припущення, що процентна ставка та інші платежі за послуги БАНКУ 

залишатимуться незмінними та застосовуватимуться протягом строку дії цього договору – у разі зміни відповідно до 

умов цього договору процентної ставки або інших платежів за послуги БАНК, включених до загальних витрат за 

кредитом при обчисленні реальної річної процентної ставки до моменту укладення цього договору, реальна річна 

процентна ставка за цим договором відрізнятиметься від тієї, що була повідомлена ПОЗИЧАЛЬНИКУ до моменту 

укладення цього договору;  

4) отримав безоплатно у письмовій формі Паспорт споживчого кредиту, за формою встановленою Законом 

України «Про споживче кредитування», у зв’язку з чим БАНК визнається таким, що виконав вимоги щодо надання 

споживачу інформації згідно з частиною третьою статті 9 Закону України «Про споживче кредитування» до укладення 

цього договору про споживчий кредит;  

5) БАНКОМ виконано вимоги частини дев’ять статті 9 Закону України «Про споживче кредитування» щодо 

безоплатного надання на вимогу ПОЗИЧАЛЬНИКА як споживача та за його вибором копії проекту договору;  

6) на його вимогу йому надано пояснення, роз'яснення, інформація в належному та зрозумілому вигляді, та він 

ознайомився з наданими БАНКОМ поясненнями, роз'ясненнями, інформацією та оцінив чи адаптовано Договір до його 

потреб та фінансового стану, зокрема роз'ясненнями інформації, що надається відповідно до частин другої та третьої 

статті 9 Закону України «Про споживче кредитування», істотних характеристик запропонованих послуг та наслідків для 

Клієнта як споживача, зокрема у разі невиконання ПОЗИЧАЛЬНИКОМ зобов'язань за цим договором;  

7) Інформація, надана БАНКОМ ПОЗИЧАЛЬНИКУ до моменту укладення цього договору на виконання вимог 

статті 9 Закону України «Про споживче кредитування», надана в повному обсязі та є достовірною, а цей договір 

укладено з ПОЗИЧАЛЬНИКОМ на сприятливих для нього умовах, що в повному обсязі відповідають умовам, які були 

передбачені в наданій інформації.  

5.12. Забезпеченням виконання зобов’язань ПОЗИЧАЛЬНИКА за цим договором є застава/іпотека, порука та 

інші прийняті в банківській практиці види забезпечення визначені договором. ПОЗИЧАЛЬНИК несе відповідальність 

перед БАНКОМ всім своїм майном та коштами, на які може бути звернено стягнення за вимогами кредиторів. 

5.13. ПОЗИЧАЛЬНИК підтверджує та гарантує, що документи та інформація надані ним при укладенні цього 

договору, існують в редакції в якій вони надані БАНКУ, і що ці документи є чинними, а інформація правдивою та 

достовірною, вони не містять недостовірних відомостей та фактів. 

5.14. ПОЗИЧАЛЬНИК дає БАНКУ дозвіл розкривати інформацію, що у відповідності до Закону України «Про 

банки і банківську діяльність» є банківською таємницею, у випадку, якщо розкриття такої інформації необхідно для 

звернення до органів нотаріату, державних виконавців, правоохоронних чи судових, інших органів, установ та 

підприємств з питань, пов'язаних з цим договором,  третім особам з метою реалізації та захисту господарської 

діяльності БАНКУ, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України. 

5.15. Сторони досягли взаємної згоди, що ПОЗИЧАЛЬНИК надає БАНКУ право, без укладення будь-якої 

додаткової угоди та без отримання згоди ПОЗИЧАЛЬНИКА, передавати права та обов’язки за цим договором, а 

також за Договорами забезпечення третім особам, у тому числі шляхом передачі БАНКОМ майнових прав за цим 

договором у забезпечення виконання власних зобов’язань перед третіми особами; здійснювати відступлення права 

вимоги третім особам відповідно до цивільного законодавства. ПОЗИЧАЛЬНИК не має права повністю або частково 

уступати свої права та зобов’язання по цьому договору іншій особі, без попередньої письмової згоди БАНКА. 

5.16. ПОЗИЧАЛЬНИК надає згоду на перевірку бюро кредитних історій інформації, що внесена 

ПОЗИЧАЛЬНИКОМ до анкетних даних, на отримання БАНКОМ з бюро кредитних історій його кредитної історії, а 

також на отримання додаткової інформації, порівняно з внесеною до анкети позичальника, від державних реєстрів в 

особі їх уповноважених органів (держателів, розпорядників, адміністраторів), а також з інших дозволених законом 

джерел. 

5.17. ПОЗИЧАЛЬНИК також надає згоду на отримання БАНКОМ з бюро кредитних історій протягом всього 

періоду дії договору власної кредитної історії, що міститься в базі даних бюро кредитних історій, в тому числі 

актуалізованої, оновленої, перевіреної та доповненої інформації, що складає його кредитну історію. 

5.18. БАНК має право, а ПОЗИЧАЛЬНИК надає згоду на передачу у повному обсязі інформації про себе, а 

також інформації про свою кредитну історію, що внесена ним в анкету позичальника, до бюро кредитних історій з 

метою формування та ведення його кредитної історії як суб'єкта кредитної історії, в тому числі: інформації щодо 

виконання договорів, дія яких припинена виконанням зобов‘язань; інформації щодо чинних договорів укладених 

раніше, інформації, яка внесена до анкети з метою отримання нового кредиту та інформації щодо укладення нового 

договору. 

5.19. БАНК гарантує збереження банківської таємниці. Визначення банківської таємниці здійснюється 

відповідно до вимог чинного законодавства України. Інформація, яка містить банківську таємницю, розкривається 

БАНКОМ у випадках та в порядку, встановлених законом України «Про банки і банківську діяльність». БАНК за 

незаконне розголошення банківської таємниці про ПОЗИЧАЛЬНИКА несе відповідальність згідно норм чинного 

законодавства. У разі розголошення БАНКОМ відомостей, що становлять банківську таємницю, ПОЗИЧАЛЬНИК має 



стор. 9 із 10 Кредитного договору № ____ від __. ___. 201_р. 

право вимагати від БАНКУ відшкодування завданих збитків та моральної шкоди. Особи, винні в порушенні порядку 

розкриття та використання банківської таємниці, несуть відповідальність згідно із законодавством України. 

5.20. Всі спори та непорозуміння, які можуть виникнути в зв’язку з укладанням та виконанням положень цього 

Договору, вирішуються шляхом проведення переговорів між Сторонами. 

5.21. У випадку, якщо Сторони не зможуть дійти згоди зі спірних питань шляхом проведення переговорів, такий 

спір підлягає передачі на розгляд суду згідно з вимогами чинного законодавства України. 

5.22. ПОЗИЧАЛЬНИК підтверджує, що поставлений до відома і дає свою згоду на передачу, зберігання, 

використання та поширення через ПАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій», ЄДРПОУ 33691415, 

інформації, необхідної для формування кредитної історії згідно статей 7, 9 Закону України «Про організацію 

формування та обігу кредитних історій», та доступ до неї третіх осіб. Також ПОЗИЧАЛЬНИК надає згоду на доступ 

до його кредитної історії та отримання БАНКОМ інформації в повному обсязі кредитної історії ПОЗИЧАЛЬНИКА у 

будь-якому бюро кредитних історій. Ця згода діє до моменту повного погашення всіх зобов'язань ПОЗИЧАЛЬНИКА 

перед БАНКОМ, незалежно від часу та підстав їх виникнення. 

5.23. Усі повідомлення та вимоги за цим договором будуть вважатися зробленими належним чином у випадку, 

якщо вони здійснені у письмовій формі та надіслані листом з оголошеною цінністю з описом вкладення з 

повідомленням про вручення поштового відправлення, кур’єром, телеграфом, на адресу Сторони (адресу Сторони 

вказану в цьому договорі та/або на іншу адресу Сторони, яка стала відома в процесі виконання цього договору), на 

адресу електронної пошти, вказаної в статті 7 цього Договору, вручені особисто Стороні або уповноваженому 

представнику Сторони під підпис. Датою отримання повідомлення, вимоги буде вважатися дата, яка зазначена у 

повідомленні про вручення поштового відправлення або в аналогічному документі, складеному кур’єрською службою  

доставки, а у разі неможливості вручення, зокрема, у зв’язку з відмовою одержувача від отримання поштового 

відправлення, відсутністю отримувача за вказаною адресою, закінченням встановленого строку зберігання або з інших 

причин, які не дають змоги оператору поштового зв’язку вручити поштове відправлення – з дати проставлення 

поштовим відділенням отримувача на поштовому відправленні відмітки про неможливість його вручення або з дати 

складення кур’єрською службою документа про неможливість вручення відправлення. 

5.24. ПОЗИЧАЛЬНИК шляхом підписання цього договору безстроково надає згоду БАНКУ отримувати, 

збирати, обробляти, реєструвати, накопичувати, зберігати, змінювати, поновлювати, використовувати і поширювати 

(розповсюджувати, передавати) інформацію, яка відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» 

становить  персональні дані ПОЗИЧАЛЬНИКА та заносити таку інформацію до бази персональних даних БАНКА, з 

метою ведення діловодства, бухгалтерського та управлінського обліку у БАНКУ, підготовки відповідно до вимог 

законодавства України статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань обслуговування клієнтів, а також 

внутрішніх документів БАНКА з питань реалізації визначених законодавством і укладеними договорами прав та 

обов’язків у сфері обслуговування клієнтів, формування баз персональних даних та їх реєстрації у відповідних 

державних органах та зобов’язується при зміні персональних даних надавати БАНКУ у найкоротший термін уточнену 

інформацію та подавати оригінали відповідних документів для внесення нових особистих даних до бази персональних 

даних БАНКА. 

5.25. Шляхом підписання цього договору ПОЗИЧАЛЬНИК стверджує, що він, як суб‘єкт персональних даних 

ознайомлений зі своїми правами та/або стверджує про ознайомлення інших суб‘єктів персональних даних, дані про які 

передані  БАНКУ, про їхні права у відповідності із Законом України «Про захист персональних даних» та 

повідомлений про включення інформації про нього до автоматизованої банківської системи (В2), яку використовує 

БАНК. 

5.26. Підписанням цього договору ПОЗИЧАЛЬНИК свідчить, що він до підписання цього Договору 

ознайомився з усіма умовами, на яких БАНК здійснює кредитування фізичних осіб, у т.ч. які передбачені Законом 

України «Про захист прав споживачів» та Закону України «Про споживчий кредит» (загальною сукупною вартістю всіх 

витрат, пов‘язаних з отриманням кредиту в Банку тощо) та свідомо обрав умови кредитування, викладені в цьому 

договорі. 

5.27. ПОЗИЧАЛЬНИК підтверджує, що йому надана інформація, що зазначена в частині другій статті 12 

Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». 

 

СТАТТЯ 6. 

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1. Всі додатки, зміни та/або доповнення до цього договору, які вносяться за взаємною згодою сторін,  мають 

бути вчинені в письмовій формі та підписані Сторонами, з обов'язковим посиланням на цей договір, що є невід’ємною 

складовою частиною даного договору. 

6.2. Договір сторонами прочитаний, його суть та зміст  зрозумілі. Сторони підтверджують, що  права, 

відповідальність, наслідки договору зрозумілі, договір відповідає нашій волі. Сторони діють добровільно, розуміють 

значення своїх дій та не помиляються у відношенні договору, мають належну правоздатність та дієздатність, 

підтверджують дійсність намірів при укладенні цього договору. 

6.3. Цей договір набирає чинності з дати його укладення та діє до виконання Сторонами належним чином і у 

повному обсязі всіх своїх зобов’язань за цим договором. 

6.4. Назви статей та розділів цього договору використовуються лише для зручності та жодним чином не 

впливають на їх зміст і тлумачення. 

6.5. Даний договір складений у 2-х примірниках українською мовою, кожний з яких має однакову юридичну 

чинність, по одному для кожної зі Сторін. 

6.6. Місце виконання договору – м. Київ, проспект Перемоги, 67, приміщення ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ 

КАПІТАЛ». (або вказати адресу відділення). 
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СТАТТЯ 7. 

АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН: 

Банк Позичальник 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 

Місцезнаходження: 

Україна, 03062, м. Київ,  

пр. Перемоги, буд. 67 

Код Банку  320371 

Код за ЄДРПОУ: 22868414 

Електрона пошта: office@buc.com.ua 

Телефон _______________ 

 

__________________________________________________

(прізвище, ім‘я, по-батькові)      

Україна, ________, м. _______, вул. ___________, _____ 

(адреса реєстрації) 

Україна, ________, м. _______, вул. ___________, _____ 

(фактична адреса, якщо відрізняється від адреси 

реєстрації), 

паспорт серія _____ №_________________ 

виданий________________________(орган видачі 

паспорту) ___________ року (дата видачі паспорту)  

Реєстраційний номер облікової картки платника податків 

___________________ 

Електрона пошта: _____________ 

Телефон _____________ _______________ 

 

(Особа, уповноважена підписувати договір) 

_________________ ________________ 

м.п. 

___________  ____________________ 

(підпис)     (прізвище та ініціали) 

 

 

Другий примірник договору отримав _________________________________ Позичальник. 

                                                         (підпис, ПІБ) 

Виконавець:. 

тел.: 

Особу Позичальника встановлено на підставі паспорту серія та № ________________,  

виданий ________________________________________________________________________________  

«__» ___________ ____ р. 

, договір підписаний Позичальником в присутності відповідального працівника Банку: 

 __________________________________________________ 

                                        (посада, П.І.Б, підпис) 
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