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Банк:_________________  Клієнт: _______________ 

ТИПОВА ФОРМА ДОГОВОРУ 

з забезпеченням/без забезпечення 

 

У випадку відсутності окремих вимог, визначених у типовій формі Договору, відповідні положення Договору (виділені 

курсивом) не застосовуються (видаляються з тексту Договору).  

Умови кредитування встановлюються паспортом продукту або рішенням Комітету. У випадку прийняття Комітетом 

рішення щодо додаткових умов кредитування, такі умови зазначаються у Договорі. У всіх зазначених випадках вносяться 

корективи до нумерації пунктів Договору та посилань на них. 

Текст, виділений червоним кольором, носить уточнюючий характер і при укладенні Договору повністю видаляється.  

\ 
 

КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР № _________ 

(Індивідуальна частина) 

 

м. Київ  «__» __________20 __ року 

 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (скорочене найменування АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО») (далі 

— «Банк»), від імені якого діє _____________(зазначити посаду уповноваженої особи)_______________ (зазначити П.І.Б. 

уповноваженої особи) на підставі Статуту/довіреності (залишити тільки статут у випадку підписання договору Головою Правління 

Банку, в інших випадках залишити тільки довіреність) від ___.___.___ року, посвідченої приватним нотаріусом 

______________міського нотаріального округу _________________(П.І.Б. нотаріуса) за реєстровим № ___, (у випадку підписання 

договору Головою Правління на підставі статуту, посилання на довіреність та її реквізити видалити) з однієї сторони, та  

________________ (зазначити повне найменування Клієнта, включаючи організаційно-правову форму) (далі — «Клієнт»), від імені 

якого діє _____________ (зазначити посаду уповноваженої особи)_______________ (зазначити П.І.Б. уповноваженої особи) на 

підставі Статуту/довіреності (залишити щось одне) від ___.___.___ року, (якщо довіреність нотаріальна – додати наступну фразу 

виділену сірою заливкою) посвідченої приватним нотаріусом ______________міського нотаріального округу _________________ 

(П.І.Б. нотаріуса) за реєстровим № ___, (якщо діє на підставі статуту, посилання на довіреність та її реквізити видалити), з іншої 

сторони, що далі за текстом разом іменуються «Сторони», окремо – «Сторона», уклали кредитний договір (далі – Договір), який 

складається з публічної частини договору, якою є Загальні умови здійснення кредитних та документарних операцій для клієнтів 

малого та мікро  бізнесу АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» із змінами і доповненнями, затверджені Банком та розміщені на Офіційному 

сайті Банку www.creditdnepr.com.ua (далі – Загальні умови), та індивідуальної частини, якою є цей кредитний договір (далі – 

Індивідуальний договір).  

Підписанням цього Індивідуального договору Клієнт підтверджує, що: 

- він акцептував Загальні умови і згоден з усіма положеннями Загальних умов в повному обсязі, зокрема щодо умов надання 

всіх Банківських послуг, в тому числі тих, що можуть бути надані йому в майбутньому (з урахуванням всіх змін та 

доповнень); 

- умови Договору йому зрозумілі та не потребують додаткового тлумачення. 

Терміни, що використовуються в цьому Індивідуальному договорі, вживаються в значеннях, наведених в Загальних умовах. Інші 

умови, які не визначені в цьому Індивідуальному договорі, зазначені в Загальних умовах та є обов’язковими для Сторін.  

Загальні умови та цей Індивідуальний договір разом з іншими документами, що є його невід’ємними частинами, складають єдиний 

Договір. 

У разі виникнення розбіжностей між положеннями Загальних умов та будь-якими умовами цього Індивідуального договору положення 

цього Індивідуального договору мають пріоритетну силу. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. На умовах Договору, який складається з цього Індивідуального договору та Загальних умов, Банк надає грошові кошти 

(Кредит) у формі Кредитної лінії, а Клієнт зобов'язується повернути Кредит та сплатити проценти і інші платежі, передбачені 

Договором. 

2. ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ 

2.1.  Умови кредитування: 

2.1.1. Цільове використання Кредиту: поповнення обігових коштів Клієнта або рефінансування заборгованості Клієнта в інших 

банках (наступне зазначається для Кредитів в гривні, якщо рішенням Комітету передбачено включення суми страхового платежу 

для страхування предмету застави/іпотеки у Загальну суму кредиту), а також для сплати страхового платежу за договором 

страхування майна, що передано в забезпечення виконання зобов’язань за Договором. 

2.1.2. Загальна сума Кредиту становить _______ (________вказати суму прописом_____________) ____зазначити валюту ___, 

(наступне зазначається, якщо Кредит надається в іноземній валюті) що дорівнює еквіваленту _______________ (_____ вказати 

суму прописом_____) гривень за курсом НБУ на день укладення цього Індивідуального договору. 

2.1.3. Кінцева дата – «____» _________________ 20__ р., якщо інша дата не встановлена відповідно до умов Договору. 

2.1.4. Проценти 

(якщо процентна ставка є фіксованою) 

2.1.4.1. Процентна ставка є  фіксованою і встановлюється у розмірі _____ % річних.  

АБО (якщо процентна ставка є змінюваною) 

2.1.4.1. Процентна ставка є змінюваною і встановлюється у розмірі, що розраховується наступним чином: 

РЗПС = Індекс + Маржа, при цьому: 

http://www.creditdnepr.com.ua/
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Банк:_________________  Клієнт: _______________ 

РЗПС – розмір змінюваної процентної ставки; 

Індекс – Індекс UIRD 3-місячний – український індекс ставок за депозитами фізичних осіб (Ukrainian Index of Retail Deposit Rates) - 

індикативна ставка, що розраховується в системі Томсон Рейтерс (Thomson Reuters) за методикою, розробленою спільно з 

Національним Банком України, на основі номінальних ставок ринку депозитів фізичних осіб, які оголошуються провідними 

учасниками українського ринку банківських депозитів фізичних осіб. Дані про величину Індексу є загальнодоступними в мережі 

Інтернет, на офіційному сайті Національного Банку України (http://www.bank.gov.ua); 

Маржа – незмінна частина процентної ставки в розмірі ___ % процентів річних. 

2.1.4.1.1. Станом на дату укладення цього Індивідуального договору змінювана Процентна ставка встановлюється в розмірі ____ % 

річних та діє до моменту її зміни відповідно до умов Договору. 

2.1.4.1.2. Періодичність зміни розміру Процентної ставки дорівнює періодичності зміни Індексу, що становить 3 місяці. Розмір 

змінюваної Процентної ставки змінюється 1-го січня, 1-го квітня, 1-го липня, 1-го жовтня кожного року. 

2.1.4.1.3. Максимальний розмір Процентної ставки становить подвійний розмір РЗПС на дату укладення цього Індивідуального 

договору або зазначити інший максимальний розмір, якщо він передбачений рішенням Комітету. Мінімальний розмір Процентної 

ставки становить розмір РЗПС на дату укладення цього Індивідуального договору або зазначити інший мінімальний розмір, якщо він 

передбачений рішенням Комітету. 

2.1.4.2. Підвищена Процентна ставка за порушення зобов’язань Клієнта щодо надання Звітних документів та/або щодо виконання 

Фінансових ковенант встановлюється у розмірі Процентної ставки, збільшеної на 2 (два) процентних пункти річних. 

2.1.4.3. Проценти нараховуються щомісячно у валюті Кредиту/Траншу. Проценти сплачуються з 01 по 10 число (включно) 

місяця, наступного за місяцем нарахування, а в місяці остаточного погашення заборгованості за Кредитом – не пізніше дати 

остаточного погашення Кредиту.  

2.1.5. Комісії  

2.1.5.1. Клієнт сплачує Банку наступні комісії:  

- комісію за встановлення ліміту кредитування в розмірі ____% від Загальної суми Кредиту (без ПДВ). Комісія сплачується не 

пізніше дня надання кредитних коштів, 

- комісію за управління Кредитом (обслуговування Кредиту) протягом строку кредитування в розмірі ___% від Загальної суми 

Кредиту (без ПДВ), що встановлена на дату сплати цієї комісії. Комісія сплачується щорічно, починаючи з другого року кредитування, 

у відповідну дату (число та місяць), що відповідає даті укладення цього Індивідуального договору. 

