Договір №________про встановлення кредитного ліміту
м. _____

___________20__ р.

БАНК: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», від імені якого діє __________________________________________, з однієї сторони, та
КЛІЄНТ:
ПІБ
Дата народження:
00.00.0000
Громадянин:
Основний номер телефону:
+38 (000) 0000000
Додатковий номер телефону:
+38 (000) 0000000
Резидент:
Так/ні
Промо-код
з іншої сторони, що далі за текстом разом іменуються «Сторони», уклали Договір про встановлення кредитного ліміту, який складається з публічної частини договору, яким є Універсальний договір банківського
обслуговування клієнтів фізичних осіб у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» із змінами і доповненнями, затверджений відповідним рішенням Комітету з бізнесу фізичних осіб Банку та розміщений на сайті
www.creditdnepr.com.ua (далі – УДБО) та індивідуальної частини, якою є цей Договір на встановлення кредитного ліміту, підписанням якого Клієнт приєднується до Кредитного договору в цілому. Цей Договір
про встановлення кредитного ліміту (далі – Договір) є невід’ємною частиною УДБО та разом вони складають єдиний Кредитний договір.
Терміни, що використовуються в цьому Договорі, вживаються в значеннях, наведених в УДБО, до якого Клієнт приєднався шляхом підписання Заяви-згоди № ___ від _______ р. (далі – Заява-згода) та цього
Договору. Інші умови, які не визначені в цьому Договорі, зазначені в УДБО.
РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ
1.1. В порядку передбаченому цим Договором та УДБО, Банк здійснює кредитне обслуговування поточного рахунку Клієнта №(2620)___________, відкритого в Банку, далі – Рахунок, операції за яким можуть
здійснюватися з використанням електронного платіжного засобу (далі – Кредитна картка), шляхом встановлення ліміту Кредитної лінії у вигляді відкличної відновлюваної кредитної лінії без забезпечення
(далі – Кредит) з метою проведення платежів за товари та послуги понад суми власних коштів Клієнта на Рахунку.
1.2. Кредитне обслуговування Рахунку здійснюється на наступних умовах:
1.2.1. Максимальний ліміт Кредитної лінії на дату укладання цього Договору становить - _________ (_______) грн.
1.2.2. Строк дії Кредитного ліміту – 12 місяців з дати встановлення Кредитного ліміту. Якщо не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення строку дії Кредитного ліміту жодна із Сторін в
установленому в УДБО порядку не заявить про припинення строку дії Кредитного ліміту, строк дії Кредитного ліміту продовжується на той же строк і на тих же умовах, що визначені в цьому Договорі.
Подовження строку дії Кредитної лінії може здійснюватися необмежену кількість разів.
1.2.3. Процентна ставка за користування Кредитом є фіксованою та нараховується у наступному розмірі: на строкову заборгованість за Кредитом: __________% річних; на прострочену заборгованість за
Кредитом:_______% річних.
Пільговий період: без пільгового періоду/ з пільговим періодом. (виводиться на друк одне із значень)
Розмір процентної ставки протягом пільгового періоду складає - 0.01% річних. (виводиться на друк у разі наявності пільгового періоду)
(п.1.2.3. обирається для картки без Пільгового періоду «Чесна картка»)
1.2.3. Процентна ставка за користування Кредитом є фіксованою та нараховується у наступному розмірі: на строкову заборгованість за Кредитом: __________% річних; на прострочену заборгованість за
Кредитом: 0.35% за кожен день. (при сумі кредитного ліміту від 0 до 20 000 грн )
Процентна ставка за користування Кредитом є фіксованою та нараховується у наступному розмірі: на строкову заборгованість за Кредитом: 0.2% за кожен день користування кредитом; на прострочену
заборгованість за Кредитом: 0.35% за кожен день. (при сумі кредитного ліміту від 20 000,01 до 200 000 грн )Пільговий період: без пільгового періоду.
(п.1.2.4. обирається для картки без Пільгового періоду)
1.2.4. Щомісячна комісія за користування лімітом Кредитної лінії - ___ % від фактичної заборгованості за Кредитом станом на останній банківський день поточного місяця.
(п.1.2.4. обирається для картки без Пільгового періоду «250»)
1.2.4. Щомісячна комісія за обслуговування кредитної заборгованості - ___ % від суми кредитного ліміту в разі наявності кредитної заборгованості за кредитним лімітом (використання Кредитного ліміту) у
розрахунковому періоді.
(п.1.2.4. обирається для картки без Пільгового періоду «Чесна картка»)
1.2.4. Щоденна комісія за обслуговування картки в рамках розрахункових операцій в разі наявності кредитної заборгованості на кінець дня за кредитним лімітом більше 100 грн. (від 100,01 грн), за кожен день
користування лімітом визначається в залежності від суми Ліміту Кредитної лінії відповідно до наступної тарифної сітки: зі 100,01 по 5000,00 грн - 15 грн., з 5000,01 по10 000 грн – 25 грн., з 10 000,01 по 15
000 - 30 грн., з 15 000,01 по 20 000 грн - 40 грн.
1.2.5. Умови, визначені в цьому пункті Договору, є істотними умовами кредитного договору
1.3. Вартість інших послуг Банку пов’язаних з користуванням Платіжною карткою визначена в Тарифах Банку.
1.4. Реальна річна процентна ставка за Кредитом становить___%. Загальна вартість кредиту становить ___.
1.5. Не змінюючи умов п. 1.2.1. цього Договору, Сторони домовились про те, що розмір доступного ліміту Кредитної лінії може бути меншим за максимальний ліміт Кредитної лінії та може змінюватись (але
не більше ніж до розміру максимального ліміту Кредитної лінії) у порядку, визначеному цим Договором та УДБО. Розмір доступного ліміту Кредитної лінії визначається Банком на підставі оцінки
кредитоспроможності Клієнта у відповідності до наданих Клієнтом документів (у тому числі на підставі Заяви Клієнта на отримання кредиту) та, за необхідності, на основі інформації, законно отриманої з
інших джерел, але у будь-якому випадку не може бути більшим за розмір максимального ліміту Кредитної лінії, як він визначений в п. 1.2.1 цього Договору.
На прикладі припущення: використання максимально можливого ліміту згідно з діючими банківськими продуктами Банку: ________грн.; __% ліміту знято через банкомат Банку/ __% ліміту - безготівковий
розрахунок у дату укладання Договору: ______р.; погашення ліміту протягом усього строку дії договору; оформлення картки вартістю - за наявності:
Орієнтовна реальна річна процентна ставка, за Кредитом становить___%.
Орієнтовна загальна вартість кредиту становить 00000000 грн
РОЗДІЛ 2. КОРИСТУВАННЯ ЛІМІТОМ КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ ТА ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ
2.1. Про встановлення доступного ліміту Кредитної лінії, розміру доступного ліміту Кредитної лінії та зміну доступного ліміту Кредитної лінії Банк повідомляє Клієнта шляхом направлення SMS-повідомлення
або в порядку, передбаченому УДБО.
2.2. Банк нараховує проценти за користування Кредитом у валюті Кредиту на суму фактичної заборгованості за Кредитом, виходячи з фактичної кількості днів у місяці та році, при цьому, враховується перший
і не враховується останній день користування Кредитом. Базою для нарахування процентів є фактична заборгованість за Кредитом станом на кінець кожного операційного дня Банку.
Ліміт Кредитної лінії (або його частина) вважається використаним з дати відображення на Рахунку суми, яка була списана (повністю або частково) в межах Кредитної лінії. У випадку виникнення простроченої
суми заборгованості за Кредитом Банк продовжує нараховувати проценти за його користування у розмірі, визначеному в п. 1.2.3. цього Договору.
(п. 2.3. обирається для картки з Пільговим періодом)
2.3. Заборгованість за цим Договором погашається Клієнтом шляхом зарахування Обов’язкового платежу на Рахунок, визначений в п.1.1. цього Договору з 06 числа місяця, наступного за місяцем в якому
був використаний Кредит до 05 числа місяця (далі – Платіжний період), що йде через один місяць після місяця в якому був використаний Кредит. Розмір Обов’язкового платежу становить ____% від
суми фактичної заборгованості за цим Договором, визначеної відповідно до умов УДБО та суми нарахованих процентів і комісій за користування Кредитом станом на останній банківський день місяця, за
який сплачується Обов’язковий платіж. Про розмір Обов’язкового платежу Банк повідомляє Клієнта шляхом направлення SMS-повідомлення на Основний/Додатковий номер телефону Клієнта. Сума
Обов’язкового платежу направляється на погашення заборгованості за цим Договором у відповідній черговості погашення заборгованості встановленої в УДБО.
(п.2.3. обирається для картки без Пільгового періоду)
2.3. Заборгованість за цим Договором погашається Клієнтом шляхом зарахування Обов’язкового платежу на Рахунок, визначений в п.1.1. цього Договору з ___ до ___числа місяця (далі – Платіжний період)
наступного за місяцем в якому був використаний Кредит. Розмір Обов’язкового платежу становить ____% від суми фактичної заборгованості за цим Договором та суми нарахованих процентів і комісій за
користування Кредитом станом на останній банківський день місяця, за який сплачується Обов’язковий платіж. Про розмір Обов’язкового платежу Банк повідомляє Клієнта шляхом направлення SMSповідомлення на Основний/Додатковий номер телефону Клієнта. Сума Обов’язкового платежу направляється на погашення заборгованості за цим Договором у відповідній черговості погашення заборгованості
встановленої в УДБО.
(п.2.3. обирається для картки без Пільгового періоду «Чесна картка»)
2.3. Заборгованість за цим Договором погашається Клієнтом шляхом зарахування Обов’язкового платежу на Рахунок, визначений в п.1.1. цього Договору з 01 до 25 числа місяця (далі – Платіжний період)
наступного за місяцем в якому був використаний Кредит. Розмір Обов’язкового платежу становить суму фактичної заборгованості за нарахованими процентами за користування Кредитом і комісіями за
обслуговування картки станом на останній банківський день місяця, за який сплачується Обов’язковий платіж. Про розмір Обов’язкового платежу Банк повідомляє Клієнта шляхом направлення SMSповідомлення на Основний номер телефону Клієнта. Сума Обов’язкового платежу направляється на погашення заборгованості за цим Договором у відповідній черговості погашення заборгованості встановленої
в УДБО.
2.4. Для забезпечення своєчасного погашення заборгованості за Обов’язковим платежем Клієнт зобов’язаний забезпечити надходження коштів в сумі Обов’язкового платежу на Рахунок, не пізніше 21:00 години
(за Київським часом) кінцевої дати Платіжного періоду, що визначений в п. 2.3 цього Договору.
2.5. Кошти, зараховані на Рахунок Клієнта поза межами Платіжного періоду та за умови відсутності простроченої заборгованості за цим Договором, спрямовуються Банком на погашення заборгованості за
використаним Кредитом.
РОЗДІЛ 3. ДОГОВІРНЕ СПИСАННЯ
3.1. На підставі статті 1071 Цивільного кодексу України та ст. 26 ЗУ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», Клієнт доручає Банку здійснювати договірне списання грошових коштів з Рахунку,
визначеного в п.1.1. цього Договору протягом Платіжного періоду та з будь-яких інших Рахунків, відкритих в Банку на ім’я Клієнта, в тому числі відкритих до та після укладання цього Договору та/або Заявизгоди, у валюті заборгованості, у межах сум, що підлягають сплаті на користь Банку за цим Договором у випадку виникнення простроченої заборгованості.
У разі, якщо валюта Рахунку відрізняється від валюти мого зобов’язання, доручаю Банку здійснити купівлю/продаж необхідної суми на Міжбанківському валютному ринку України за курсом купівлі-продажу,
якій діє на дату купівлі/продажу (списання здійснюється Банком в розмірі, еквівалентному сумі зобов’язань Клієнта, з урахуванням витрат Банку та податків/зборів (за наявності), пов’язаних з
купівлею/продажем іноземної валюти на дату здійснення операцій за Рахунком).
Списання коштів з будь-якого Рахунку, відкритого Банком, оформляється меморіальним ордером. Детальні умови та порядок здійснення договірного списання Банком коштів визначені в УДБО.
Додається у випадку використання додаткового рахунку для погашення заборгованості в порядку договірного списання
Для забезпечення своєчасного погашення заборгованості за Обов’язковим платежем Клієнт доручає Банку здійснювати договірне списання грошових коштів з поточного рахунку Клієнта №_________________,
відкритого в Банку в сумі Обов’язкового платежу протягом Платіжного періоду.
РОЗДІЛ 4. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

4.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором.
4.2. Зміни та доповнення до істотних умов цього Договору вносяться Сторонами у письмовій формі шляхом укладання додаткових договорів до цього Договору. Банк зобов’язаній надіслати Клієнту пропозицію
про зміну істотних умов цього Договору у строк не пізніше ніж за 7 календарних дні до запланованої дати укладення додаткового договору до цього Договору у спосіб, що визначений УДБО та що дає змогу
встановити дату відправлення такого повідомлення. Зміни та доповнення до УДБО, а також зміна інших умов Кредитного договору, окрім істотних, здійснюється в порядку, визначеному УДБО.
4.3. Укладаючи з Банком цей Договір, Клієнт приймає на себе всі обов’язки та набуває всіх прав, передбачених УДБО.
4.4. Цей Договір укладений в 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, один для Клієнта, інший для Банку.
4.5. Підписанням цього Договору Клієнт надає свою згоду на передачу Банком інформації, перелік якої визначено в Законі України «Про банки і банківську діяльність», до кредитного реєстру Національного
банку України.
4.6. Підписанням цього Договору Клієнт підтверджує, що:
4.6.1. Банк у письмовій формі надав Клієнту всю передбачену чинним законодавством України інформацію про умови кредитування;
4.6.2. Банк надав Клієнту для ознайомлення в письмовій формі Паспорт споживчого кредиту;
4.6.3. До моменту підписання цього Договору ознайомлений та згодний з умовами УДБО та погоджується з тим, що цей Договір з боку Банку укладається шляхом нанесення на нього типографськими засобами
відбитка печатки Банку та підпису уповноваженої особи Банку. Зміст статей 6, 627 та 207 Цивільного кодексу України Клієнту роз’яснено, із зразками печатки та підписів уповноваженої особи Банку Клієнт
ознайомлений та надає згоду щодо такої письмової форми Договору.
4.7. Інші умови кредитного договору, не визначенні в цьому Договорі, викладені в УДБО та є обов’язковими для Сторін.
РОЗДІЛ 5. СТРОК ДІЇ ТА УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
5.1. Строк дії Договору дорівнює Строку кредитування. Зобов’язання Сторін, що виникли на підставі Договору та були неналежно виконані чи не виконані, зобов’язання щодо відповідальності, а також
права та обов’язки Сторін продовжують діяти до повного належного виконання таких зобов’язань та реалізації прав і повного задоволення вимог Кредитора.
5.2. Умови припинення Договору:
5.2.1. Договір припиняється при закінченні його строку дії, як він визначений в п. 5.1 вище.
5.2.2. Договір припиняється при відмові Клієнта від Договору на умовах і в порядку, визначеному чинним законодавством, та умовами цього Договору (у тому числі УДБО як невід’ємної частини
цього Договору).
5.2.3. Договір припиняється внаслідок належного виконання Клієнтом своїх зобов’язань за цим Договором. Клієнт має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути Кредит, у
тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів у порядку, визначеному УДБО.
5.2.4. Договір припиняється також у випадку його розірвання у випадках, визначеним чинним законодавством України.
РОЗДІЛ 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСЬ СТОРІН ТА УМОВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
6.1.
6.2.

Сторони несуть відповідальність за неналежне виконання своїх обов’язків відповідно до вимог чинного законодавства України, умов УДБО та цього Договору.
Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у випадку настання та дії обставин непереборної сили, що знаходяться поза межами
контролю Сторін, та які Сторони не могли передбачити або запобігти, якщо такі обставини непереборної сили призвели до неможливості виконання Сторонами своїх обов’язків (форс-мажорні
обставини). До зазначених обставин непереборної сили належать: військові дії, незалежно від факту оголошення війни, повстання, акції громадської непокори, стихійні лиха, тощо. Сторони
домовились, що у разі настання форс-мажорних обставин, кожна зі Сторін інформує одна одну невідкладно та не вимагає від іншої Сторони відшкодування можливих збитків. Період звільнення від
відповідальності починається з моменту оголошення не виконуючою стороною форс-мажору і закінчується у момент нормалізації обстановки, що повинно бути підтверджено відповідними
документами. Після припинення дії форс-мажорних обставин зобов'язання за цим Договором, строк яких настав, підлягають терміновому виконанню.
КЛІЄНТ
БАНК

АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»,
Україна, 01033, м.Київ, вул. Жилянська, буд. 32, ІПН 143524004022,
Код за ЄДРПОУ 14352406, Код банку 305749
к/р UA713000010000032007102101026 в Національному банку України, код НБУ 300001
Телефон Контакт центру: 0 800 507 700 (безкоштовно)
Заступник Голови Правління
з роздрібного бізнесу та діджитал трансформації

Банк:

Горкун Т.І.

Дата:

ПІБ Клієнта_______________________________________
Який (а) діє за власним волевиявленням / або згідно
Паспорт серія _______№_______________ виданий ______________ ___________ р.
Зареєстрований за адресою
___________________________________,
Реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків: ____________Телефон _________________
Підписуючи цей Договір також підтверджую, що свій примірник цього Договору отримав
_______________________________
______________
П.І.Б. Клієнта
підпис Клієнта

Клієнт:

Банк:

Дата:

Клієнт:

