Кредитний договір №________
м. _____

___________20__ р.

БАНК: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», від імені якого діє ________________________, на підставі _______________, 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 кредитний договір, 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 Кредитний договір, підписанням якого Клієнт приєднується до кредитного договору в цілому. Цей Кредитний договір (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 І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ: (цей розділ виводиться на друк у разі оформлення продукту без програм страхування)
1.1. За цим Договором Банк зобов’язується надати Клієнту грошові кошти (кредит) у тимчасове платне користування на споживчі потреби, а Клієнт зобов’язується повернути наданий кредит, сплатити проценти за
користування кредитом та комісії, що передбачені цим Договором, а також здійснити всі інші платежі за кредитом у встановлених цим Договором розмірах і строках та виконати зобов’язання за цим Договором у
повному обсязі.
1.2. За цим Договором Банк надає Клієнту грошові кошти (далі – Кредит) на наступних умовах: Сума Кредиту _______; Строк кредитування ___________ місяців; Кінцева дата повернення Кредиту: ___.__.______
р.; Цільове призначення: на споживчі потреби; Щомісячна комісія: __________% від Суми Кредиту АБО з __ по __ - ____% від Суми Кредиту, з __ по __ - ____% від Суми Кредиту, з __ по __ - ____% від Суми
Кредиту, з __ по __ - ____% від Суми Кредиту (обрати необхідне залежно від виду продукту); Процентна ставка за користування Кредитом є фіксованою та нараховується у наступному розмірі: на строкову
заборгованість за Кредитом: __________% річних; на прострочену заборгованість за Кредитом:_______% річних; Комісія за надання Кредиту __________ грн сплачується шляхом договірного списання Банком з
Суми Кредиту. Умови, визначені в цьому пункті Договору, є істотними умовами кредитного договору.
1.3. Банк формує Графік платежів, який викладено в розділі 4 цього Договору, із зазначенням сум погашення основного боргу за Кредито м, сплати процентів за користування Кредитом, комісії за надання Кредиту,
Щомісячної комісії, вартості всіх супутніх послуг, реальної процентної ставки та ін.
1.4. Кредит надається шляхом зарахування Суми Кредиту (за вирахуванням суми комісії за надання Кредиту) на поточний рахунок Клієнта (2620)____________________, відкритий у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»,
далі – Рахунок. Датою видачі Кредиту вважається день зарахування суми Кредиту на Рахунок Клієнта. Якщо Сума Кредиту не зарахована на Рахунок протягом 7 (семи) операційних днів з дати укладання Договору,
цей Договір вважається не укладеним.
РОЗДІЛ І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ: (цей розділ виводиться на друк у разі оформлення продукту із програмами страхування без одноразової комісії)
1.1. За цим Договором Банк зобов’язується надати Клієнту грошові кошти (кредит) у тимчасове платне користування на споживчі потреби, а Клієнт зобов’язується повернути наданий кредит, сплатити проценти за
користування кредитом та комісії, що передбачені цим Договором, а також здійснити всі інші платежі за кредитом у встановлених цим Договором розмірах і строках та виконати свої зобов’язання за цим Договором
у повному обсязі.
1.2. За цим Договором Банк надає Клієнту грошові кошти (далі – Кредит) на наступних умовах: Сума Кредиту _______; Строк кредитування ___________ місяців; Кінцева дата повернення Кредиту: ___.__.______
р.; Цільове призначення: на споживчі потреби; Щомісячна комісія за обслуговування Кредиту: __________% від Суми Кредиту; АБО з __ по __ - ____% від Суми Кредиту, з __ по __ - ____% від Суми Кредиту, з __
по __ - ____% від Суми Кредиту, з __ по __ - ____% від Суми Кредиту (обрати необхідне залежно від виду продукту); Процентна ставка за користування Кредитом є фіксованою та нараховується у наступному
розмірі: на строкову заборгованість за Кредитом: __________% річних; на прострочену заборгованість за Кредитом:_______% річних. Умови, визначені в цьому пункті Договору, є істотними умовами кредитного
договору.
1.3. Банк формує Графік платежів, який викладено в розділі 4 цього Договору, із зазначенням сум погашення основного боргу за Кредитом, сплати процентів за користування Кредитом, Щомісячної комісії, вартості
всіх супутніх послуг, реальної процентної ставки та ін.
1.4. Кредит надається шляхом зарахування Суми Кредиту на поточний рахунок Клієнта (2620)____________________, відкритий у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», далі – Рахунок. Датою видачі Кредиту вважається
день зарахування суми Кредиту на Рахунок Клієнта. Якщо Сума Кредиту не зарахована на Рахунок протягом 7 (семи) операційних днів з дати укладання Договору, цей Договір вважається не укладеним.
1.5. Клієнт в порядку договірного списання на підставі ст. 1071 Цивільного кодексу України та ст. 26 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» доручає Банку в дату видачі Кредиту,
здійснити перерахування з Рахунку Клієнта на користь __________ страховика____________ суму страхового платежу у розмірі ________ грн за весь період страхування згідно з Договором страхування №_____від___
р.
РОЗДІЛ І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ: (цей розділ виводиться на друк у разі оформлення продукту із програмами страхування та одноразовою комісією)
1.1. За цим Договором Банк зобов’язується надати Клієнту грошові кошти (кредит) у тимчасове платне користування на споживчі потреби, а Клієнт зобов’язується повернути наданий кредит, сплатити проценти за
користування кредитом та комісії, що передбачені цим Договором, а також здійснити всі інші платежі за кредитом у встановлених цим Договором розмірах і строках та виконати свої зобов’язання за цим Договором
у повному обсязі.
1.2. За цим Договором Банк зобов’язується надати Клієнту грошові кошти (далі – Кредит) на наступних умовах: Сума Кредиту _______; Строк кредитування ___________ місяців; Кінцева дата повернення Кредиту:
___.__.______ р.; Цільове призначення: на споживчі потреби; Щомісячна комісія за обслуговування Кредиту: ____% від Суми Кредиту; АБО з __ по __ - ____% від Суми Кредиту, з __ по __ - ____% від Суми
Кредиту, з __ по __ - ____% від Суми Кредиту, з __ по __ - ____% від Суми Кредиту (обрати необхідне залежно від виду продукту); Процентна ставка за користування Кредитом є фіксованою та нараховується у
наступному розмірі: на строкову заборгованість за Кредитом: _______% річних; на прострочену заборгованість за Кредитом:_______% річних; Комісія за надання Кредиту __________ грн сплачується шляхом
договірного списання Банком з Суми Кредиту. Умови, визначені в цьому пункті Договору, є істотними умовами кредитного договору.
1.3. Банк формує Графік платежів, який викладено в розділі 4 цього Договору, із зазначенням сум погашення основного боргу за Кредитом, сплати процентів за користування Кредитом, Щомісячної комісії, вартості
всіх супутніх послуг, реальної процентної ставки та ін.
1.4. Кредит надається шляхом зарахування Суми Кредиту (за вирахуванням суми комісії за надання Кредиту) на поточний рахунок Клієнта (2620)____________________, відкритий у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»,
далі – Рахунок. Датою видачі Кредиту вважається день зарахування суми Кредиту на Рахунок Клієнта. Якщо Сума Кредиту не зарахована на Рахунок протягом 7 (семи) операційних днів з дати укладання Договору,
цей Договір вважається не укладеним.
1.5. Клієнт в порядку договірного списання на підставі ст. 1071 Цивільного кодексу України та ст. 26 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» доручає Банку в дату видачі Кредиту
здійснити перерахування з Рахунку Клієнта на користь __________ страховика____________ суму страхового платежу у розмірі ________ грн за весь період страхування згідно з Договором страхування №_____від___
р. та доручає Банку списати з Суми Кредиту комісію за надання Кредиту відповідно до п. 1.2 Договору.
РОЗДІЛ 2. ПОРЯДОК ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА ДОГОВОРОМ
2.1. Платежі з погашення заборгованості за Кредитом, сплати процентів за користування Кредитом та Щомісячної комісії за обслуговування Кредиту здійснюються у вигляді щомісячних ануїтетних (рівномірних)
платежів, далі – Обов’язковий платіж.
2.2. Дата погашення та розмір Обов’язкового платежу визначені в Графіку платежів, який викладений в розділі 4 цього Договору, далі – Графік платежів. Погашення заборгованості за цим Договором Клієнт здійснює
шляхом зарахування коштів у сумі Обов’язкового платежу на наступні рахунки:
Рахунок для внесення Обов’язкових платежів: (2620)____________________ у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», код Банку 305749, Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП
Клієнта)_____, призначення платежу: Поповнення поточного рахунку (2620)____________________ ПІБ.
Рахунок для дострокового погашення заборгованості за цим Договором: (2909) (клієнта)___________ в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», код Банку 305749, РНОКПП ______ (Клієнта), призначення
платежу: Погашення заборгованості за кредитним договором від _._.____ №____, РНОКПП (Клієнта), ПІБ.
Банк списує кошти з Рахунку Клієнта для погашення заборгованості за Обов’язковим платежем у порядку договірного списання, відповідно до умов УДБО, в дату платежу, що визначена в Графіку платежів. Для
забезпечення своєчасного погашення заборгованості за Обов’язковим платежем Клієнт зобов’язаний забезпечити надходження коштів в сумі Обов’язкового платежу на відповідний рахунок не пізніше 21:00 години
(за київським часом) дати платежу, що визначена в Графіку платежу.
РОЗДІЛ 3. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ (цей розділ виводиться на друк у разі оформлення всіх договорів, за виключенням технології TOP UP)
3.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором.
3.2. Зміни та доповнення до істотних умов цього Договору вносяться Сторонами у письмовій формі шляхом укладання додаткових договорів до цього Договору.
Сторони погодили, що істотними умовами кредитного договору є лише ті з них, які прямо визначені в цьому Договорі як істотні. Усі інші умови, погоджені Сторонами, не є істотними.
Банк зобов’язаній надіслати Клієнту пропозицію про зміну істотних умов цього Договору у строк не пізніше ніж за 7 календарних дні до запланованої дати укладання 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.
3.3. Укладаючи з Банком цей Договір, Клієнт приймає на себе всі обов’язки та набуває всіх прав, передбачених УДБО.
3.4. Цей Договір укладений в 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, один для Клієнта, інший для Банку.
3.5. 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.
3.6. Підписанням цього Договору Клієнт підтверджує, що:
3.6.1. Банк у письмовій формі надав Клієнту всю передбачену чинним законодавством України інформацію про умови кредитування;
3.6.2. Банк надав Клієнту для ознайомлення в письмовій формі Паспорт споживчого кредиту;
3.6.3. 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.
6.6.4. до підписання цього Договору Клієнт отримав усю інформацію стосовно банківської послуги, що надається за цим Договором, в обсязі та у порядку, що передбачені частиною другою статті 12 Закону України
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
3.7. Інші умови кредитного договору, не визначенні в цьому Договорі, викладені в УДБО та є обов’язковими для Сторін.
РОЗДІЛ 3. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ (цей розділ виводиться на друк у разі оформлення договору в рамках технології TOP UP)
3.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором.
3.2. Зміни та доповнення до істотних умов цього Договору вносяться Сторонами у письмовій формі шляхом укладання додаткових договорів до цього Договору. Сторони погодили, що істотними умовами кредитного
договору є лише ті з них, які прямо визначені в цьому Договорі як істотні. Усі інші умови, погоджені Сторонами, не є істотними.
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.
3.3. Укладаючи з Банком цей Договір, Клієнт приймає на себе всі обов’язки та набуває всіх прав, передбачених УДБО.
3.4. Цей Договір укладений в 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, один для Клієнта, інший для Банку.
Банк:

Дата:

Клієнт:

Загальна вартість кредиту, грн

Реальна річна процентна ставка,
%

інші послуги
третіх осіб

послуги
страховика

послуги
оцінувача

послуги
нотаріуса

інша плата за
послуги
кредитного
посередника

комісійний збір

інші послуги
Банку

комісія за
надання кредиту

розрахунковокасове
обслуговування

за
обслуговування
кредитної
заборгованості

проценти за користування
кредитом

сума кредиту за договором

Чиста сума кредиту/
Сума платежу за розра-хунковий
період, грн

3.5. 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.
3.6. Підписанням цього Договору Клієнт підтверджує, що:
3.6.1. Банк у письмовій формі надав Клієнту всю передбачену чинним законодавством України інформацію про умови кредитування;
3.6.2. Банк надав Клієнту для ознайомлення в письмовій формі Паспорт споживчого кредиту;
3.6.3. 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.
3.6.4. До підписання цього Договору Клієнт отримав усю інформацію стосовно банківської послуги, що надається за цим Договором, в обсязі та у порядку, що передбачені частиною другою статті 12 Закону України
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
3.7. Підписанням цього Договору Клієнт доручає Банку здійснити договірне списання грошей зі свого рахунку № _____ на користь Банку з урахуванням вимог чинного законодавства України, умов УДБО та цього
Договору.
3.7.1. Банк має здійснити таке договірне списання в момент зарахування Суми Кредиту за цим Договором на Рахунок Клієнта у сумі заборгованості Клієнта перед Банком згідно з кредитним договором №
____________ від _____ в рахунок повного дострокового погашення такої заборгованості.
3.7.2. Банк здійснює договірне списання коштів з Рахунку на підставі цього Договору за меморіальним ордером, оформленим Банком.
3.8. Інші умови кредитного договору, не визначенні в цьому Договорі, викладені в УДБО та є обов’язковими для Сторін.
РОЗДІЛ 4. ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ /РОЗРАХУНОК ЗАГАЛЬНОЇ ВАРТОСТІ КРЕДИТУ ДЛЯ КЛІЄНТА ТА РЕАЛЬНОЇ РІЧНОЇ ПРОЦЕНТНОЇ СТАВКИ ЗА ЦИМ ДОГОВОРОМ
Графік платежів / Розрахунок загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит
№
Дата
Кількість
Види платежів за кредитом
з/п
видачі
днів у
платежі за додаткові та супутні послуги
кредиту/
розрахун
банку
кредитного
третіх осіб
Дата
-ковому
посередника (за
платежу
періоді
наявності)

1
2
…
n
Усь
ого
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 дії Договору:
5.2.1 Договір припиняється при закінченні його строку дії, як він визначений в п. 5.1 цього розділу Договору.
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, визначених чинним законодавством України.
РОЗДІЛ 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСЬ СТОРІН ТА УМОВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
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.
РОЗДІЛ 7. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
6.1.
6.2.

БАНК

КЛІЄНТ

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:

