Умови використання даного документа:

Підписується клієнтом в разі укладання кредитного договору в межах лінійки продукту «Кредит готівкою». Містить модульні, що використовуються
залежно від обраного клієнтом продукту. З боку Банку використовується відбиток печатки та підпис уповноваженої особи Банку, які наносяться
типографським способом в межах наданих повноважень.

Кредитний договір №________
м. _____

_________20__ р.

БАНК: Акціонерне товариство «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», від імені якого діє ________________________,
на підставі _______________, з однієї сторони, та
ПІБ
Дата
00.00.0000 Громадянин:
КЛІЄНТ:
народження:
Основний номер
+38 (000) 0000000 Додатковий
+38 (000) 0000000
Резидент:
Так/ні
телефону:
номер телефону:
Промо-код
з іншої сторони, що далі за текстом разом іменуються «Сторони», уклали 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 Банком та розміщений на Офіційному
сайті Банку www.creditdnepr.com.ua (далі – УДБО) та індивідуальної частини, якою є цей Кредитний договір.
УДБО є невід’ємною частиною цього Кредитного договору та разом вони складають єдиний Договір (надалі –
Договір).
Терміни, що використовуються в цьому Кредитному договорі, вживаються в значеннях, наведених в УДБО, до
якого Клієнт приєднався шляхом підписання Заяви-згоди № ___ від _______ р. та цього Кредитного договору.
Умови, які не визначені в цьому Кредитному договорі, зазначені в УДБО.
РОЗДІЛ 1. ПРЕДМЕТ ТА ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ (цей розділ виводиться на друк у разі
оформлення продукту без програм страхування)
1.1. Банк зобов’язується надати Клієнту грошові кошти (далі – Кредит) у тимчасове платне користування, а Клієнт
зобов’язується повернути наданий Кредит, сплатити плату за Кредит (проценти та комісії), а також належним
чином виконати інші зобов’язання у порядку, встановленому Договором.
1.2. Кредит надається на наступних умовах: Сума Кредиту _______; Строк кредитування ___________ місяців;
Кінцева дата повернення Кредиту: ___.__.______ р.; Цільове призначення: на споживчі потреби; Процентна ставка
за користування Кредитом є фіксованою та нараховується на строкову заборгованість за Кредитом у розмірі:
__________% річних; Комісія за надання Кредиту __________ грн.; Щомісячна комісія за обслуговування
кредитної заборгованості: __________% 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).
У разі не повернення Суми Кредиту в терміни, встановлені Договором (в дати, передбачені Графіком платежів, в
Кінцеву дату повернення Кредиту, або іншу дату, визначену Банком у письмовій вимозі у випадку порушення
Клієнтом умов Договору), Клієнт зобов’язаний сплатити Банку проценти за порушення грошового зобов’язання
(згідно з ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України) в розмірі ___(___________) процентів річних від простроченої
заборгованості за Кредитом за кожен день прострочення, включаючи день погашення простроченої заборгованості
на рахунок ________________.
Умови, визначені в цьому пункті, є Істотними умовами Договору.
1.3. 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. Якщо Сума Кредиту не зарахована на Рахунок протягом
7 (семи) робочих днів з дати підписання цього Кредитного договору, Договір вважається неукладеним.
1.4. Забезпечення за Договором не надається.
РОЗДІЛ 1. ПРЕДМЕТ ТА ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ (цей розділ виводиться на друк у разі
оформлення продукту із програмами страхування без одноразової комісії)
1.1.
Банк зобов’язується надати Клієнту грошові кошти (далі – Кредит) у тимчасове платне користування, а
Клієнт зобов’язується повернути наданий Кредит, сплатити плату за Кредит (проценти та комісії), а також
належним чином виконати інші зобов’язання у порядку, встановленому Договором.
1.2.
Кредит надається на наступних умовах: Сума Кредиту _______; Строк кредитування ___________ місяців;
Кінцева дата повернення Кредиту: ___.__.______ р.; Цільове призначення: на споживчі потреби; Процентна ставка
за користування Кредитом є фіксованою та нараховується на строкову заборгованість розмірі: __________%
річних; 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).
У разі не повернення Суми Кредиту в терміни, встановлені Договором (в дати, передбачені Графіком платежів, в
Кінцеву дату повернення Кредиту, або іншу дату, визначену Банком у письмовій вимозі у випадку порушення
Клієнтом умов Договору), Клієнт зобов’язаний сплатити Банку проценти за порушення грошового зобов’язання
(згідно з ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України) в розмірі ___(___________) процентів річних від простроченої
Підпис Банку

Підпис Клієнта _________________

заборгованості за Кредитом за кожен день прострочення, включаючи день погашення простроченої заборгованості
на рахунок ________________. Умови, визначені в цьому пункті, є Істотними умовами Договору.
1.3.
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. Якщо Сума Кредиту не зарахована на Рахунок протягом
7 (семи) робочих днів з дати підписання цього Кредитного договору, Договір вважається неукладеним.
1.4.
Забезпечення за Договором не надається.
РОЗДІЛ 2. СУПРОВІДНІ ПОСЛУГИ (цей розділ виводиться на друк у разі оформлення продукту без
програмами страхування та одноразовою комісією)
2.1. Супровідними послугами, що придбаваються у зв’язку із Договором є послуги з розрахунково-касового
обслуговування, в тому числі ті, що надаються під час погашення заборгованості за Договором. Вартість таких
послуг визначається згідно з Тарифами, опублікованими на Офіційному сайті Банку.
Інформування Клієнта про зміну Тарифів здійснюється шляхом розміщення інформації на Офіційному сайті Банку
або іншими каналами, передбаченими УДБО. Про зміну Тарифів Банк інформує Клієнта, не пізніше, ніж за 5
банківських днів до дати набуття чинності таких змін. У разі змін Тарифів на обслуговування Платіжної картки
Банк повідомляє Клієнта за 30 календарних днів до дати набуття чинності таких змін.
РОЗДІЛ 2. СУПРОВІДНІ ПОСЛУГИ (цей розділ виводиться на друк у разі оформлення продукту із
програмами страхування та одноразовою комісією)
2.1. Супровідними послугами, що придбаваються у зв’язку із Договором є:
- послуги з розрахунково-касового обслуговування, в тому числі ті, що надаються під час погашення заборгованості
за Договором. Вартість таких послуг визначається згідно з Тарифами, опублікованими на Офіційному сайті Банку.
Інформування Клієнта про зміну Тарифів здійснюється шляхом розміщення інформації на Офіційному сайті Банку
або іншими каналами, передбаченими УДБО. Про зміну Тарифів Банк інформує Клієнта, не пізніше, ніж за 5
банківських днів до дати набуття чинності таких змін. У разі змін Тарифів на обслуговування Платіжної картки
Банк повідомляє Клієнта за 30 календарних днів до дати набуття чинності таких змін.
- послуги страхування, що надаються Клієнту на підставі окремого договору, що укладається між страховиком та
Клієнтом. Розмір плати за ці послуги визначається окремим договором та для інформації наведена у Паспорті
споживчого кредиту, що є Додатком до цього Кредитного договору.
Клієнт доручає Банку в дату надання Кредиту здійснити договірне списання коштів з Рахунку Клієнта: в сумі
страхового платежу, а саме ________ гривень на користь __________ страховика____________ згідно з договором
страхування №_____від___ р.
РОЗДІЛ 3. ПОРЯДОК ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА ДОГОВОРОМ
3.1.
Платежі щодо погашення заборгованості за Кредитом, сплати процентів та Щомісячної комісії за
обслуговування Кредиту здійснюються у вигляді щомісячних ануїтетних (рівномірних) платежів, далі –
Обов’язковий платіж. Дати погашення та розмір Обов’язкового платежу визначені в розділі 4 цього Кредитного
договору.
3.2.
Погашення заборгованості за Договором здійснюється шляхом договірного списання Банком коштів з
Рахунку. Для цього Клієнт зобов’язаний сформувати достатню суму коштів для сплати Обов’язкового платежу на
Рахунку не пізніше 18:00 години (за київським часом) дати платежу, що визначена в Графіку платежів. Для
поповнення Рахунку використовуються наступні реквізити: Рахунок: (2620)____________________ у АТ «БАНК
КРЕДИТ ДНІПРО», код Банку 305749, Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП
Клієнта)_____, призначення платежу: Поповнення поточного рахунку (2620)____________________ ПІБ.
3.3.
Клієнт доручає Банку здійснювати договірне списання коштів із зазначеного Рахунку для погашення
заборгованості за Договором у порядку договірного списання відповідно до умов УДБО, в дату платежу, що
визначена у Графіку платежів.
3.4.
Для здійснення дострокового погашення заборгованості за Договором Клієнт здійснює платіж за
наступними реквізитами: рахунок: (2909) (клієнта)___________ в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», код Банку
305749, РНОКПП ______ (Клієнта), призначення платежу: Погашення заборгованості за кредитним
договором від _._.____ №____, РНОКПП (Клієнта), ПІБ.
РОЗДІЛ 4. ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ/РОЗРАХУНОК ОРІЄНТОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ВАРТОСТІ КРЕДИТУ ТА
ОРІЄНТОВНОЇ РЕАЛЬНОЇ РІЧНОЇ ПРОЦЕНТНОЇ СТАВКИ
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* Послуги страховика сплачуються за рахунок кредитних коштів та включені у суму кредиту за договором
РОЗДІЛ 5. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ (цей розділ виводиться на друк у разі оформлення всіх договорів, за
виключенням технології TOP UP)
5.1.
Відповідно до чинного законодавства України Клієнт має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних
днів з дня підписання цього Кредитного договору відмовитись від Договору. Така відмова оформляється
письмовим повідомленням Клієнта (за формою, встановленою Банком), яке Клієнт подає особисто у відділенні
Банку/ через кредитного посередника. Якщо Клієнт подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене
нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій.
Протягом 7 календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору Клієнт
зобов’язаний повернути Банку грошові кошти, отримані ним за Договором та сплатити проценти за користування
Кредитом за період із дня отримання Кредиту до дати повернення Банку кредитних коштів за ставкою,
встановленою цим Кредитним договором.
5.2.
Клієнт доручає Банку здійснювати договірне списання у порядку, визначеному УДБО, з будь-яких
рахунків Клієнта, відкритих у Банку, з метою погашення строкової та простроченої заборгованості Клієнта перед
Банком за цим Кредитним договором, а також простроченої заборгованості Клієнта за будь-якими іншими
договорами між Банком та Клієнтом.
5.3.
Клієнт надає Банку згоду на збір (в тому числі шляхом доступу Банку до інформації), збереження,
використання і поширення інформації про себе, включаючи персональні дані та банківську таємницю Клієнта,
третім особам, а також бюро кредитних історій, зазначених в УДБО, та до Кредитного реєстру Національного
банку України. Збір, збереження, використання і поширення зазначеної інформації здійснюється у порядку,
визначеному УДБО, з дотриманням вимог чинного законодавства України.
5.4.
Клієнт підтверджує, що:
- він самостійно ознайомився з інформацією на Офіційному сайті Банку, необхідною для отримання споживчого
кредиту, він усвідомлено прийняв рішення щодо укладення цього Кредитного договору,
- Банк надав йому у письмовій формі актуальний на дату укладення цього Кредитного договору Паспорт
споживчого кредиту та всю передбачену чинним законодавством України інформацію про умови кредитування, в
тому числі для порівняння різних пропозицій Банку з метою прийняття Клієнтом обґрунтованого рішення про
укладення цього Кредитного договору, а також що Банк не обмежував його у часі для ознайомлення із зазначеною
інформацією та для прийняття рішення,
- він ознайомлений та згодний з умовами УДБО та погоджується з тим, що Договір з боку Банку укладається
шляхом нанесення на нього типографськими засобами відбитку печатки Банку та підпису уповноваженої особи

Підпис Банку

Підпис Клієнта _________________

Банку. Зміст статей 6, 627 та 207 Цивільного кодексу України Клієнту роз’яснено, із зразками печатки та підпису
уповноваженої особи Банку Клієнт ознайомлений та надає згоду щодо такої письмової форми Договору.
5.5.
Цей Кредитний договір укладений в 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, один – для
Клієнта, інший – для Банку.
5.6.
Умови Договору, не зазначені в цьому Кредитному договорі, викладені в УДБО та є обов’язковими для
Сторін.
5.7.
Договір набуває чинності з моменту підписання Сторонами цього Кредитного договору та діє до повного
виконання Сторонами зобов’язань за Договором.
5.8.
Зміни та доповнення в Договір вносяться:
5.8.1. щодо Істотних умов Договору – шляхом укладання Сторонами додаткових договорів до цього Кредитного
договору. Істотними умовами Договору є ті з них, які прямо визначені в цьому Кредитному договорі як істотні.
5.8.2. щодо інших умов Договору, в тому числі УДБО, – шляхом внесення змін до Договору у порядку,
передбаченому УДБО.
5.9.
З питань захисту прав споживачів фінансових послуг Клієнт може звернутись до Управління захисту прав
споживачів Національного банку України за контактами, вказаними на сайті Національного банку України
https://bank.gov.ua/ в розділі «Захист прав споживачів».
5.10. З питань виконання Сторонами умов Договору Клієнт може звернутись безпосередньо до Банку за
контактами, вказаними в реквізитах Банку (поштова адреса, тел. Контакт-центру).
5.11. Клієнт дає згоду на можливу заміну кредитора і відступлення права вимоги за цим Договором. Банк
зобов’язаний письмово повідомити Клієнта про заміну Кредитора в зобов’язанні протягом 10 робочих днів.
5.12. Банк має право залучати колекторську компанію для врегулювання простроченої заборгованості за
Договором з дотриманням вимог чинного законодавства України.
5.13. Банк/новий кредитор (якщо права вимоги за цим Договором буде відступлені третій особі/ колекторська
компанія (якщо така залучена для врегулювання простроченої заборгованості за Договором) мають право
звертатися до третіх осіб у порядку, визначеному чинним законодавством України, з метою інформування про
необхідність виконання Клієнтом зобов’язань за Договором.
5.14. Клієнт надає згоду на повідомлення Банком/новим кредитором (якщо права вимоги за Договором буде
відступлені третій особі)/колекторською компанією (якщо така залучена для врегулювання простроченої
заборгованості за Договором) інформації про укладення Клієнтом цього Кредитного договору, його умови, стан
виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір представникам, спадкоємцям, поручителям,
майновим поручителям Клієнта, третім особам, які надали згоду на взаємодію за цим Кредитним договором, а
також близьким особам Клієнта – у випадках передачі інформації про прострочену заборгованість за цим
Кредитним договором. У всіх інших випадках передача зазначеної інформації забороняється.
5.15. Банк, а у разі залучення новий кредитор або колекторська компанія зобов’язані фіксувати кожну
безпосередню взаємодію з питань врегулювання простроченої заборгованості (у разі виникнення) з Клієнтом, його
близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, які
надали згоду на таку взаємодію, за допомогою відео- та/або звукозаписувального технічного засобу, та
попереджати зазначених осіб про таке фіксування.
РОЗДІЛ 5. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ (цей розділ виводиться на друк у разі оформлення договору в рамках
технології TOP UP)
5.1. Відповідно до чинного законодавства України Клієнт має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних
днів з дня підписання цього Кредитного договору відмовитись від Договору. Така відмова оформляється
письмовим повідомленням Клієнта (за формою, встановленою Банком), яке Клієнт подає особисто у відділенні
Банку/ через кредитного посередника. Якщо Клієнт подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене
нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій.
Протягом 7 календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору Клієнт
зобов’язаний повернути Банку грошові кошти, отримані ним за Договором та сплатити проценти за користування
Кредитом за період із дня отримання Кредиту до дати повернення Банку кредитних коштів за ставкою,
встановленою цим Кредитним договором.
5.2. Клієнт доручає Банку здійснювати договірне списання у порядку, визначеному УДБО:
- з Рахунку Клієнта у сумі заборгованості Клієнта перед Банком за кредитним договором № ____________ від
_____ з метою повного дострокового погашення такої заборгованості. Договірне списання здійснюється в момент
зарахування Суми Кредиту на Рахунок Клієнта;
- з будь-яких рахунків Клієнта, відкритих у Банку, з метою погашення строкової та простроченої заборгованості
Клієнта перед Банком за цим Кредитним договором, а також простроченої заборгованості Клієнта за будь-якими
іншими договорами між Банком та Клієнтом.
5.3. Клієнт надає Банку згоду на збір (в тому числі шляхом доступу Банку до інформації), збереження,
використання і поширення інформації про себе, включаючи персональні дані та банківську таємницю Клієнта,
третім особам, а також бюро кредитних історій, зазначених в УДБО, та до Кредитного реєстру Національного

Підпис Банку

Підпис Клієнта _________________

банку України. Збір, збереження, використання і поширення зазначеної інформації здійснюється у порядку,
визначеному УДБО, з дотриманням вимог чинного законодавства України.
5.4. Клієнт підтверджує, що:
- він самостійно ознайомився з інформацією на Офіційному сайті Банку, необхідною для отримання споживчого
кредиту, він усвідомлено прийняв рішення щодо укладення цього Кредитного договору;
- Банк надав йому у письмовій формі актуальний на дату укладення цього Кредитного договору Паспорт
споживчого кредиту та всю передбачену чинним законодавством України інформацію про умови кредитування,
в тому числі для порівняння різних пропозицій Банку з метою прийняття Клієнтом обґрунтованого рішення про
укладення цього Кредитного договору, а також що Банк не обмежував його у часі для ознайомлення із зазначеною
інформацією та для прийняття рішення,
- він ознайомлений та згодний з умовами УДБО та погоджується з тим, що Договір з боку Банку укладається
шляхом нанесення на нього типографськими засобами відбитку печатки Банку та підпису уповноваженої особи
Банку. Зміст статей 6, 627 та 207 Цивільного кодексу України Клієнту роз’яснено, із зразками печатки та підпису
уповноваженої особи Банку Клієнт ознайомлений та надає згоду щодо такої письмової форми Договору.
5.5. Цей Кредитний договір укладений в 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, один – для
Клієнта, інший – для Банку.
5.6. Умови Договору, не зазначені в цьому Кредитному договорі, викладені в УДБО та є обов’язковими для
Сторін.
5.7. Договір набуває чинності з моменту підписання Сторонами цього Кредитного договору та діє до повного
виконання Сторонами зобов’язань за Договором.
5.8. Зміни та доповнення в Договір вносяться:
4.8.1. щодо Істотних умов Договору – шляхом укладання Сторонами додаткових договорів до цього Кредитного
договору. Істотними умовами Договору є ті з них, які прямо визначені в цьому Кредитному договорі як істотні.
5.8.2. щодо інших умов Договору, в тому числі УДБО, – шляхом внесення змін до Договору у порядку,
передбаченому УДБО.
5.9. З питань захисту прав споживачів фінансових послуг Клієнт може звернутись до Управління захисту прав
споживачів Національного банку України за контактами, вказаними на сайті Національного банку України
https://bank.gov.ua/ в розділі «Захист прав споживачів».
5.10. З питань виконання Сторонами умов Договору Клієнт може звернутись безпосередньо до Банку за
контактами, вказаними в реквізитах Банку (поштова адреса, тел. Контакт-центру).
5.11. Клієнт дає згоду на можливу заміну кредитора і відступлення права вимоги за цим Договором. Банк
зобов’язаний письмово повідомити Клієнта про заміну Кредитора в зобов’язанні протягом 10 робочих днів.
5.12. Банк має право залучати колекторську компанію для врегулювання простроченої заборгованості за
Договором з дотриманням вимог чинного законодавства України.
5.13. Банк/новий кредитор (якщо права вимоги за цим Договором буде відступлені третій особі/ колекторська
компанія (якщо така залучена для врегулювання простроченої заборгованості за Договором) мають право
звертатися до третіх осіб у порядку, визначеному чинним законодавством України, з метою інформування про
необхідність виконання Клієнтом зобов’язань за Договором.
5.14. Клієнт надає згоду на повідомлення Банком/новим кредитором (якщо права вимоги за Договором буде
відступлені третій особі)/колекторською компанією (якщо така залучена для врегулювання простроченої
заборгованості за Договором) інформації про укладення Клієнтом цього Кредитного договору, його умови, стан
виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір представникам, спадкоємцям, поручителям,
майновим поручителям Клієнта, третім особам, які надали згоду на взаємодію за цим Кредитним договором, а
також близьким особам Клієнта – у випадках передачі інформації про прострочену заборгованість за цим
Кредитним договором. У всіх інших випадках передача зазначеної інформації забороняється.
5.15. Банк, а у разі залучення новий кредитор або колекторська компанія зобов’язані фіксувати кожну
безпосередню взаємодію з питань врегулювання простроченої заборгованості (у разі виникнення) з Клієнтом, його
близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, які
надали згоду на таку взаємодію, за допомогою відео- та/або звукозаписувального технічного засобу, та
попереджати зазначених осіб про таке фіксування.
РОЗДІЛ 5. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ (цей розділ виводиться на друк у разі оформлення договору в рамках
технології Консолідація кредитів в інших банках (наш кредит+до 3 інших))
5.1.
Відповідно до чинного законодавства України Клієнт має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних
днів з дня підписання цього Кредитного договору відмовитись від Договору. Така відмова оформляється
письмовим повідомленням Клієнта (за формою, встановленою Банком), яке Клієнт подає особисто у відділенні
Банку/ через кредитного посередника. Якщо Клієнт подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене
нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій.
Протягом 7 календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору Клієнт
зобов’язаний повернути Банку грошові кошти, отримані ним за Договором та сплатити проценти за користування
Кредитом за період із дня отримання Кредиту до дати повернення Банку кредитних коштів за ставкою,
Підпис Банку

Підпис Клієнта _________________

встановленою цим Кредитним договором.
5.2.
Клієнт доручає Банку здійснити договірне списання з Рахунку Клієнта у сумі заборгованості Клієнта перед
Банком за кредитним договором № ____________ від _____ з метою повного дострокового погашення такої
заборгованості, а також у сумі кредитної заборгованості Клієнта в інших банках відповідно до наступних
реквізитів:
Назва банка (отримувач) : _____
Код отримувача (ІПН/ЄДРПОУ): ___________ IBAN:________ __________
Сума:________________ Призначення платежу: _____________________________________
Назва банка (отримувач) : _____
Код отримувача (ІПН/ЄДРПОУ): ___________ IBAN:________ __________
Сума:________________ Призначення платежу: _____________________________________
Назва банка (отримувач) : _____
Код отримувача (ІПН/ЄДРПОУ): ___________ IBAN:________ __________
Сума:________________ Призначення платежу: _____________________________________.
У разі укладання цього Кредитного договору в післяопераційний час, Сума Кредиту, яка буде направлена на
погашення кредитів в інших банках, буде зарахована на Рахунок в найближчий операційний день. Договірне
списання здійснюється в момент зарахування Суми Кредиту на Рахунок Клієнта відповідно до умов УДБО.
5.3.
Клієнт доручає Банку здійснювати договірне списання у порядку, визначеному УДБО, з будь-яких
рахунків Клієнта, відкритих у Банку, з метою погашення строкової та простроченої заборгованості Клієнта перед
Банком за цим Кредитним договором, а також простроченої заборгованості Клієнта за будь-якими іншими
договорами між Банком та Клієнтом.
5.4.
Клієнт надає Банку згоду на збір (в тому числі шляхом доступу Банку до інформації), збереження,
використання і поширення інформації про себе, включаючи персональні дані та банківську таємницю Клієнта,
третім особам, а також бюро кредитних історій, зазначених в УДБО, та до Кредитного реєстру Національного
банку України. Збір, збереження, використання і поширення зазначеної інформації здійснюється у порядку,
визначеному УДБО, з дотриманням вимог чинного законодавства України.
5.5. Клієнт підтверджує, що:
він самостійно ознайомився з інформацією на Офіційному сайті Банку, необхідною для отримання
споживчого кредиту, він усвідомлено прийняв рішення щодо укладення цього Кредитного договору,
Банк надав йому у письмовій формі актуальний на дату укладення цього Кредитного договору Паспорт
споживчого кредиту та всю передбачену чинним законодавством України інформацію про умови кредитування, в
тому числі для порівняння різних пропозицій Банку з метою прийняття Клієнтом обґрунтованого рішення про
укладення цього Кредитного договору, а також що Банк не обмежував його у часі для ознайомлення із зазначеною
інформацією та для прийняття рішення,
він ознайомлений та згодний з умовами УДБО та погоджується з тим, що Договір з боку Банку укладається
шляхом нанесення на нього типографськими засобами відбитку печатки Банку та підпису уповноваженої особи
Банку. Зміст статей 6, 627 та 207 Цивільного кодексу України Клієнту роз’яснено, із зразками печатки та підпису
уповноваженої особи Банку Клієнт ознайомлений та надає згоду щодо такої письмової форми Договору.
5.6. Цей Кредитний договір укладений в 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, один – для
Клієнта, інший – для Банку.
5.7.
Умови Договору, не зазначені в цьому Кредитному договорі, викладені в УДБО та є обов’язковими для
Сторін.
5.8.
Договір набуває чинності з моменту підписання Сторонами цього кредитного договору та діє до повного
виконання Сторонами зобов’язань за Договором.
5.9.
Зміни та доповнення в Договір вносяться:
5.9.1. щодо Істотних умов Договору – шляхом укладання Сторонами додаткових договорів до цього Кредитного
договору. Істотними умовами Договору є ті з них, які прямо визначені в цьому Кредитному договорі як істотні.
5.9.2. щодо інших умов Договору, в тому числі УДБО, – шляхом внесення змін до Договору у порядку,
передбаченому УДБО.
5.10. З питань захисту прав споживачів фінансових послуг Клієнт може звернутись до Управління захисту прав
споживачів Національного банку України за контактами, вказаними на сайті Національного банку України
https://bank.gov.ua/ в розділі «Захист прав споживачів».
5.11. З питань виконання Сторонами умов Договору Клієнт може звернутись безпосередньо до Банку за
контактами, вказаними в реквізитах Банку (поштова адреса, тел. Контакт-центру).
5.12. Клієнт дає згоду на можливу заміну кредитора і відступлення права вимоги за цим Договором. Банк
зобов’язаний письмово повідомити Клієнта про заміну Кредитора в зобов’язанні протягом 10 робочих днів.
5.13. Банк має право залучати колекторську компанію для врегулювання простроченої заборгованості за
Договором з дотриманням вимог чинного законодавства України.
5.14. Банк/новий кредитор (якщо права вимоги за цим Договором буде відступлені третій особі/ колекторська
компанія (якщо така залучена для врегулювання простроченої заборгованості за Договором) мають право
звертатися до третіх осіб у порядку, визначеному чинним законодавством України, з метою інформування про
необхідність виконання Клієнтом зобов’язань за Договором.

Підпис Банку

Підпис Клієнта _________________

5.15. Клієнт надає згоду на повідомлення Банком/новим кредитором (якщо права вимоги за Договором буде
відступлені третій особі)/колекторською компанією (якщо така залучена для врегулювання простроченої
заборгованості за Договором) інформації про укладення Клієнтом цього Кредитного договору, його умови, стан
виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір представникам, спадкоємцям, поручителям,
майновим поручителям Клієнта, третім особам, які надали згоду на взаємодію за цим Кредитним договором, а
також близьким особам Клієнта – у випадках передачі інформації про прострочену заборгованість за цим і за цим
Кредитним договором. У всіх інших випадках передача зазначеної інформації забороняється.
5.16. Банк, а у разі залучення новий кредитор або колекторська компанія зобов’язані фіксувати кожну
безпосередню взаємодію з питань врегулювання простроченої заборгованості (у разі виникнення) з Клієнтом, його
близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, які
надали згоду на таку взаємодію, за допомогою відео- та/або звукозаписувального технічного засобу, та
попереджати зазначених осіб про таке фіксування.
РОЗДІЛ 5. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ (цей розділ виводиться на друк у разі оформлення договору в рамках
технології Консолідації кредитів (до 4 кредитів в інших банках))

Підпис Банку

Підпис Клієнта _________________

5.1.
Відповідно до чинного законодавства України Клієнт має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних
днів з дня підписання цього Кредитного договору відмовитись від Договору. Така відмова оформляється
письмовим повідомленням Клієнта (за формою, встановленою Банком), яке Клієнт подає особисто у відділенні
Банку/ через кредитного посередника. Якщо Клієнт подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене
нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій.
Протягом 7 календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору Клієнт
зобов’язаний повернути Банку грошові кошти, отримані ним за Договором та сплатити проценти за користування
Кредитом за період із дня отримання Кредиту до дати повернення Банку кредитних коштів за ставкою,
встановленою цим Кредитним договором.
5.2.
Клієнт доручає Банку здійснити договірне списання з Рахунку Клієнта у сумі заборгованості Клієнта перед
Банком за кредитним договором № ____________ від _____ з метою повного дострокового погашення такої
заборгованості, а також у сумі кредитної заборгованості Клієнта в інших банках відповідно до наступних
реквізитів:
Назва банка (отримувач) : _____
Код отримувача (ІПН/ЄДРПОУ): ___________ IBAN:________ __________
Сума:________________ Призначення платежу: _____________________________________
Назва банка (отримувач) : _____
Код отримувача (ІПН/ЄДРПОУ): ___________ IBAN:________ __________
Сума:________________ Призначення платежу: _____________________________________
Назва банка (отримувач) : _____
Код отримувача (ІПН/ЄДРПОУ): ___________ IBAN:________ __________
Сума:________________ Призначення платежу: _____________________________________.
У разі укладання цього Кредитного договору в післяопераційний час, Сума Кредиту, яка буде направлена на
погашення кредитів в інших банках, буде зарахована на Рахунок в найближчий операційний день. Договірне
списання здійснюється в момент зарахування Суми Кредиту на Рахунок Клієнта відповідно до умов УДБО.
5.3.
Клієнт доручає Банку здійснювати договірне списання у порядку, визначеному УДБО, з будь-яких
рахунків Клієнта, відкритих у Банку, з метою погашення строкової та простроченої заборгованості Клієнта перед
Банком за цим Кредитним договором, а також простроченої заборгованості Клієнта за будь-якими іншими
договорами між Банком та Клієнтом.
5.4. Клієнт надає Банку згоду на збір, збереження, використання і поширення інформації про себе, включаючи
персональні дані та банківську таємницю Клієнта, третім особам, а також бюро кредитних історій, зазначених в
УДБО, та до Кредитного реєстру Національного банку України. Збір, збереження, використання і поширення
зазначеної інформації здійснюється у порядку, визначеному УДБО, з дотриманням вимог чинного законодавства
України.
5.5. Клієнт підтверджує, що:
він самостійно ознайомився з інформацією на Офіційному сайті Банку, необхідною для отримання
споживчого кредиту, він усвідомлено прийняв рішення щодо укладення цього Кредитного договору,
Банк надав йому у письмовій формі актуальний на дату укладення цього Кредитного договору Паспорт
споживчого кредиту та всю передбачену чинним законодавством України інформацію про умови кредитування, в
тому числі для порівняння різних пропозицій Банку з метою прийняття Клієнтом обґрунтованого рішення про
укладення цього Кредитного договору, а також що Банк не обмежував його у часі для ознайомлення із зазначеною
інформацією та для прийняття рішення,
він ознайомлений та згодний з умовами УДБО та погоджується з тим, що Договір з боку Банку укладається
шляхом нанесення на нього типографськими засобами відбитку печатки Банку та підпису уповноваженої особи
Банку. Зміст статей 6, 627 та 207 Цивільного кодексу України Клієнту роз’яснено, із зразками печатки та підпису
уповноваженої особи Банку Клієнт ознайомлений та надає згоду щодо такої письмової форми Договору.
5.6.
Цей Кредитний договір укладений в 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, один – для
Клієнта, інший – для Банку.
5.7.
Умови Договору, не зазначені в цьому Кредитному договорі, викладені в УДБО та є обов’язковими для
Сторін.
5.8.
Договір набуває чинності з моменту підписання Сторонами цього кредитного договору та діє до повного
виконання Сторонами зобов’язань за Договором.
5.9.
Зміни та доповнення в Договір вносяться:
5.9.1. щодо Істотних умов Договору – шляхом укладання Сторонами додаткових договорів до цього Кредитного
договору. Істотними умовами Договору є ті з них, які прямо визначені в цьому Кредитному договорі як істотні.

Підпис Банку

Підпис Клієнта _________________

5.9.2. щодо інших умов Договору, в тому числі УДБО, – шляхом внесення змін до Договору у порядку,
передбаченому УДБО.
5.10. З питань захисту прав споживачів фінансових послуг Клієнт може звернутись до Управління захисту прав
споживачів Національного банку України за контактами, вказаними на сайті Національного банку України
https://bank.gov.ua/ в розділі «Захист прав споживачів».
5.11. З питань виконання Сторонами умов Договору Клієнт може звернутись безпосередньо до Банку за
контактами, вказаними в реквізитах Банку (поштова адреса, тел. Контакт-центру).
5.12. Клієнт дає згоду на можливу заміну кредитора і відступлення права вимоги за цим Договором. Банк
зобов’язаний письмово повідомити Клієнта про заміну Кредитора в зобов’язанні протягом 10 робочих днів.
5.13. Банк має право залучати колекторську компанію для врегулювання простроченої заборгованості за
Договором з дотриманням вимог чинного законодавства України.
5.14. Банк/новий кредитор (якщо права вимоги за цим Договором буде відступлені третій особі/ колекторська
компанія (якщо така залучена для врегулювання простроченої заборгованості за Договором) мають право
звертатися до третіх осіб у порядку, визначеному чинним законодавством України, з метою інформування про
необхідність виконання Клієнтом зобов’язань за Договором.
5.15. Клієнт надає згоду на повідомлення Банком/новим кредитором (якщо права вимоги за Договором буде
відступлені третій особі)/колекторською компанією (якщо така залучена для врегулювання простроченої
заборгованості за Договором) інформації про укладення Клієнтом цього Кредитного договору, його умови, стан
виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір представникам, спадкоємцям, поручителям,
майновим поручителям Клієнта, третім особам, які надали згоду на взаємодію за цим Кредитним договором, а
також близьким особам Клієнта – у випадках передачі інформації про прострочену заборгованість за цим
Кредитним договором. У всіх інших випадках передача зазначеної інформації забороняється.
5.16. Банк, а у разі залучення новий кредитор або колекторська компанія зобов’язані фіксувати кожну
безпосередню взаємодію з питань врегулювання простроченої заборгованості (у разі виникнення) з Клієнтом, його
близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, які
надали згоду на таку взаємодію, за допомогою відео- та/або звукозаписувального технічного засобу, та
попереджати зазначених осіб про таке фіксування.
РОЗДІЛ 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСЬ СТОРІН ТА УМОВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
6.1.
За несвоєчасну сплату нарахованих процентів за користування Кредитом, Банк має право стягувати, а
Клієнт зобов’язується сплатити Банку за кожен день прострочення пеню в розмірі подвійної облікової ставки
Національного банку України, що діяла у період такого прострочення, від суми простроченої заборгованості, але
не більше 15% від суми простроченої заборгованості.
6.2. Клієнт, в разі прострочення сплати заборгованості за Кредитом/нарахованими процентами на вимогу Банку
зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення.
6.3.
Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо
вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або форс-мажорних обставин (обставини непереборної
сили), що засвідчуються Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торговопромисловими палатами.
РОЗДІЛ 7. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
БАНК
КЛІЄНТ
АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»
ПІБ Клієнта_________________________________
Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32, ІПН Паспорт серія _______№_______________ виданий
143524004022
______________ ___________ р.
Код за ЄДРПОУ 14352406, Код банку 305749
Зареєстрований за адресою
к/р UA713000010000032007102101026 в Національному
___________________________________,
банку України, код НБУ 300001
Реєстраційний номер облікової картки платника
Телефон Контакт центру: 0 800 507 700 (безкоштовно)
податків з Державного реєстру фізичних осіб Заступник Голови Правління
платників податків: ____________
з роздрібного бізнесу та діджитал трансформації
Телефон _________________
Горкун Т.І.
Підписуючи цей Договір також підтверджую, що
свій примірник цього Договору отримав
_____________________
______________
П.І.Б. Клієнта
підпис Клієнта
Наступне зазначається на примірнику Банку
Підтверджую відповідність ідентифікаційних даних/
офіційних
документів
особи,
отриманих
___________________________________________
ПІБ уповноваженої особи

під
час
_________
Підпис

проведення
її
верифікації
«__»_______20__р.
Дата

