КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР № ___/____
м. _________

«___»_________ 20___ року

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
(для представника за довіреністю: «довіреності, посвідченої _____________(вказати ПІБ нотаріуса),
приватним нотаріусом ___________ міського нотаріального округу від « »______________20____року за
реєстровим № ___), з однієї сторони,
та ____________ (фізична особа - Прізвище, ім'я, по батькові), надалі за текстом «ПОЗИЧАЛЬНИК»,
паспорт серії ____ №__________, виданий __________________ _____________ року (для паспорту
громадянина України у формі книжечки) Паспорт громадянина України з безконтактним електронним
носієм №_______, дата видачі ____________________р., орган, що видав _____ (для ID картки), 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.
1. Предмет договору.
1.1. Кредитор надає Позичальнику у тимчасове користування на умовах повернення, строковості,
платності, забезпеченості та цільового характеру використання грошові кошти в сумі _________ грн.
(________________________ гривень ___ копійок), надалі за текстом – «Кредит», з кінцевим терміном
повернення Кредиту до «___» ______ 20__ року включно, на умовах, визначених цим Договором.
1.1.1. Плата за користування Кредитом у вигляді процентів (далі – «процентна ставка») становить ____%
__(_____________ процентів) річних.
1.1.2. Процентна ставка за Кредитом є фіксованою.
1.2. Кредит надається Позичальнику на споживчі цілі.
1.3. Позичальник сплачує - наступні платежі:
1.3.1. щомісячну плату за обслуговування кредитної заборгованості в розмірі ___% (________) від суми
наданого Кредиту, зазначеної в п. 1.1 цього Договору, така щомісячна плата є фіксованою;
1.3.2. оплати страхових платежів згідно укладених договорів страхування.
1.4. Повернення Кредиту здійснюється не пізніше кінцевого терміну повернення заборгованості за
Кредитом, визначеного у п. 1.1. цього Договору згідно з умовами цього Договору на рахунок відкритий у
Кредитора, зазначений у п. 2.4. цього Договору.
1.5. Загальна вартість Кредиту за цим Договором, з урахуванням процентної ставки за Кредитом та вартості
всіх супровідних послуг, пов’язаних з одержанням кредиту, його обслуговуванням, погашенням та
укладенням цього Договору, які необхідно здійснити на користь Кредитора та третіх осіб, зазначена у
реальній процентній ставці в абсолютному значенні подорожчання Кредиту (у грошовому виразі). Розмір
реальної річної процентної ставки дисконтує всі майбутні грошові платежі Позичальника за Кредитом до
чистої суми виданого Кредиту і з урахуванням сплати процентів, плати за користування Кредитом, та
інших платежів, пов’язаних з наданням супровідних послуг, передбачених цим Договором, та складає ___
% (________) процентів. Абсолютне значення подорожчання Кредиту підсумовує всі Платежі
Позичальника на користь Кредитора, третіх осіб враховує процентну ставку за користування Кредитом,
плати та інші платежі, пов’язані з наданням супровідних послуг, передбачені цим Договором. Абсолютне
значення подорожчання Кредиту/детальний розпис загальної вартості кредиту наведено в Додатку № 1 до
цього Договору, який є його невід’ємною частиною.
1.6. Протягом строку дії Договору проценти та плати за Кредитом та сукупними послугами третіх осіб
залишаються незмінними. В межах цього Договору надаються послуги відкриття та обслуговування
поточного (карткового) рахунку і страхування життя Позичальника.
1.7. Тарифи та комісії Кредитора за відкриття та обслуговування поточного (карткового) рахунку розміщені
на
Інтернет
сайті
https://www.ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/taryfni-pakety/315-taryfnyi-paketcash/file.html. Позичальник підтверджує, що був ознайомлений з розміром тарифів Кредитора до укладання
цього Договору. Протягом строку дії договору тарифи та комісії за розрахунково-касове обслуговування
Кредитор _____________

Позичальник ________________

поточного (карткового) рахунку можуть бути змінені, відповідно до умов Публічної пропозиції на
укладення договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб, що розміщена на Інтернет
сайті Банку за електронною адресою: www.ukrcapital.com.ua.
1.8. Позичальник гарантує, що на момент підписання цього Договору не існує подій, що створюють загрозу
належному виконанню цього Договору (судові спори, майнові вимоги третіх осіб тощо), про які він
не повідомив Кредитора.
2. Умови, порядок надання та повернення Кредиту.
2.1. Для цілей обліку розрахунків за Кредитом Банк на підставі цього Договору відкриває банківський
рахунок № 2909----(в формате IBAN), надалі за текстом «Рахунок». Позичальником не сплачуються
платежі за обслуговування та закриття такого Рахунку.
2.2. Надання Кредиту на цілі, визначені в п. 1.2. цього Договору, проводиться шляхом перерахування
кредитних коштів
на поточний рахунок Позичальника № 2620---- (в формате IBAN), відкритий у
Кредитора.
2.3. Моментом (датою) надання Кредиту вважається день (дата) перерахування кредитних коштів на
поточний рахунок Позичальника в сумі Кредиту.
2.4. Моментом (датою) повернення (погашення) Кредиту вважається день (дата) зарахування на
банківський рахунок № 2909----(в формате IBAN), відкритий у Кредитора, в повному обсязі: суми Кредиту,
процентів за користування кредитом, плати, штрафів, пені, передбачених цим Договором.
2.5. 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 та передбачені цим Договором. Банк залишає за собою право не вимагати виконання
будь-якої з умов, що передбачені цим Договором та передують видачі кредиту Позичальнику. Видача
коштів за цим Договором здійснюється після ознайомлення Позичальника під особистий підпис з
Паспортом споживчого кредиту та укладення договору страхування життя Позичальника із погодженою
Кредитором страховою компанією.
2.6. Банк, у випадку виявлення під час перевірки документів Позичальника та/або при укладенні Договору,
недостовірної інформації та/або недостовірності документів, та/або негативної інформації, яка може
призвести до збільшення кредитних ризиків Банку, має право відмовити Позичальнику в наданні Кредиту.
2.6.1. У випадку відмови Банку надати Позичальникові Кредит у зв’язку з невиконанням Позичальником
п. 2.5. цього Договору, Банк не несе ніякої відповідальності за цим Договором.
3. Нарахування і сплата процентів та інших плат за користування Кредитом.
3.1.
Позичальник сплачує Кредитору проценти за користування Кредитом виходячи із розміру
процентної ставки, встановленої у підпункті 1.1.1. пункту 1.1 цього Договору.
Нарахування та сплата процентів за користування Кредитом за цим Договором здійснюється на
залишок заборгованості за Кредитом (непогашену суму Кредиту), протягом строку, на який надано
Кредит за цим Договором. З дати надання кредиту до кінцевого терміну повернення Кредиту, при цьому
кількість днів у місяці приймається, виходячи із фактичної кількості днів користування кредитом в місяці,
у році - 360 днів в періоді нарахування (факт/360).
Періодом нарахування процентів за користування Кредитом за цим Договором вважається місяць, який
обчислюється з дати, що відповідає моменту (дню) надання Кредиту за цим Договором в поточному місяці
по день, який припадає на дату, відповідну моменту (дню) надання Кредиту за цим Договором в кожному
відповідному наступному місяці. При розрахунку процентів (плати) за користування Кредитом
враховується день надання та не враховується день повернення (погашення) Кредиту.
3.2.
Позичальник здійснює погашення Кредиту, сплату процентів (плати) за користування Кредитом за
період користування Кредитом, нарахованих відповідно до п. 3.1. цього Договору, та внесення платежів
передбачених пунктом 1.3. цього Договору (крім страхового платежу , передбаченого п. 1.3.2.), шляхом
здійснення фіксованих платежів (далі – «Ануїтетні платежі» або «Ануїтетний платіж») на Рахунок №
2909----(в формате IBAN), у чітко встановлений цим Договором термін – «__» числа кожного місяця (далі
– «Термін здійснення платежів»), починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому наданий Кредит. У
випадку, якщо день сплати Платежу припадає на вихідний, святковий або календарний день, який у
поточному місяці відсутній (29, 30 або 31 число), то Позичальник зобов’язаний сплатити Платіж у
попередній банківський день.
Розмір Ануїтетного платежу становить:
- з дати укладання цього Договору до __.__.20__р. включно - в сумі _____ грн. (________ гривень
___ копійок);
- останній платіж в рахунок повернення Кредиту та процентів Позичальник зобов’язується
здійснити не пізніше терміну (дати) остаточного повернення Кредиту, визначеної цим Договором.
Кредитор _____________

Позичальник ________________

Якщо сума платежу, що надійшла в повернення Кредиту, сплати процентів, інших плат менша розміру,
вказаного у цьому пункті Договору, то несплачений платіж, включаючи суму Кредиту, нарахованих
процентів, плати, інших передбачених платежів, що мали бути сплаченими, вважаються простроченими.
Наступна сума платежу повинна додатково включати погашення простроченого платежу та нарахованої
пені за прострочені платежі з урахуванням вимог п. 10.2. цього Договору
3.3.
Ануїтетні платежі, які Позичальник зобов’язаний здійснювати на користь Кредитора за цим
Договором, сплачуються Позичальником на Рахунок. При цьому, такі Ануїтетні платежі можуть
сплачуватись на Рахунок як шляхом внесення Позичальником готівкових коштів на Рахунок через касу
Кредитора або інших уповноважених банків, організацій та фінансових установ України (платно та/або без
утримання плати - згідно з тарифами таких уповноважених банків, організацій та фінансових установ), так і
шляхом перерахування коштів на Рахунок у безготівковій формі з власних поточних рахунків у
національній валюті, відкритих у Кредитора або через інші уповноважені банки, організації та фінансові
установи України (платно та/або без утримання плати - згідно з тарифами таких уповноважених банків,
організацій та фінансових установ).
3.4.
У будь-якому випадку, в тому числі у випадку порушення Позичальником термінів здійснення
Ануїтетного платежу, часткового дострокового погашення Кредиту, сума наступних Ануїтетних платежів
залишається незмінною, крім суми останнього (кінцевого) платежу - платежу в останній день строку
користування Кредитом, визначеного п.1.1. цього Договору, розмір якого визначається як сума процентів,
нарахованих/непогашених, в тому числі прострочених, суми платежів відповідно до умов цього Договору,
та залишок суми непогашеного Кредиту. Далі у цьому Договорі під термінами «Ануїтетний платіж»,
«Ануїтетні платежі» Сторони розуміють у тому числі останній (кінцевий) платіж.
3.5.
У разі часткового дострокового погашення Кредиту, шляхом сплати Позичальником чергових
платежів у розмірах більших, ніж це передбачено п. 3.2. цього Договору, Позичальник зобов’язується
письмово попередити Кредитора про такий намір шляхом подання до Банку відповідної заяви, в день
здійснення дострокового повернення, при цьому нарахування та сплата процентів за користування
Кредитом здійснюється у відповідності до положень цього Договору.
3.6.
При перерахуванні Позичальником на Рахунок коштів до настання, встановленого п. 3.2. цього
Договору, терміну здійснення платежу (в тому числі у випадку часткового дострокового погашення
заборгованості за Кредитом), та відсутності письмового повідомлення Позичальником Кредитора про
такий намір, Кредитор обліковує такі кошти на Рахунку до настання наступного чергового терміну
здійснення Ануїтетного платежу. При цьому Ануїтетний платіж (дострокове погашення заборгованості за
Кредитом), вважається сторонами здійсненим(и) в день, що є терміном здійснення платежу відповідно до
п.3.2. цього Договору.
3.7.
У випадку повного дострокового погашення суми Кредиту до настання встановленого п. 1.1., п. 3.2.
цього Договору терміну, Позичальник письмово попереджає Кредитора про такий намір та сплачує повну
суму заборгованості за Кредитом за період від здійснення останнього Ануїтетного платежу до дати
дострокового погашення Кредиту. Кредитор здійснює перерахування коштів на погашення заборгованості
за Кредитом в день (дату) надходження коштів на Рахунок в порядку, передбаченому п. 3.13. цього
Договору.
3.8.
Якщо у випадку повного дострокового погашення суми Кредиту Позичальник сплатив на Рахунок
суму коштів, що перевищує розмір Ануїтетного платежу, та у разі відсутності, при цьому, простроченої
заборгованості за Кредитом, процентами (платою) за користування Кредитом, можливими штрафами та
пенею, сума перевищення направляється на погашення заборгованості за Кредитом, з урахуванням умов
п.п. 3.2., 3.5., 3.13. цього Договору.
3.9.
Відповідно до умов цього Договору розмір несвоєчасно сплаченої Позичальником заборгованості за
Кредитом визначається Кредитором як різниця між несплаченим Ануїтетним платежем, розмір якого
вказаний в п.3.2., та нарахованими відповідно до п.п. 1.1., 3.1. Договору процентами (платою) за
користування Кредитом за відповідний період, які повинні бути сплачені (були сплачені) за рахунок такого
Ануїтетного платежу.
3.10. Плата за обслуговування кредитної заборгованості, встановлена згідно з п. 1.3.1. цього Договору
сплачується Позичальником щомісячно протягом строку, на який надано Кредит за цим Договором у складі
ануїтетних платежів.. Плата за обслуговування Кредиту, встановлена згідно з підпунктом 1.3.1. пункту 1.3.
цього Договору, нараховується Банком в останній банківський день кожного календарного
місяця
незалежно від кількості днів в розрахунковому (платіжному) періоді та підлягає сплаті Позичальником на
Рахунок в дату здійснення чергового ануїтетного платежу за цим Договором, в наступному місяці. Плата за
обслуговування Кредиту нараховується Банком за неповний місяць обслуговування Кредиту, в якому було
надано Кредит, та не нараховується за неповний місяць обслуговування Кредиту, в якому Кредит має бути
погашений.
Кредитор _____________

Позичальник ________________

3.11. Ануїтетні платежі, згідно з цим Договором, вважаються здійсненими у встановлений строк, якщо
сума Ануїтетного (их) платежу (-ів) в повному обсязі надійшла на Рахунок протягом банківського дня, який
визначений, як термін здійснення Ануїтетних платежів. Якщо цей день не є банківським днем, то платежі
здійснюються у попередній банківський день.
Заборгованість за цим Договором вважається простроченою з дня (дати), наступного за терміном,
коли така заборгованість мала бути сплачена, згідно з умовами цього Договору.
3.12. У випадку врегулювання відносин між Позичальником та Кредитором шляхом проведення останнім
заходів примусового стягнення заборгованості (подача позову до суду або вчинення нотаріусом
виконавчого напису), Кредитор має право припинити нарахування процентів (плати) за користування
Кредитом та платежів без укладання з Позичальником додаткового договору до цього Договору.
3.13. У разі наявності простроченої заборгованості за Кредитом та несплачених процентів, неустойки (пені,
штрафу) за його використання, погашення заборгованості Позичальника за цим Договором здійснюється в
наступній черговості:
У першу чергу:
1) прострочена сума кредиту
2) прострочена сума процентів, щомісячної плати.
У другу чергу:
1) поточні платежі по сплаті нарахованих процентів, щомісячної плати;
2) поточні платежі по поверненню Кредиту (основного боргу).
У третю чергу:
1) сплачуються пеня та штрафи, інші платежі відповідно до Договору. Погашення заборгованості внаслідок
отримання Банком грошових коштів за результатами виконання виконавчого документа, здійснюється в
порядку, визначеному таким виконавчим документом.
3.14. Облік заборгованості за Кредитом здійснюється Кредитором самостійно, виключно у послідовності,
визначеній у п. 3.13. цього Договору, незалежно від вказаного Позичальником призначення платежу.
4. Обов’язки Кредитора.
Кредитор зобов’язується:
4.1. Відкрити для розрахунків за цим Кредитом Рахунок, згідно з вимогами Національного банку
України та Банку.
4.2. При запиті Позичальника повідомляти засобами телефонного, факсимільного або електронного зв’язку
про поточний розмір заборгованості та інформацію стосовно сукупної вартості Кредиту.
4.3. 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.
4.4. Надавати консультації Позичальнику з усіх питань, що стосуються виконання цього Договору.
4.5. Забезпечити зберігання банківської таємниці в порядку, встановленому Законом України «Про банки і
банківську діяльність».
4.6. На вимогу Позичальника, але не частіше одного разу на місяць, безоплатно повідомляти йому
інформацію (в тому числі у формі довідки) про поточний розмір його заборгованості, розмір суми кредиту,
повернутої Банку, надавати 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 Законом України «Про споживче кредитування», іншими актами
законодавства, а також Договором. Для отримання такої інформації Позичальник повинен звернутися до
установи Кредитора з запитом щодо надання йому відповідної інформації, а Банк впродовж п’яти робочих
днів з дня звернення Позичальника видати таку інформацію.
4.7. У разі передачі прав за цим Договором третій особі (стороні) – Повідомити про таку передачу в
порядку, передбаченому цим Договором.
4.8.Забезпечити Позичальника інформацією стосовно сукупної вартості Кредиту, консультаційними
послугами з питань виконання даного Договору, в тому числі ознайомити з вимогами внутрішніх
нормативних актів Банку в частині страхування майна, що передається в іпотеку, аналізувати фінансовий
стан Позичальника, перевіряти забезпеченість кредиту і вносити пропозиції про подальші відносини з
Позичальником.
4.9. Протягом 10 робочих днів з дати відступлення права вимоги за цим Договором новому кредитору або
залучення колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості повідомити Позичальника
у спосіб, визначений та передбачений цим Договором, про такий факт та про передачу персональних даних
Позичальника, а також надати інформацію про нового кредитора або колекторську компанію відповідно
Кредитор _____________

Позичальник ________________

(найменування, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і
організацій України, місцезнаходження, інформацію для здійснення зв'язку - номер телефону, адресу,
адресу електронної пошти).
4.10. Банк (у разі залучення - новий кредитор або колекторська компанія) зобов’язаний здійснювати
фіксування кожної безпосередньої взаємодії з питань врегулювання простроченої заборгованості (у разі
виникнення) з Позичальником, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем,
майновим поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором та які надали згоду
на таку взаємодію, за допомогою відео- та/або звукозаписувального технічного засобу, при цьому Банк
(новий кредитор або колекторська компанія) зобов’язаний попередити зазначених осіб про таке
фіксування.
5. Обов’язки Позичальника.
Позичальник зобов’язується:
5.1. Забезпечити своєчасну оплату Ануїтетних платежів та інших платежів, передбачених цим Договором.
5.2. Належним чином виконувати свої зобов’язання за цим Договором.
5.3. На вимогу Кредитора протягом 3 (трьох) банківських днів надати Кредитору будь-які документи, що
містять відомості, які можна використовувати для оцінки фінансового стану Позичальника (в тому числі ті,
що складають банківську, комерційну таємницю або іншу конфіденційну інформацію).
5.4. Протягом 10 (десяти) банківських днів з дати настання подій перелічених в цьому пункті, але не
пізніше 5 (п’яти) банківських днів до моменту (дати) чергової сплати Ануїтетного платежу, письмово
повідомляти Кредитора про зміну свого місця проживання (перебування), паспортних даних, номерів
телефонів, про участь у судових процесах, що загрожують майновому положенню Позичальника, в тому
числі як позивача, відповідача або третьої особи або притягнення Позичальника до кримінальної
відповідальності. У перелічених випадках Позичальник зобов’язаний разом з письмовим повідомленням і у
той самий день передати Кредитору документи, що підтверджують вказані факти (паспорт, довідка з ЦНАП
тощо). Дане зобов’язання Позичальника вважається виконаним з моменту (дати) отримання Кредитором
відповідного письмового повідомлення Позичальника з наданням підтверджуючих документів.
5.5. У випадках передбачених п. 8.1., 8.2. цього Договору, погасити заборгованість за Кредитом у повному
обсязі.
5.6. Без попередньої письмової згоди Кредитора не укладати правочинів по одержанню нових позик і
кредитів, а також не укладати правочинів щодо розпорядження належним Позичальнику будь-яким майном
(у тому числі частиною такого майна), не виступати поручителем по зобов’язанням третіх осіб, не
здійснювати будь-яких дій, які б заважали або шкодили дотриманню і належному виконанню
Позичальником будь-якої умови цього Договору.
5.7. Використовувати грошові кошти, надані в рахунок Кредиту, виключно за цільовим призначенням.
5.8. В день укладання цього Договору укласти договір добровільного страхування (страховий поліс)
Позичальника від випадків настання стійкої непрацездатності та смерті на суму, не меншу ніж сума
Кредиту, в страховій компанії попередньо погодженою Сторонами і включеною до переліку тих, які
відповідають вимогам Кредитора, та на умовах, прийнятних для Сторін цього Договору, на момент
укладення відповідного договору страхування (страхового полісу). Вигодонабувачем за договором
добровільного страхування Позичальника від випадків настання стійкої непрацездатності та смерті
вказується Кредитор. Перелік страхових компаній опублікований на Інтернет сайті Банку
www.ukrcapital.com.ua. Позичальник підтверджує, що був ознайомлений, з переліком та розміром тарифів
зазначених компаній до укладання цього Договору.
5.9. Надавати у строки, вказані в письмовій вимозі Кредитора, надісланій на адресу Позичальника, будь-які
документи і відомості, необхідні для виконання Банком вимог чинного законодавства України, яке регулює
відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, в тому числі будь-які
документи і відомості, необхідні для з’ясування особи Позичальника та його фінансового стану. Надавати у
строки, вказані в письмовій вимозі Кредитора, надісланій на адресу Позичальника, будь-які документи і
відомості, необхідні для здійснення ідентифікації та/або верифікації (аналізу та виявлення фінансових
операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші передбачені законодавством документи та
відомості, які витребує Банк з метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування
тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
5.10. Письмово попереджати Кредитора про намір дострокового повного або часткового повернення
Кредиту, шляхом подання до Банку відповідної заяви в день здійснення дострокового повернення.

Кредитор _____________

Позичальник ________________

6. Права Кредитора.
Кредитор має право:
6.1. Кредитор має право призупинити видачу Кредиту, відмовитись від надання Позичальнику Кредиту
частково або в повному обсязі, відмовити Позичальнику у продовженні строку дії цього Договору, а також
вимагати достроково погасити заборгованість за Кредитом у повному обсязі у таких випадках:
а) Позичальник надав Кредитору підроблені документи або будь-які документи, що містять хибні
відомості (нелегітимні (неправомірно та/або неправильно заповнені);
б) Позичальник під час дії цього Договору порушував будь-які умови цього Договору, в тому числі:
- Позичальник прострочив виконання зобов’язань за кредитом, в частині погашення кредиту, сплати
процентів, плати за обслуговування кредитом тощо, строком понад один календарний місяць;
- не надавав Кредитору у встановлений термін будь-які документи, якщо обов’язковість надання
таких документів Позичальником передбачено цим Договором;
- використовував кредитні кошти не за їх цільовим призначенням;
- не повідомив Кредитора у встановлені строки про факти, вказані в п. 5.4. цього Договору;
- допускав інші порушення, що передбачені даним Договором;
в) Позичальник за вимогою Кредитора не сплатив, у передбачених цим Договором випадках, неустойку
(штраф, пеню);
г) Позичальник під час дії цього Договору допускав порушення договірних зобов’язань перед
Кредитором за будь-якими іншими договорами, укладеними Сторонами;
д) на підставі наданих Позичальником або інших документів, а також отриманої Кредитором інформації
можна зробити обґрунтований висновок про неплатоспроможність та/або погіршення фінансового стану
Позичальника;
е) за наявності інших обставин, які визначаються Кредитором на власний розсуд та свідчать про те, що
наданий Позичальнику Кредит своєчасно не буде повернений.
6.2. Стягувати плату за надані послуги, пов’язані з одержанням, обслуговуванням, погашенням кредиту та
укладенням цього Договору.
6.3. Кредитор має право в будь-який час без згоди Позичальника відступити всі або частину своїх прав і
вигод за Договором, а також за договорами забезпечення, будь-якій третій особі, і Позичальник цим
Договором надає згоду Банку повідомити такому реальному або потенційному цесіонеру (новому
кредитору), якому Банк відступить права за цим Договором або іншій особі, будь-яку інформацію про
Позичальника, яка необхідна або яку Банк вважатиме доцільною.
При цьому Сторони погодили, що Позичальник не матиме до Банку жодних претензій в разі
вчинення останнім дій, зазначених в цьому пункті Договору.
6.4. У випадку звернення Кредитора до будь-якої третьої особи щодо надання послуг по поверненню
простроченої заборгованості за цим Договором, Позичальник цим Договором надає згоду Кредитору на
розголошення інформації про стан виконання Позичальником зобов’язань за цим Договором про
Позичальника та третіх осіб, персональні дані яких передані Кредитору Позичальником. Позичальник
підтверджує отримання згоди таких третіх осіб на обробку їхніх персональних даних та передачу таких
персональних даних Кредитору, новому кредитору, колекторській компанії, тощо
При цьому Сторони погодили, що Позичальник не матиме до Кредитора жодних претензій в разі
вчинення останнім дій, зазначених в цьому пункті Договору.
6.5. Залучати колекторську компанію до врегулювання простроченої заборгованості.
6.6. Звертатися до третіх осіб у порядку та на умовах, передбачених Законом України «Про споживче
кредитування», з метою інформування про необхідність виконання Позичальником зобов'язань за цим
Договором.
6.7. Для донесення до Позичальника інформації про необхідність виконання зобов'язань за цим Договором
при врегулюванні простроченої заборгованості взаємодіяти з третіми особами, персональні дані яких
передані Кредитору, новому кредитору, колекторській компанії Позичальником у процесі укладення,
виконання та припинення цього Договору. Обов'язок щодо отримання згоди таких третіх осіб на обробку
їхніх персональних даних до передачі таких персональних даних Кредитору, новому кредитору,
колекторській компанії покладається на Позичальника.
7. Права Позичальника.
Позичальник має право:
7.1. В будь-який час повністю або частково достроково повернути кредит, у тому числі шляхом збільшення
суми щомісячних платежів, за умови письмового попередження Кредитора про такий намір шляхом
подання до Банку відповідної заяви в день здійснення дострокового повернення;
Кредитор _____________

Позичальник ________________

7.2. Сплачувати щомісячні платежі у розмірі, що перевищують суму вказану в графіку погашення Кредиту
цього Договору;
7.3. Звертатись до Банку з письмовим клопотанням про надання нового графіку платежів у разі повернення
кредиту.;
7.4. 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 Кредитора 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 Кредитору
грошові кошти, одержані згідно з цим договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів
до дня їх повернення.
7.5. Відмовитись від отримання кредиту надавши Кредитору відповідну письмову заяву та укласти
додаткову угоду про припинення Договору. Виконувати інші права які виникають з положень цього
договору, чинного законодавства;
7.6. На звернення до Національного банку України у разі порушення Кредитором, новим кредитором
та/або колекторською компанією законодавства у сфері споживчого кредитування, у тому числі
порушення вимог щодо взаємодії із Позичальником при врегулюванні простроченої заборгованості
(вимог щодо етичної поведінки), а також на звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди,
завданої Позичальнику у процесі врегулювання простроченої заборгованості.
8. Дострокове стягнення Кредитної заборгованості.
8.1. Кредитор має право достроково припинити строк користування Кредитом та вимагати погашення
заборгованості за Кредитом у повному обсязі, включаючи сплату суми боргу за Кредитом, що залишилася,
належних процентів, плат, , пені, штрафів, неустойок та інших платежів та відшкодування завданих Банку
збитків у разі настання будь-якої з подій, визначених в цьому пункті Договору, які Сторони домовилися
вважати суттєвим порушенням умов цього Договору, а саме:
8.1.1. у випадку невиконання Позичальником будь-яких своїх зобов’язань за цим Договором, та/або у
випадку порушення Позичальником строків платежів, встановлених п. 1.1., 1.4., 2.4., 3.2. цього Договору
більше, ніж на один календарний місяць;
8.1.2. у випадку подання позову до суду про визнання недійсним у цілому чи у частині та/або неукладеним
цього Договору ;
8.1.3. у випадку припинення (розірвання з вини Позичальника, закінчення строку дії) Договору страхування
життя Позичальника;
8.1.4. у випадку виникнення обставин, що ставлять під загрозу своєчасність погашення заборгованості за
Кредитом, платами і/або сплату процентів та/або які явно свідчать про те, що наданий Позичальнику
Кредит своєчасно не буде повернений;
8.1.5. якщо інформація і документи, що підлягають наданню Позичальником Банку відповідно або у зв'язку
з цим Договором, надані Позичальником несвоєчасно, у неповному обсязі або якщо така інформація і
документи, або їхня частина, виявилися недостовірними.
8.2. Кредитор має право вимагати дострокового повернення повної суми заборгованості за Кредитом, а
Позичальник зобов’язаний виконати зазначені зобов’язання в порядку, передбаченому п. 8.3., 8.4. цього
Договору.
8.3. Виконання Позичальником вимоги Кредитора щодо дострокового повернення Кредиту, належних до
сплати процентів та інших платежів, відповідно до умов цього Договору (надалі – «Вимога»), повинно бути
проведено Позичальником протягом тридцяти календарних днів з дати одержання Вимоги Банку.
8.4. У випадку невиконання Позичальником зазначеної у п. 8.3. цього Договору письмової вимоги
Кредитора про дострокове повернення повної суми заборгованості за Кредитом у строк, визначений в п.
8.3. цього Договору, Кредитор має право пред’явити позов у відношенні Позичальника та задовольнити
свої вимоги, що випливають з цього Договору, з будь-якого майна Позичальника та/або відступити право
вимоги (повністю або частково) за цим Договором третім особам та/або звернутися до нотаріуса з метою
вчинення виконавчого напису та/або здійснити інші дії направлені на здійснення погашення
заборгованості.
8.5. Дострокове повернення повної суми заборгованості за Кредитом не звільняє Позичальника від
передбаченої розділом 10 цього Договору відповідальності за порушення умов цього Договору.
9. Договірне списання коштів

Кредитор _____________

Позичальник ________________

9.1. Цим Договором Позичальник доручає Кредитору здійснити договірне списання коштів з його
поточного рахунку № 26_______________(номер рахунку на який здійснюється видача кредиту),
відкритого у Кредитора, а саме:
9.1.1. коштів в сумі _____ (___) гривень ___ копійок - страховий внесок за Договором страхування життя
Позичальника укладеним з ____(зазначити найменування та код ЄДРПОУ страхової компанії)_____, в
дату надходження кредитних коштів, призначення платежу: сплата страхового внеску за Договором
добровільного страхування життя № _____ від __.__.202__ року, на банківський рахунок № 2600----(в
формате IBAN) ____(зазначити найменування страхової компанії)_____ (код ЄДРПОУ ______), відкритий
у Кредитора.
9.2. При настанні термінів платежів, передбачених цим Договором, чи у випадку наявності простроченої
заборгованості по платежах, передбачених цим Договором, а також при настанні випадків дострокового
повернення Кредиту відповідно до умов цього Договору, будь-які грошові кошти на рахунках
Позичальника (в національній та/або іноземній валюті), в тому числі на рахунку № 2620---- (в формате
IBAN), можуть бути використані Кредитором для сплати заборгованості за Кредитом, відшкодування
збитків, або здійснення інших платежів, передбачених цим Договором. Для цього Позичальник надає
Кредитору право договірного списання коштів з будь-яких свої рахунків (поточних, депозитних, відкритих
(чи тих, що будуть відкриті) Позичальником у Кредитора, Код банку 320371, (в тому числі його
відділеннях). Позичальник доручає Кредитору здійснювати таке договірне списання у сумі, визначеній
Кредитором самостійно на підставі цього Договору, будь-яку кількість разів протягом строку дії цього
Договору до повної оплати будь-яких зобов‘язань Позичальника перед Кредитором за цим Договором.
При цьому з метою здійснення Кредитором права договірного списання, передбаченого у першому
абзаці цього пункту Договору, Позичальник доручає Кредитору, а Кредитор має право списувати кошти в
сумі фактичної заборгованості Позичальника за цим Договором з будь-якого рахунку Позичальника в
національній та/або іноземній валюті, відкритого у Кредитора (та з будь-яких інших рахунків, що будуть
відкриті Позичальником в майбутньому у Кредитора), в наступному порядку:
- у випадку, якщо списання Кредитором здійснюється з будь-якого рахунку Позичальника відкритого
у Кредитора в національній валюті (у валюті Кредиту) – в сумі фактичної заборгованості Позичальника за
цим Договором або за іншим кредитним договором, укладеним з Кредитором;
- у випадку, якщо списання Кредитором здійснюється з будь-якого рахунку Позичальника,
відкритого у Кредитора в іноземній валюті – в сумі коштів в іноземній валюті, еквівалентній сумі в
національній валюті, що дорівнює фактичній заборгованості Позичальника за цим Договором або за іншим
кредитним договором, укладеним з Кредитором, і витратам Кредитора (платам тощо), які пов’язані з
продажем іноземної валюти. При цьому, для погашення такої заборгованості Позичальник доручає
Кредитору здійснювати від імені та за рахунок Позичальника продаж іноземної валюти на
Міжбанківському валютному ринку України (далі – «МВРУ») за поточним курсом, що склався на МВРУ за
цією операцією на дату продажу іноземної валюти з обов`язковим зарахуванням коштів, одержаних від
продажу іноземної валюти на поточний рахунок Позичальника у національній валюті.
При цьому курс продажу Кредитором іноземної валюти на МВРУ та порядок його визначення з метою
виконання вищезазначеного доручення Позичальника, вважаються такими, що узгоджені останнім
10. Відповідальність Сторін.
10.1. За порушення Позичальником строків сплати Ануїтетних платежів та/або інших платежів,
передбачених цим Договором, Позичальник сплачує Кредитору пеню із розрахунку подвійної облікової
ставки НБУ (що діяла у період, за який сплачується пеня) від простроченої суми за кожний календарний
день прострочення, але не більш за 15 відсотків суми простроченого платежу. Вказана пеня сплачується у
випадку порушення Позичальником строків сплати платежів, передбачених п. п 1.4 , 3.2. цього Договору, а
також будь-яких інших строків сплати платежів, передбачених цим Договором. Сплата пені не звільняє
Позичальника від зобов’язання сплатити Ануїтетний платіж.
10.2. У разі невиконання/несвоєчасного виконання Позичальником вимог пункту 3.2. цього Договору,
Позичальник сплачує Кредитору штраф в наступному розмірі:
10.2.1. у разі прострочення від 7 (семи) до 30 (тридцяти) днів включно – у розмірі 100 (сто) грн. 00 коп, за
кожен випадок прострочення від 7 до 30 днів;
10.2.2. у разі прострочення від 31 (тридцяти одного) дня до 60 (шістдесяти) днів включно – у розмірі 150
(сто п’ятдесят) грн. 00 коп., за кожен випадок прострочення від 31 до 60 днів;
10.2.3. у разі прострочення від 61 (шістдесяти одного) дня до 90 (дев’яносто) днів включно – у розмірі
250 (двісті п’ятдесят) грн. 00 коп., за кожен випадок прострочення від 61 до 90 днів;
10.2.4. у разі прострочення понад 90 (дев’яносто) днів – у розмірі 350 (триста п’ятдесят) грн. 00 коп., за
кожен випадок прострочення понад 90 днів.
Кредитор _____________

Позичальник ________________

10.3. У випадку невиконання або неналежного виконання Позичальником умов цього Договору
Позичальник несе відповідальність незалежно від його вини з урахуванням особливостей, визначених
Законом України «Про споживче кредитування» від 15.11.2016р. №1734-VIII.
10.4. У випадку невиконання або неналежного виконання Позичальником умов цього Договору, він
зобов’язаний відшкодувати Кредитору заподіяні збитки. Завдані Банку збитки Позичальник зобов’язується
відшкодувати в повному обсязі понад неустойку, пеню і несе відповідальність за їх відшкодування всім
належним йому майном.
10.5. Сторони зобов’язуються інформацію, що становить банківську таємницю, персональні дані, а також
іншу інформацію з обмеженим доступом, яка стала відома Сторонам у процесі обслуговування Кредитором
Позичальника та взаємовідносин між ними, зберігати, захищати, використовувати та розкривати у порядку,
встановленому нормами чинного законодавства України та/ або умовами даного Договору. За незаконне
розголошення та використання інформації, що становить банківську таємницю, Сторони несуть
відповідальність, встановлену нормами законодавства.
10.6. Позичальник розуміє, що, незважаючи на попередній пункт, Кредитор зобов’язаний розкривати
інформацію, що становить банківську таємницю, на вимоги державних органів у випадках та в порядку,
передбаченому чинним законодавством України, в тому числі надавати інформацію до ЄІС „Реєстр
Позичальників”, функціонування якого забезпечується Національним банком України.
10.7. У випадку неможливості врегулювання спірних питань, Позичальник може звернутися до
Національного банку України, наділеного функцією по здійсненню захисту прав споживачів фінансових
послуг (за контактною інформацією на сторінці офіційного Інтернет представництва Національного банку
України: https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection/), звернення Клієнтів мають відповідати вимогам
встановленим Законом України "Про звернення громадян", або звернутися до судових органів (суди
загальної юрисдикції) у порядку, визначеному законодавством України.
10.8. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання умов Договору у
випадку настання та дії обставин, що знаходяться поза межами контролю Сторін, та які Сторони не могли
передбачити або запобігти, за умови підтвердження відповідних обставин Торгово – промисловою палатою
України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами. До таких обставин
належать: військові дії, незалежно від факту оголошення війни, повстання, стихійні лиха, громадські
заворушення, пожежі, аварії/збої в інформаційних, платіжних системах, а також прийняття органами
державної влади України та/або органами місцевого самоврядування відповідних нормативно – правових
актів (рішень) тощо (надалі – Форс-мажорні обставини). Сторони не звільняються від відповідальності за
несвоєчасне виконання зобов’язань, якщо обставини, зазначені в цьому пункті Договору, настали у період
прострочення виконання зобов’язання.
10.9. Кредитору заборонено повідомляти інформацію про укладення цього Договору, його умови, стан
виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір особам, які не є стороною цього Договору.
Крім випадків повідомлення зазначеної інформації представникам, спадкоємцям, поручителям, майновим
поручителям Позичальника, третім особам, взаємодія з якими передбачена цим Договором та які надали
згоду на таку взаємодію, а також на випадки передачі інформації про прострочену заборгованість близьким
особам Позичальника із дотриманням вимог Закону України «Про споживче кредитування», підписанням
цього Договору Позичальник повідомлений та надає свою згоду (дозвіл) щодо передачі зазначеної
інформації таким особам.
11. Прикінцеві положення.
11.1. Зміст цього Договору, а також відомості про фінансові операції, які здійснюються згідно з цим
Договором визнаються Сторонами конфіденційними і не підлягають розголошенню без згоди обох Сторін,
окрім випадків, передбачених чинним законодавством України.
11.2. Підписанням цього Договору Позичальник повідомлений та надає свою згоду (дозвіл) Кредитору на
обробку його персональних даних, що включає в себе дії Кредитора по збору, реєстрації, накопиченню,
зберіганню, адаптуванню, зміні, поновленню, поширенню (розповсюдженню, реалізації, передачі),
використанню, знеособленню та знищенню будь-яких персональних даних Позичальника.
Обробка персональних даних Позичальника загального характеру або вразливих (за наявності)
персональних даних здійснюються для забезпечення відносин у сфері економічних, фінансових послуг та
страхування, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», інших нормативноправових актів Національного банку України, Статуту Кредитора та Положення про обробку персональних
даних у загальній базі персональних даних, володільцем якої є АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
Для цілей цього Договору Позичальник погоджується, що обсяг персональних даних включає будь-які
відомості/інформацію, що дозволяють ідентифікацію фізичної особи та були надані Позичальником
відносно себе та/або містяться у виданих на ім’я Позичальника документах чи підписаних ним документах.
Кредитор _____________

Позичальник ________________

Крім того, з підписанням цього Договору Позичальник надає свою згоду (дозвіл) Кредитору на те,
що:
- обробка персональних даних Позичальника здійснюється Кредитором відповідно до наступних цілей:
1) надання Позичальнику будь-яких банківських/фінансових послуг та послуг у сфері страхування;
2) передачу Позичальнику інформації, яка містить рекламно-інформаційний характер (в тому числі
щодо нових продуктів та послуг Кредитора або інших осіб) або будь-якої іншої інформації, зокрема про
стан будь-якого рахунку Позичальника, відкритого у Кредитора або про стан заборгованості Позичальника
за будь-яким договором, укладеним з Кредитором, шляхом відправлення Кредитором текстового
повідомлення (SMS) на наданий Позичальником номер мобільного телефону та/або засобами поштового
зв’язку чи іншими засобами (в тому числі за допомогою третіх осіб), обраними на власний розсуд
Кредитора;
3) перевірки достовірності наданих Позичальником персональних даних, в тому числі за допомогою
послуг інших осіб, та їх використання і поширення в процесі здійснення будь-яких дій, спрямованих на
погашення існуючої заборгованості Позичальника за будь-яким договором, укладеним з Кредитором;
4) здійснення Кредитором інших дій, що не заборонені законодавством України та обираються
Кредитором на власний розсуд.
- порядок використання персональних даних Позичальника визначається Кредитором самостійно на
власний розсуд в кожному окремому випадку відповідно до Положення про обробку персональних даних у
загальній базі персональних даних, володільцем якої є АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», та
включає право Кредитора здійснювати будь-які дії щодо обробки цих даних та щодо їх захисту, а також дії
щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних третім особам, обраним
Кредитором;
- порядок поширення персональних даних визначається Кредитором самостійно на власний розсуд з
врахуванням норм законодавства України у сфері банківської таємниці та включає будь-які дії Кредитора
щодо передачі відомостей про Позичальника з бази персональних даних третім особам, обраним
Кредитором;
- порядок доступу до персональних даних третіх осіб, в тому числі надання їм часткового або повного
права обробки цих даних та/або передачу таких даних визначається Кредитором самостійно на власний
розсуд, в тому числі з метою перевірки достовірності наданих Позичальником персональних даних та/або
контактних даних, для захисту інтересів Кредитора, зокрема, але не виключно, у випадку звернення до
суду, у випадку відступлення Кредитором права вимоги за цим Договором, тощо. При цьому, Позичальник
підписанням цього Договору надає свою згоду на передачу своїх персональних даних Кредитором третім
особам та надає доступ до своїх персональних даних будь-яким третім особам, що визначаються
Кредитором самостійно, при чому Позичальник підтверджує, що така передача персональних даних не
потребує подальшого окремого повідомлення Позичальника про такі дії (передачу) будь-яким способом, в
тому числі і шляхом письмового повідомлення. Під третіми особами, зазначеними вище у цьому пункті
Договору, Позичальник розуміє колекторські компанії, операторів мобільного та поштового зв’язку, а
також будь-яких інших осіб (як фізичних, так і юридичних), яким Кредитором надається доступ до
персональних даних / здійснюється передача персональних даних Позичальника.
Зазначена у цьому пункті Договору згода (дозвіл) Позичальника є безумовною, безвідкличною і не
обмежена строком дії.
Підписанням цього Договору Позичальник також підтверджує своє ознайомлення у письмовій формі
зі своїми правами як суб’єкта персональних даних, визначеними Законом України «Про захист
персональних даних», метою збору даних та особами, яким передаються його персональні дані, а також з
тим фактом, що його персональні дані включені до бази персональних даних «Клієнти», володільцем якої є
АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» та, у зв’язку з цим, Позичальник не потребує подальшого
окремого письмового повідомлення про зазначені у цьому пункті Договору обставини.
11.3. Підписанням цього Договору Позичальник надає Кредитору згоду без отримання додаткової
письмової згоди Позичальника звертатися з метою отримання інформації про фінансовий стан
Позичальника до третіх осіб, у тому числі таких, що пов’язані з Позичальником родинними, особистими,
діловими, професійними та іншими стосунками у соціальному побуті Позичальника. Кредитор
зобов‘язується використовувати отриману інформацію лише з метою захисту та реалізації прав Кредитора
за цим Договором.
11.4. Підписанням цього Договору Сторони домовились, що будь-яке порушення Позичальником умов
цього Договору повинно розглядатись як істотне порушення цього Договору, яке надає право Кредитору в
порядку, передбаченому цим Договором та/або діючим законодавством України, змінювати строки
виконання зобов’язань Позичальника за цим Договором та/або, незалежно від встановлених цим Договором

Кредитор _____________

Позичальник ________________

строків виконання зобов’язань, вимагати від Позичальника повернення повної суми заборгованості за
Кредитом.
11.5 Підписанням цього Договору Позичальник надає згоду на те, що Кредитор має право запитувати та
надавати інформацію про Позичальника, та про порядок виконання ним зобов’язань за цим Договором, в
будь-які бюро кредитних історій, учасником яких є Кредитор, а також іншим особам, згідно з чинним
законодавством України. Підписанням цього Договору Позичальник дає згоду на збір, зберігання,
використання та поширення інформації щодо себе в будь-які бюро кредитних історій, учасником яких є
Кредитор. Запит та надання інформації на підставі цього пункту Договору вважається здійсненими за
згодою Позичальника. Також, Позичальник надає згоду Кредитору на розкриття Кредитором третім особам
інформації, яка містить банківську таємницю Позичальника. Застереження, зазначене в цьому пункті
Договору, вважається письмовим дозволом Позичальника Кредитору на розкриття інформації, яка містить
банківську таємницю Позичальника, у розумінні відповідних положень Закону України «Про банки і
банківську діяльність», а також на розкриття інформації про особу (Позичальника) у розумінні Закону
України «Про інформацію».
11.6. Шляхом укладання та підписання Позичальником даного Договору Позичальник підтверджує факт
письмового повідомлення його про умови надання кредиту та попереджений про випадки, коли
кредит/кошти не надаються, перелік яких розміщений на офіційному сайті АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ
КАПІТАЛ» за посиланням https://cash.ukrcapital.com.ua/, а також про всі збори, проценти, тарифи, плати
та інші елементи вартості кредиту за даним Договором та всю інформацію, згідно з Законом України «Про
споживче кредитування», надану Банком.
Також, при укладанні даного Договору Позичальнику була надана вся необхідна інформація,
передбачена Правилами розрахунку банками України загальної вартості кредиту для споживача та реальної
річної процентної ставки за договором про споживчий кредит, затверджених постановою Правління
Національного банку України від 8 червня 2017 року № 49 в повному обсязі.
Позичальник уважно ознайомився із змістом цього Договору, всі умови цього Договору зрозумів,
повністю з ними згоден та зобов’язується їх дотримуватися та виконувати, заперечень, зауважень та
запитань до Договору не має; йому роз’яснено та він усвідомлює зміст частини 3 ст.6 та ст. 627 Цивільного
кодексу України та підтверджує те, що умови цього Договору є справедливими та такими, що не
обмежують та не порушують його права і свободи.
Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує, що йому надана інформація, що зазначена в
частині другій статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг".
Позичальник, укладаючи цей Договір, не знаходиться під впливом омани, насильства, погрози,
зловмисної дії або збігу важких обставин; один з оригіналів цього Договору був переданий Позичальнику.
11.7. Сторони домовилися, що 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 12
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.
11.8. Дострокове розірвання цього Договору допускається лише за згодою Сторін.
11.9. Сторони домовилися, що нарахування та стягнення Кредитором штрафних санкцій за цим Договором,
є правом, а не зобов’язанням Кредитора.
11.10. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до повного виконання
ними взятих на себе зобов’язань.
11.11. 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.
11.12. Спори та розбіжності, що виникають з цього Договору, підлягають вирішенню шляхом взаємних
консультацій та переговорів, а у випадку недосягнення згоди – у судовому порядку згідно із передбаченою
Кредитор _____________

Позичальник ________________

чинним законодавством України підсудністю та підвідомчістю судових спорів із застосуванням
матеріального та процесуального права України.
11.13. З усіх інших питань, що не врегульовані цим Договором, Сторони керуються чинним
законодавством України.
11.14. Цей Договір складений українською мовою, в двох оригінальних примірниках рівної юридичної
сили, по одному примірнику для кожної із Сторін.
12. Адреси та реквізити Сторін
Кредитор
АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
Україна, 03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67
Код банку 320371,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22868414
Електрона пошта: office@buc.com.ua
Уповноважена особа:
___________________ /_________________/

Позичальник
_________________________
паспорт ____________________, виданий
____________________________ «__» ________
____ року,
адреса
реєстрації:__________________________________
___
фактична
адреса
проживання:__________________________
ідентифікаційний
(податковий)
номер/реєстраційний номер облікової картки
платника податків __________
Електрона пошта: __________________

___________________ /_________________/
Позичальник в нище розміщених рядках має написати від руки наступний текст:
«Даний Договір підписаний мною, П.І.П/б. власноручно.
Один із оригіналів даного Договору разом із Додатком 1
мною отримано особисто».
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Кредитор _____________

Позичальник ________________

Додаток 1 до Кредитного договору №____ від «___» ___________ 20__ р.
Графік платежів
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Позичальник

АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
Україна, 03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67
Код банку 320371,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22868414
Інтернет сайті Банку www.ukrcapital.com.ua

_________________________
паспорт
_______________________,
виданий
____________________________ «__» ________ ____ року,
адреса реєстрації:_____________________________________
фактична адреса проживання:__________________________
ідентифікаційний (податковий) номер/реєстраційний номер
облікової картки платника податків __________

Уповноважена особа:

Кредитор _____________

Реальна Загаль
річна
на
процент вартіст
на
ь
ставка, кредит
%
у, грн

Позичальник ________________
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___________________ /_________________/
___________________ /_________________/

Кредитор _____________

Позичальник ________________