2.2. Порядок надання Кредиту 

2.2.1. Кредит надається у формі Кредитної лінії та може бути наданий одним або декількома Траншами.  

2.2.2. Кредит надається шляхом перерахування на поточний рахунок Клієнта №___________, відкритий у Банку, з подальшим 

перерахуванням коштів згідно з цільовим призначенням. (наступний пункт зазначається, якщо рішенням Комітету передбачено 

включення суми страхового платежу для страхування предмету застави/іпотеки у Загальну суму кредиту) Клієнт доручає Банку 

здійснити у порядку, визначеному Загальними умовами, договірне списання із зазначеного рахунку відповідної суми коштів, в тому 

числі тих, які отримані як Кредит, для сплати страхового платежу за договором страхування майна, що передано в забезпечення 

виконання зобов’язань за Договором. 

2.2.3. Для отримання Траншу Клієнт подає Банку Заяву про надання Траншу за формою Додатку №1 до цього Індивідуального 

договору у порядку, визначному Загальними умовами. 

2.2.4. Транш може бути наданий за умови дотримання всіх умов надання Траншу, визначених Загальними умовами, але незалежно 

від цього Банк приймає рішення про акцептування Заяви про надання Траншу на власний розсуд. Банк акцептує Заяву про надання 

Траншу шляхом надання Траншу в дату надання Траншу, зазначену в Заяві про надання Траншу.  

2.3. Порядок погашення заборгованості 

2.3.1. Якщо інший термін повернення Кредиту не встановлений відповідно до умов Договору, строк погашення кожного Траншу 

встановлюється в Заяві про надання Траншу та не може перевищувати: 

- ____зазначається кількість днів відповідно до рішення Комітету  календарних днів, та 

- строк, що залишився до Кінцевої дати.  

2.3.2. Кредит, нараховані проценти, комісії та інші платежі за Договором сплачуються на Рахунок погашення 

№__________________Клієнтом самостійно або шляхом здійснення Банком договірного списання у порядку, визначеному Договором. 

2.3.3. Надані Транші після їх повернення поновлюють Загальну суму Кредиту.  

2.4.  Відповідальність за порушення термінів (строків) повернення Кредиту/Траншу 

2.4.1. Якщо Клієнт своєчасно не поверне всю суму Кредиту/Траншу або частину Кредиту/Траншу у терміни/строки, встановлені 

умовами Договору, він зобов’язаний сплатити Банку проценти за порушення грошового зобов’язання (згідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного 

кодексу України) в розмірі Процентної ставки, збільшеної на 2 процентних пункти річних. 

2.5. Права та обов’язки Сторін 

2.5.1. Клієнт зобов’язаний протягом строку дії Договору виконувати Фінансові ковенанти, а саме: забезпечувати щоквартальні  

надходження виручки на рахунки в Банку, починаючи з першого числа місяця, наступного за місяцем укладання цього Індивідуального 

договору, в обсязі не менше ________ гривень.  

АБО (якщо передбачені різні розміри переведення виручки на рахунки в Банку для кожного кварталу) 

2.5.1. Клієнт зобов’язаний протягом строку дії Договору виконувати Фінансові ковенанти, а саме: забезпечувати надходження 

виручки на рахунки в Банку, починаючи з першого числа місяця, наступного за місяцем укладання цього Індивідуального договору, в 

наступному обсязі: 

- протягом першого кварталу – не менше ________ гривень; 

- протягом другого кварталу – не менше ________ гривень; 

- протягом третього кварталу – не менше ________ гривень; 

- протягом четвертого кварталу – не менше ________ гривень. 

http://www.bank.gov.ua/
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2.5.2. Банк має право припинити надання Кредиту та/або визнати дату погашення Основного боргу (Кінцеву дату) або частини 

Основного боргу такою, що настала, направивши Клієнту відповідну письмову вимогу, у разі настання будь-якої Події, що має 

значний негативний вплив, а Клієнт зобов'язується повернути Банку суму Основного боргу в повному обсязі (або в розмірі, вказаній у 

вимозі), сплатити плату (проценти, комісії), повністю виконати інші зобов'язання за Договором, в тому числі сплатити пені, штрафи, 

проценти за порушення грошового зобов’язання, якщо такі були нараховані згідно з Договором, в дату, зазначену у вимозі Банку.  

2.5.3. Інші права та обов’язки Сторін визначаються Загальним умовами. 

3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ 

3.1.  Грошові зобов’язання Клієнта за Договором забезпечуються всім належним Клієнту майном та коштами, на які може бути 

звернено стягнення в порядку, встановленому чинним законодавством України. 

(наступні пункти 3.2 – 3.4 зазначаються, якщо Кредит забезпечується заставою, іпотекою та/або порукою) 

3.2. Грошові зобов’язання Клієнта за Договором забезпечуються Угодами про забезпечення, які укладені в забезпечення 

грошових зобов’язань Клієнта, що виникають на підставі цього Індивідуального договору, та в яких є посилання на цей 

Індивідуальний договір. (Вимоги до забезпечення майна викладені в паспорті продукту, якщо інше не передбачено рішенням 

Комітету) 

(наступні пункти зазначаються, якщо у якості забезпечення передбачена застава майна або іпотека) 

3.3. Коефіцієнт покриття встановлюється на рівні 120% (або) 180% від Загальної суми Кредиту, зменшеної на 

________зазначити суму беззаставної частини Кредитного ліміту (_____________________) ____ ___. 

3.4. Клієнт зобов’язаний забезпечити дотримання Коефіцієнту покриття та виконувати свої зобов’язання щодо страхування 

предмету забезпечення в порядку, визначеному Загальними умовами. 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

4.1. Якщо Клієнт порушив встановлені Договором строки щодо сплати нарахованих процентів за користування 

Кредитом/Траншем, Банк має право вимагати, а Клієнт зобов’язаний сплатити пеню в розмірі подвійної облікової ставки 

Національного банку України, що діяла у період такого прострочення, від суми простроченої заборгованості за процентами за 

користування Кредитом/Траншем, наданого в національній валюті, та в розмірі 5 % річних від суми простроченої заборгованості за 

процентами за користування Кредитом/Траншем, наданим в іноземній валюті. Пеня розраховується за кожен день прострочення, 

включаючи день погашення заборгованості, за методом «факт/факт». 

4.2. За нецільове використання Кредиту/Траншу Банк має право вимагати, а Клієнт зобов`язується сплатити штраф в розмірі 25% 

від  Загальної суми Кредиту. Штраф сплачується у строк/термін та на рахунок, зазначений у відповідній вимозі Банку.  

4.3. В інших випадках Сторони несуть відповідальність відповідно до Загальних умов та законодавства України. 

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ІНШІ УМОВИ 

5.1. Цей Індивідуальний договір набуває чинності з дати його підписання  обома Сторонами та скріплення печатками (у разі якщо 

вони використовуються Сторонами)  і діє до повного та належного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором. 

5.2. Цей Індивідуальний договір складений у двох оригінальних примірниках (перший оригінал примірника – Банку, другий оригінал 

примірника – Клієнту), кожний з яких має однакову юридичну силу.  

5.3. Додатки до цього Індивідуального договору є невід’ємною частиною Договору. 

5.4. Зміна умов Договору, що містяться у цьому Індивідуальному договорі, здійснюється шляхом укладення Сторонами відповідної 

додаткової угоди або у порядку, передбаченому законодавством України, інші зміни до умов Договору здійснюються в порядку, 

встановленому в Загальних умовах. 

5.5. Якщо будь-яке положення Індивідуального договору або Загальних умов буде визнано недійсним, інші положення 

Індивідуального договору та Загальних умов вважаються дійсними. 

5.6. Клієнт доручає Банку здійснювати договірне списання у порядку, визначеному Загальними умовами, з будь-яких рахунків 

Клієнта, відкритих у Банку, з метою погашення строкової та простроченої заборгованості, що виникла на підставі цього 

Індивідуального договору, а також простроченої заборгованості Клієнта за будь-якими іншими договорами між Банком та Клієнтом.  

5.5. Клієнт надає Банку згоду на збір (в тому числі шляхом доступу Банку до інформації), збереження, використання і поширення 

інформації про себе, включаючи персональні дані представників та посадових осіб Клієнта, якщо Клієнт є юридичної особою, та 

банківську таємницю Клієнта, в порядку, зазначеному в Загальних умовах. 

5.6. Клієнт підтверджує, що:  

5.6.1. до підписання цього Індивідуального договору Клієнт отримав усю інформацію стосовно Банківських послуг в обсязі та у 

порядку, що передбачені частиною другою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг»; 

5.6.2. він отримав свій примірник цього Індивідуального договору. 

6.  РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:  

БАНК  КЛІЄНТ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» 

Місцезнаходження: 01033, Україна, м. Київ,  

вул. Жилянська, 32, 

Поштова адреса (адреса для листування): 01033, Україна,  

м. Київ, вул. Жилянська, 32, 

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДР: 14352406,  

Індивідуальний податковий номер: 143524004022,  

к/р № UA713000010000032007102101026 

Національний Банк України,  

 Найменування Клієнта _________ (скорочене 

найменування Клієнта) 

Місцезнаходження ____________ 

Поштова адреса (адреса для листування): ____ 

П/р № ___________, відкритий в ______________ 

(зазначити відділення Банку), код Банку _________ 

(зазначити код Банку, в якому відкрито поточний 

рахунок) 

Ідентифікаційний код юридичної особи ______________ 
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Банк:_________________  Клієнт: _______________ 

код банку 300001 

тел. 0 800 507 700 

 

 

____________________ Ініціали, Прізвище 

Підпис, м. п. 

 

          

Номер телефону ______________ 

Адреса електронної пошти ________________ 

 

 

 

____________________ Ініціали, Прізвище 

         Підпис, м. п. (у разі використання) 
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Банк:_________________  Клієнт: _______________ 

Додаток № 1 

до Кредитного договору №___ від ___ року 

ФОРМА ДОКУМЕНТУ 

 

----- ПОЧАТОК ФОРМИ----- 

  

Дата заповнення Клієнт ________________________________________________________ 

ідентифікаційний код або РНКОПП/ІПН 

________________________________________________________________ 

Заяви про надання Траншу Місцезнаходження 

клієнта_____________________________________________________ 

__.___.20_ поточний рахунок  № __________________   в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» 

код банку 305749 

 

ЗАЯВА ПРО НАДАННЯ ТРАНШУ 

 

Просимо надати Транш за Індивідуальним договором 

№  від   

 

в сумі   

 

на строк з __.__.20__ р. по __.__.20__ р.  

 

на наступні цілі  

 

 

Клієнт підтверджує: 

- всі свої зобов’язання за Договором та зобов’язується їх виконувати,  

- що всі надані Банку документи, заяви та гарантії, зазначені в Договорі, є повними, дійсними, автентичними та 

достовірними,  

- що всі  установчі документи Клієнта  надані Банку в останній редакції,  

- що цю Заяву про надання Траншу з боку Клієнта підписано належним чином уповноваженою особою, якщо Заяву 

підписує представник Клієнта. 

  З боку Клієнта: 

  

   ПІБ 

  м.п. 

(у разі використання) 
 

  

Гол. бухгалтер 

(за 

необхідності) 

  

ПІБ 

  

----КІНЕЦЬ ФОРМИ---- 

 

БАНК  КЛІЄНТ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» 

 

 

____________________ Ініціали, Прізвище 

Підпис, м. п. 

 _________ (скорочене найменування або ПІБ Клієнта) 

 

 

____________________ Ініціали, Прізвище 

         Підпис, м. п. (у разі використання) 

 


